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Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu
Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou
a otevřenou Šumavu
Společné pracovní jednání spolků a sdružení dlouhodobě působících v regionu a věnujících se problematice
Šumavy a Bavorského lesa chápe jednání uskutečněné v Kašperských Horách jako prostor pro podporu okamžitého a důsledného
řešení situace na Šumavě. Vítáme podporu obou krajů - Jihočeského a Plzeňského kraje a vyslovujeme tyto závěry:

1. Vítáme podporu bavorských a hornorakouských sdružení
a svazů, které nám ji vyslovují. Jasně vidíme, že i v sousedním
Bavorsku je prosazování ideje suchého lesa problematické
a mnoho občanů a obcí s ním není srozuměno.
2. Žádáme, aby česká vláda, Ministerstvo životního prostředí
a Správa NP Šumava podnikly takové kroky, které jsou
nutné k zachování zelené střechy Evropy a zelené Šumavy.
K ničemu jinému nedostaly mandát, protože koncept zelené
Šumavy byl slíben nejen obcím a návštěvníkům Šumavy, ale
i všem občanům země, už v době založení NP v roce 1991,
což jasně vyplývá z vládního nařízení, jímž byl NP Šumava
zřízen i ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Od té doby
tato koncepce nebyla nijak změněna.
3. Žádáme, aby Ministerstvo životního prostředí i Správa
NP Šumava podnikly kroky ke zpřístupnění Šumavy
a k vytvoření podmínek pro plnohodnotný život obyvatel
a návštěvníků tak, jak tomu historicky vždy bylo.
Jednání v Kašperských Horách v úvodu
pozdravila starostka Kašperských Hor
Alena Balounová, která zdůraznila, že
město dlouhodobě podporuje všechny
aktivity, které pomohou zachovat Šumavu
opravdu zelenou.
Občanské sdružení Otevřená Šumava
představil jeho předseda Emil Kintzl
a uvedl: „Cílem sdružení je obnovit staré
turistické značené cesty a zpřístupnit
dosud nepřístupná místa, která návštěvník
zná jen z propagačních materiálů.“
Předseda občanského hnutí Za záchranu
bavorského lesa Hubert Demmelbauer

4. Žádáme, aby Správa NP Šumava vytvořila transparentní
a stabilní podmínky pro dlouhodobý udržitelný rozvoj obcí,
jak se k tomu zavázala už v roce 1991.
5. Žádáme, aby se Ministerstvo životního prostředí a Správa
NP Šumava začaly bezodkladně zabývat vytvořením nového
zákona o NP Šumava, který konečně stanoví právní rámec
a dlouhodobá pravidla pro NP.
6. Apelujeme na Ministerstvo životního prostředí, aby
nepodléhalo lobbistickým tlakům zájmových skupin
a ekologických iniciativ, které si na takové jednání zvykly
a začaly ho považovat za normu během působení tzv.
zelených ministrů.
7. Plně podporujeme dosavadní kroky Jana Stráského ve
funkci ředitele Správy NP a CHKO Šumava, který se rozhodl
zachovat zelené ty části Národního parku Šumava, které
ještě nepodlehly žíru kůrovce.

zdůraznil: „Bojujeme za zachování našich
lesů v Bavorském národním parku
a požadujeme, aby náš „Park“ důsledně
bojoval proti kůrovci. Proto podporujeme
i podobné iniciativy v České republice.“
Spolek Klostermann, předseda Alfons
Maurer: „Požadujeme otevření přechodu
Modrý sloup, přejeme si vzájemnou
spolupráci.“
Zástupkyně
sdružení
Mikroregionu
Zdena Lelková zdůraznila, že spolek
se dlouhodobě zabývá problematikou
Šumavy a v poslední době především jejím
rozvojem: „Nekoncepční způsob řízení

„Parku“ má přímé dopady na život našich
obyvatel.“
Vladimír Říha podotkl, že sdružení
Šumava 21, které zastupuje, má téměř
desetiletou historii, a vyjádřil naději:
„Věřím, že nástupem doktora Stráského
nastupuje na Šumavu rozum a čisté
úmysly a předpokládám, že „Park“ bude
mít konečně vizi.“
Předseda Společnosti tří zemí Jan
Zahradník řekl: „Podporujeme zachování
zelené Šumavy a podporujeme
ředitele Stráského.“, a popřál mu hodně
úspěchů.
Pokračování tiskové zprávy na str. 6
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Pod tou naší starou lípou ...
První jarní den v Kašperských Horách se
letos opravdu vydařil. Vyznavači absurdního
divadla, milovníci černého humoru stejně
jako lidé s pokleslým vztahem k přírodním
a kulturním hodnotám se mohli zatetelit
nadšením, když péčí Města Kašperské
Hory došlo 21. března 2011 ke zničení
dvou krásných stromů před kostelem
sv. Markéty.
Dvě
úctyhodné
lípy
zde
na
kašperskohorském náměstí rostly od
roku 1908, přežily Habsburky, přečkaly
dvě světové války, čtyřicet let socialismu,
dvacet let kapitalismu, ale nepřežily
třetí funkční období kašperskohorského
mocnářství.
Tím, že stály v samém srdci města,
před vchodem do kostela, byly jistým
způsobem účastny i na lidských či
společenských osudech jeho obyvatel.
Už nikdy nezavoní na první společnou

Přibližně před dvěma roky byl ve
Zpravodaji (5/2009) otištěn článek paní
Heleny Markové z odboru ŽP zdejšího
Městského úřadu o kácení stromů
na náměstí v souvislosti s chystanou
rekonstrukcí. Týkal se mimo jiné důvodů
pro odstranění čtyř letitých lip za hlavní
lodí kostela, jejichž kořeny narušovaly
nejen okolní dlažbu, ale prorůstaly i do
obvodových zdí stavby. V článku byla
zmínka, že lípy u vchodu do kostela
zůstanou zachovány.
Vraťme se v čase zpět, přibližně do
léta 2009. S postupující rekonstrukcí
spodní části náměstí nabývala na
aktuálnosti potřeba řešit havarijní
stav tří schodišť do kostela. Všechna
schodiště bezprostředně navazovala na
upravované plochy. Jako zcela logické se
proto nabízelo provést jejich rekonstrukci
současně s opravou povrchu okolních
ploch. Ve spolupráci s Římskokatolickou
farností Kašperské Hory byl vypracován
projekt opravy schodišť, neboť jak kostel
tak i schodiště jsou v jejím vlastnictví.
Na projekt navázala žádost o poskytnutí
příspěvku na opravu schodišť od
Ministerstva kultury v rámci Programu
regenerace městských památkových
rezervací a zón. To proběhlo v listopadu
2009. Návazně byla stavba ohlášena
stavebnímu úřadu.
Z projektové dokumentace pro
rekonstrukci
schodišť
vyplynulo,
že všechna byla vybudována na
rostlém terénu, bez základů – tomu

cestu novomanželům, vycházejícím
z kostela či z radnice, nezašumí na
rozloučenou těm, kteří na cestě
poslední opouštějí své město už navždy,
neposkytnou dotek krásy vnímavému
návštěvníku ani osvěživý stín unaveným
poutníkům.

Na vysvětlenou

také odpovídal i jejich stav. Projekt
proto počítal s tím, že u všech schodišť
budou provedeny řádně základové pasy,
konkrétně u třístranného schodiště před
hlavním vchodem do kostela projektant
navrhl po obvodu schodiště základový
pas o šířce 40 cm a hloubce 80 cm.

Nutnost takového založení schodiště,
navíc v kumulaci s položením kabelu pro
veřejné osvětlení, který měl procházet
v těsné blízkosti kostelní věže i schodů,
jsme vyhodnotili jako situaci, kdy stavební
práce nelze provést bez zásahu do
kořenových systémů obou lip stojících
po stranách schodů. Tento závěr potvrdil

Člověk neví, nad čím by měl plakat více, zda
nad milými stromy, které svou přítomností
oživovaly, zkrášlovaly a zjemňovaly
střed náměstí, nebo nad jakousi malou
pokřivenou dušičkou, která vymyslela,
připravila a prosadila zkázu vzácného
klenotu. Rozum zůstává stát a srdce se
svírá nad takovou nehorázností.
Kdysi jsem někde četl, že lidská duše, je-li
nějak zraněna či deformována, neumí se
těšit z krásy a harmonie, nevnímá bohatství
projevů života okolo sebe. Často se takový
stav patologicky rozvine až do situace,
kdy život a krásu spíše nenávidí. Přiklání
se pak ke věcem neživým a strnulým, až
se přemění v jakýsi kamenný suchopár,
kterému se stále více začíná podobat
i kašperskohorské náměstí. Ne nadarmo
přece říká staré přísloví: „Jaký pán, takový
krám.“
František Stíbal

i dendrolog svým posudkem. Navíc statik
při posuzování stavebně technického
stavu všech budov stojících na náměstí
konstatoval negativní působení stromů na
stavbu v jejich těsné blízkosti. Proto Město
v únoru 2010 požádalo příslušný orgán
ochrany přírody, kterým je v tomto případě
odbor ŽP zdejšího úřadu, o povolení
stromy pokácet.
Ještě dříve, než bylo zahájeno
správní řízení o povolení pokácení
lip, byla zřejmě některým občanem
Kašperských Hor na záměr Města
upozorněna
Inspekce
životního
prostředí v Českých Budějovicích
(ČIŽP). Z její strany následovala řada
úředních kroků včetně zákazu kácení
a provádění prací v jejich okolí. Zákaz
byl vydán Městu jako investorovi
opravy
náměstí,
nikoli
však
římskokatolické farnosti, která byla
stavebníkem v případě rekonstrukce
havarijního stavu schodišť. Oprava
všech tří schodišť proto proběhla
současně v dubnu a květnu, aby
návazně mohly být dokončeny dlažby
na ně navazující financované Městem
s podporou z evropských fondů. Pro
tuto část stavebních prací byl pevně
stanoven termín dokončení do 10. 6. 2010.
Město v roli investora tlačil čas a hrozba
ztráty dotace z EU, ČIŽP naopak neučinila
nic pro to, aby vydala konečné rozhodnutí.
Práce na opravě náměstí nebylo možné
donekonečna odkládat, proto byl začátkem
června položen kabel pro veřejné osvětlení
Pokračování zprávy na str. 3
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Pokračování zprávy ze str. 2
u paty kostelní věže. A hned tu byl důvod
pro další sankce pro Město ze strany ČIŽP
pro údajné poškození stromů.
Všechno počínání úřadů kolem 2 lip,
na které se nevztahoval žádný zvýšený
stupeň ochrany dle zákona o ochraně
přírody a krajiny, bylo samozřejmě
provázeno místními šetřeními za
účasti několika úředníků inspekce
včetně úředního znalce, rozsáhlou
korespondencí ze strany ČIŽP i řadou
vyjádření, stanovisek, vysvětlování
a zdůvodnění ze strany Města. Spousta
popsaného papíru a spousta času,
který jsme mohli věnovat užitečnějším
činnostem!
Na základě souhlasného stanoviska
Odboru památkové péče sušického
úřadu, který je příslušný vyjadřovat se
k činnostem v památkové zóně našeho
města, vydal počátkem srpna 2010
zdejší Městský úřad, odbor ŽP souhlas
s pokácením obou lip s podmínkou, že
na jejich místo budou vysazeny stromy
nové.
Krátce nato vydala ČIŽP rozhodnutí
o zákazu lípy pokácet a vzápětí další
rozhodnutí, kterým Městu uložila pokutu
200 tis. za poškození stromů. Proti oběma
rozhodnutím ČIŽP se Město odvolalo
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Na vysvětlenou
k Ministerstvu životního prostředí
(MŽP). Obě odvolání byla úspěšná.
V lednu letošního roku MŽP zrušilo
rozhodnutí ČIŽP o zákazu pokácení lip
a správní řízení zastavilo s tím, že ČIŽP
není tím orgánem, který by měl ve věci
rozhodovat, neboť to náleží dle zákona
obecnímu úřadu jako příslušnému
orgánu ochrany přírody. Následně MŽP
zrušilo i druhé rozhodnutí ČIŽP o uložení
pokuty Městu a případ vrátilo k dalšímu
došetření - kdo vlastně stromy poškodil
a zda se vůbec jedná o škodu na životním
prostředí ve smyslu zákona. V tomto řízení
ČIŽP pokračuje šetřením svědků, zástupců
firem, předkládáním dalších dokumentů
atd.
V souladu s platným
povolením
vydaným místním úřadem proto byly
lípy u kostela v březnu pokáceny
také z toho důvodu, aby v důsledku
určité míry narušení stability nedošlo
k jejich pádu a tím ke škodám na zdraví,
případně na majetku. Za takové následky
nese odpovědnost vlastník pozemků
i stromů na nich rostoucích, tedy Město.
Připomeňme si případy z doby nedávné,
kdy v jiných městech došlo k nečekanému
pádu zdánlivě zdravých stromů s těmi
nejtragičtějšími následky.

I u nás, celkem nedávno, při nevýrazném
poryvu větru došlo k pádu stromu – letité
lípy rostoucí těsně u vchodu do hřbitova.
Naštěstí strom, který nejevil známky
chřadnutí, padl mimo obydlí a jen zčásti
poškodil vstupní bránu.
Co dodat závěrem? Těm, kdo rádi dávají
podněty různým správním orgánům
k šetření určitých kroků činěných
Městem, bych ráda vzkázala – než
tak příště učiníte, ptejte se nejdřív po
důvodech, zajímejte se o souvislosti
– možná pak sami usoudíte, že
zaměstnávat úředníky všech možných
institucí je zbytečným plýtváním
času a peněz daňových poplatníků.
A v souvislosti s tímto konkrétním
případem, který je navíc provázen
zbytečnými emocemi, stěžovateli vzkazuji,
že mnohem užitečnější by bylo, kdyby
inspekci životního prostředí dal podnět
k šetření nezákonných kroků bývalého
vedení MŽP a Národního parku Šumava,
které nesou vinu za přemnožení kůrovce
a jeho šíření s následným odumřením tisíců
stromů. To jsou skutečné, neodpustitelné
škody na životním prostředí a zároveň i na
majetku našeho města!
Alena Balounová

Vzpomínka na Jaroslava Němce - čestného občana Kašperských Hor

V letošním měsíci březnu jsme vzpomněli
devadesátého výročí narození a šestého
výročí úmrtí významného člověka.
Profesor Jaroslav Němec se narodil 15.
března 1921 v Horažďovicích. Vystudoval
gymnázium v Sušici a pak se vrhl na
technické vědy. Ve svých vědeckých pracích
se věnoval novým postupům ve výpočtech
testování
extrémně
namáhaných
součástí v jaderném strojírenství, letectví
a dopravních stavbách. Vytvořil nový obor
nazvaný nauka o mezních stavech těles.
Za svoji celoživotní vědeckou práci byl
odměněn titulem Česká hlava. Šumavský
kraj nadevše miloval a stále se sem rád
vracel. V Kašperských Horách měl chatu
a kdykoli si sem přijel odpočinout, vždy

měl s sebou potřebnou výbavu, aby se
mohl věnovat své další vášni, kterou bylo
malování. Namaloval nespočet obrazů
nejen s tématikou Šumavy. Vyprávěl
i o tom, že ho okouzlily Karlovy Vary, které

také rád maloval. Pan profesor věnoval
Městu Kašperské Hory 18 obrazů, které
jsou umístěny v zasedací místnosti radnice.
Zajížděl sem i v pozdním věku, když už
zde chatu nevlastnil. Jezdil o víkendech
se svými známými a vždy je zavedl do
radnice kde jim ukazoval svá díla. Všichni
obdivovali nejen krásné obrazy, ale i stálou
svěžest pana profesora a jeho neutuchající
smysl pro humor. Mezi jeho obdivovatele
jsem patřil i já.
Čestný
občan
Kašperských
Hor
Prof. Ing. Jaroslav Němec, Dr Sc., Dr h. c.
zemřel 2. března 2005 ve věku nedožitých
84 let. Je mi líto, že mi už nezavolá a neřekne:
„Pane tajemníku, byl byste tak laskav
a přišel v sobotu odemknout zasedačku?“
Jaroslav Rajtmajer

Všem čtenářům Kašperskohorského
zpravodaje přejeme příjemné a klidné prožití
velikonočních svátků a krásné jaro.
Redakce a MěKIS
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Kašperskohorské městské lesy a hospodaření v roce 2010

Vznik lesního majetku města Kašperské
Hory sahá až do 14. století, kdy město
dostalo od krále rozsáhlé pralesy v okolí
Kvildy. K největšímu rozšíření majetku
došlo v roce 1584, kdy císař Rudolf prodal
městu většinu vesnic náležejících k hradu
Kašperk, např. Nicov, Červená, Lídlovy
Dvory, Opolenec, Tuškov, Žlíbek a sklářské
hutě ve Svojších a Vogelsangu. V 19.
století mělo město 4.707 ha a dále se
pak výměra měnila jen málo. Po skončení
druhé světové války přešel les do majetku
státu. V roce 2000 byl navrácen zbytek
historického majetku, a tak se celková
výměra zvýšila na 6.015 ha.
Dnešní výměra lesního majetku je
6.075,34 ha. Tento majetek je spravován
Kašperskohorskými městskými lesy s.r.o.,
kde 100% vlastníkem je Město Kašperské
Hory. Lesy jsou rozděleny do 8 lesnických
úseků a k tomu je jeden pilařský provoz.
Celkem u organizace pracuje 14
technických pracovníků, z toho 9 je přímo
z Kašperských Hor. Dále je zaměstnáno
v pracovním poměru 24 pracovníků
v dělnických profesích a také 17 živnostníků
pracujících pro Kašperskohorské městské
lesy. Celkem organizace zaměstnává 50
obyvatel města a dalších 60 živnostníků
z okolí, čímž se řadí mezi největší
zaměstnavatele v regionu. Roční bilance
těžeb je stanovena hospodářským plánem

na 40.000 m3 a od těchto čísel se více či
méně odvíjí další lesnické činnosti.
A jaký byl rok 2010? Několik základních
údajů:
Těžba dřeva - 71.197 m3,
- z toho kůrovec – 52.527 m3
- výchovná - 4.830 m3
Přiblíženo - 70.567 m3
Prodej dřeva - 63.868 m3
Odvoz pila - 6.469 m3
Zalesněno - 100 ha a 20 ha vylepšeno
- 338 tis. ks smrku
- 10 tis. ks jedle
- 70 tis. ks buku
Ožínání - 290 ha
Natírání - 400 ha
Z další činnosti, která je běžně prováděna,
lze uvést stavby a opravy oplocenek,
prořezávky, výseky plevelných dřevin,
likvidace klestu, individuální ochrany
sazenic, výroba sazenic ve školkách
a další.
Rok 2010 byl ve znamení boje
s kůrovcem, který útočil na naše lesy
v takovém množství, že se jednalo
o největší kůrovcovou kalamitu od
konce 19. století.
Příčin této kalamity je hned několik.
Bylo ponecháno velké množství porostů
v NP Šumava bez ochrany proti kůrovci,
nebývalé sucho až do dubna 2010,
přestárlé porosty nejasného původu…

Bylo tedy vytěženo 52.527 m3 ve II. zóně
a dalších 12.600 m3 asanováno v I. zóně.
Veškerá dřevní hmota z druhých zón byla
prodána a vzhledem k tomu, že byla velká
poptávka po dřevu, tak i velice dobře.
Přesto si troufnu odhadnout, že při prodeji
nekůrovcové hmoty jsme mohli vydělat
o 10 mil. Kč více.
Kromě běžné činnosti jsme realizovali
opravu lesních cest Plánská a Vápenice
v celkové výši 1,67 mil. Kč, proběhla
rekonstrukce lesní cesty Bílý Potok (délka
5 km) s nákladem 11,5 mil. Kč (polovina
nám snad bude vrácena v dotaci). Proběhl
nákup nového malotraktoru v ceně 450
tis. Kč (170 tis.dotace) a obnova svážnic
v ceně 300 tis. Kč.
Přes veškeré náklady bude městu
odvedeno 37 mil. Kč v nájmu za rok 2010.
Poděkujme našim předešlým generacím,
že nám zanechali takový majetek, ze
kterého dnes můžeme realizovat stavby ve
městě. Dnes z lesa máme zisk, ale přijdou
i horší léta, kdy les bude potřebovat větší
náklady, než bude moci vyprodukovat.
Pamatujme na to!
Závěrem chci touto cestou poděkovat
všem zaměstnancům a živnostníkům za
dosavadní činnost a vyslovit přání „ať se
nám společně dílo daří ve prospěch lesa
a dalších generací žijících v Kašperských
Horách.“!
Ing. Mäntl Miroslav- jednatel

Klub kašperskohorských žen aktuálně

V současné době má KKŽ 45 členek. I nadále
se každé první úterý v měsíci schází výbor
KKŽ, aby projednal svoji další činnost.
Výroční členská schůze s pohoštěním
a hudbou proběhla v měsíci březnu a
ženy zde dostaly kytičku a zároveň oslavily
MDŽ.
Jednou z významnějších akcí, která
již proběhla, byl únorový masopustní
průvod městem za podpory místních
obyvatel, myslivců a hlavně pak místních
harmonikářů. I přes rozdílnost našich
názorů na tuto akci, jsme se sešli
a Masopust jak se patří oslavili. Počasí
nám přálo a bavili jsme se opravdu skvěle,

i když se stává, že nás skoro přejíždí auta
nebo někteří mrzouti nerozumí srandě. Na
tato negativa moc nekoukáme, ale určitě si
myslíme své.
V březnu jsme zkusily vypracovat a podat
projekt, který byl vyhlášen Plzeňským
krajem, a to na podporu spolkové činnosti.
Pokud nám budou tyto finance schváleny,
využijeme jich na zakoupení kostýmů
pro veřejné vystupování s harmonikáři,
a to na akcích pořádaných Městem. Již
v červnu se zapojíme do zahajovacích
oslav Zlaté stezky, které budou pokračovat
až do konce srpna. Touto cestou děkujeme
vedoucí MěKISu Ing. Veronice Rosecké za
informace a pomoc při vyplňování
všech možných kolonek, které tento
projekt vyžadoval.
A co nás čeká v dubnu? Opět
budeme pořádat tradiční prodej
použitého textilu v prostorách
předsálí kina a budeme nápomocny
při oslavách Sletu čarodějnic. Je
pravdou, že nepořádáme velké
akce, ale určitě vypomůžeme na
akcích pořádané Městem K. Hory

nebo MěKISem K. Hory.
Jednou z významnějších akcí, které
pořádáme ve spolupráci s Městem K. Hory,
je Mikulášské posezení seniorů. Zde je
opravdu zapotřebí každé ruky a času, aby
vše proběhlo ke spokojenosti již zmíněných
seniorů.
I když většina členek našeho KKŽ je již
důchodového věku, tak se vždy rády
sejdeme, protože takový optimismus,
náladu a povzbuzující humor by nám
mohla závidět leckterá mladice. Je nám
spolu dobře a skvělou náladou si dobíjíme
energii. Pokud nevěříte, přijďte mezi nás!!!
Za KKŽ Kolářová Radka
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Není pochyb o tom, že rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu z 15. prosince
2010 o zrušení tzv. území s omezeným
vstupem (předtím klidových území) bylo
pro návštěvníky Šumavy sice dočasným, ale
tím nejkrásnějším a nečekaným vánočním
dárkem. Stalo se tak díky podnětu
navrhovatele Václava Řezníčka, který se
u Nejvyššího správního soudu domáhal
svých práv na svobodu pohybu, plynoucích
mu z čl. 14 odst. 1, Listiny základních práv
a svobod. Jmenovaný argumentoval tím,
že území s omezeným vstupem zasahují do
jeho ústavně zaručeného práva na svobodu
pohybu, v „míře jdoucí tvrdostí zákazu
a obrovskou rozlohou zakázaných území,
nad ústavně přípustnou míru“ a soud mu
dal za pravdu. V následujícím nářku orgánů
ochrany přírody i jejich sympatizantů, jaký
bude mít rozhodnutí soudu nedozírně
ničivý dopad na flóru a faunu národního
parku, zcela zanikla
jiná skutečnost. Že
orgán ochrany přírody,
Správa
národního
parku Šumava, který
kromě funkce správce
parku vykonává i funkci
správního orgánu na
území parku, zcela
zásadně
pochybil
a nezákonným použitím
konkrétního paragrafu
znemožnil v uplynulých
letech turistům vstup
do
nejkrásnějších
území
národního
parku. Při obhajobě
svých
zákazových
opatření
neuspěla
Správa ani u soudu,
z důvodů chybějících podkladů a důkazů,
a stejně tak nepřesvědčila soud, že
v místech uzavřených veřejnosti se stále
diskutovanému tetřevu daří lépe, než
v místech obecně přístupných. Soud také
postrádal v důvodové zprávě úvahu, zda
je nezbytné zákaz vstupu vztahovat na
veškeré komunikace v dané oblasti a zda by
pro dosažení předejití poškozování území
nestačila jiná forma regulace. Dokonce
z podkladů i ústních jednání u soudu
vyplynulo, že účelem omezení vstupu
je snaha o dlouhodobé znepřístupnění
daných území, jež započalo vznikem tzv.
„železné opony“ po roce 1948. Takže
mediální srovnávání tzv. železné opony se
zelenou, není až tak nadnesené.
Rozhodnutí soudu je staré téměř tři
měsíce a nerozváděl bych jej, kdyby
současně s jednáním soudu neproběhla
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O čarování na Šumavě

aktivita Města Kašperské Hory, které se
svým bavorským partnerským městem
Grafenau připravovalo v rámci oslav „1000
let soumarských stezek mezi Bavorskem
a Čechami“ průchod symbolické karavany
soumarů, navazující na bavorské straně na
další kulturní akce. Protože obě města leží
na trase bývalé obchodní stezky vedoucí
přes Modrý sloup Luzenským údolím, měla
karavana 14 koní a 30 osob v historických
krojích projít 10. června 2011 z Kašperských
Hor do obce Waldhäuser. Vlastní průchod
Luzenským údolím byl odhadnut na 1
hodinu. Žádost o tuto akci byla Správou
národního parku zamítnuta s tím, že by
došlo, cituji „ke kumulaci negativních vlivů
na úspěšnost přežívání nové generace
jedinců tetřeva hlušce i stávajících
dospělých jedinců“. Srovnáme-li výše
uvedené soudní řízení s touto akcí, mají
obě stejného jmenovatele, kterým je opět
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NPŠ a věc vrátilo k novému projednání.
Jiný, daleko markantnější příklad zajímavé
akce s dopadem na unikátního tetřeva se
zrodil v roce 2006 vypracováním projektu
na tzv. revitalizaci cesty Luzenským údolím,
které je prohlašováno za lokalitu s největším
výskytem tetřeva. Ano, mluvíme o cestě
údolím, o jejíž zprůchodnění k Modrému
sloupu usilují obce z obou stran hranice
již osmnáct let a po které měla projít i výše
zmíněná karavana. Projekt revitalizace
předpokládal mj. vybagrování tělesa cesty
v délce téměř dvou kilometrů až na úroveň
terénu, přičemž většina odtěženého
materiálu o kubatuře 4.000 m3 měla být
odvezena napříč národním parkem, jednak
do zemníku u Tříjezerní slati, ale také mimo
území parku. Odvážená kubatura odpovídá
zhruba 450 naloženým tatrám. Projekt
se objevil znovu v roce 2009, tentokrát
s názvem Odstranění části stavby. Aby
nebylo pochybností, o co
se jedná, je již v textu
Luzenské údolí - ilustrační foto
technické zprávy používán
termín „demolice“ a také
je řádně vysvětlen za
pomoci Akademického
slovníku, jako odstranění
nepotřebné stavby až do
jejích základů. Řešení obou
projektů i skladba výkresů
jsou shodné. Důvodem
odstranění cesty je její,
a opět cituji „nepříznivé
ovlivnění hydrologických
a
hydrogeologických
poměrů
levobřežních
p o d m á č e n ý c h
a pramenných svahů
v údolí“. Řešiteli nechyběl
ani smysl pro humor,
tetřev hlušec. Proti zamítavému stanovisku když v technické zprávě mj. nařídil, že asi
se odvolala koncem roku 2010 obec polovinu cesty budou auta při odvozu
Modrava, která již dlouhou dobu usiluje materiálu couvat a při práci se nebude
o zpřístupnění cesty Luzenským údolím. smět kouřit, protože cesta je v I. zóně NP.
V odvolání poukázala na argumenty, které Pro úplné doplnění této kauzy je třeba
před třemi lety použila Správa národního dodat, že realizace prací měla proběhnout
parku při svém odvolání proti udělení v termínu od 15. září do 31. října 2009,
pokuty, kterou jí měla udělit Česká inspekce tj. v době, kdy již v těchto místech často
životního prostředí. Není rozhodující důvod bývá sníh, teploty jsou pod nulou a pro
pokuty, ale argumenty, kterými se orgán tetřeva začíná nejkrušnější období života,
ochrany přírody bránil mj. že „..přechodné ve kterém by neměl být rušen. Dobrou
vyrušení jednotlivých jedinců (tetřeva), zprávou je fakt, že práce byly rozhodnutím
i kdyby bylo prokazatelně zjištěno, úřadů na poslední chvíli zastaveny. Nikdy
nelze automaticky prohlásit za nevratné však není vyhráno, protože dokud cesta
poškození
celé
populace……jedinci existuje, je naděje, že se po ní jednou
mohou být krátkodobě vyrušeni, přemístí bude chodit a proto bude stále snaha najít
se na jiné místo, a následně se mohou důvody pro její odstranění.
vrátit.“ Pro úplnost dodejme, že odvolání Neboli, jak kdysi řekl jeden moudrý pán
obce Modravy bylo úspěšné a ministerstvo – i cesta je cíl.
letos v únoru zrušilo rozhodnutí Správy
František Nykles - Šumava
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Velikonoce se kvapem blíží, a tak jsme se
ve škole domluvili, že si opět vyzkoušíme,
jak máme děti šikovné. Učitelé si sami
vymysleli výtvarné činnosti, které dobře
ovládají, a děti si mohly vybrat, co si chtějí
vyrobit a také čemu se chtějí i přiučit. Mohly
si uplést pořádnou pomlázku, z keramické
hlíny
vytvořit roztomilé beránky.

Velikonoční dílny

Někteří dali přednost kraslicím, zdobení
perníčků, nebo dokonce šití podložky ve
tvaru květiny. Někdo si dokonce mohl
donést domů motýlka z různobarevných
měděných drátků nebo papírové závěsy
a jiné velikonoční dekorace, jimiž si určitě
vyzdobí svůj domov.
Na mnoha tvářích byla vidět snaha, aby se
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jim výrobek povedl. Třeba si leccos budou
chtít vytvořit sami doma a udělat tak
radost všem blízkým.
Ráda bych také poděkovala všem
učitelům za přípravu a samotnou
realizaci této akce. Pěkné Velikonoce
všem čtenářům přeje
Věra Korcová

Zajímavá beseda
Beseda? O co jde? Tak se ptali někteří
z nás, když jsme se dozvěděli, že se máme
shromáždit v učebně fyziky. Jiní byli jen
prostě rádi, že vlastně odpadne některá
z vyučovacích hodin. Téma besedy jsme
se dozvěděli, až jsme byli všichni osmáci
a deváťáci pohromadě.
Nebezpečí viru HIV a poté i nemoci
AIDS. Povídat si o této smrtelné
nemoci jsme si měli s jedním z členů
organizace Dům světla, která se zabývá
právě tímto problémem. Nejdříve jsme
zhlédli prezentaci a ujasnili si, co to vůbec
HIV a AIDS je. Zprvu bylo v učebně, kde
přednáška probíhala, docela rušno.
Někteří nedávali příliš pozor. Nejspíš se

domnívali, že vše o tomto tématu už slyšeli
nebo četli. Co nového jim může říci tenhle
kluk, sotva přes dvacet, který už na první
pohled je úplně obyčejný? Vše se změnilo
v okamžiku, kdy nám Max oznámil, že
on sám je HIV pozitivní. Všichni strnuli.
Ve třídě by možná byl slyšet spadnout
špendlík. Napjatě jsme poslouchali Maxův
příběh. Snad každý z nás se vžil do jeho
života, který za pár let zhasne. Děsilo nás,
jak málo stačí, aby se nám život převrátil
naruby. Max nám dal prostor na všechny
naše dotazy, a i když nám bylo nepříjemné
ptát se na jeho osobní věci, sám nás vybízel
a následně otevřeně odpověděl jakoukoliv
otázku. Maxův příběh byl velmi dojemný,

ale i drsný a všichni ho obdivujeme, že
téměř denně dokáže takto o svém trápení
hovořit, protože přes zdravotní problémy
absolvuje podobných besed několik
týdně.
Ani jsme se nenadáli a byl konec.
Tříhodinové povídání uteklo jako voda.
Doufáme, že si všichni vezmou nějaké
poučení a nebudou brát HIV a AIDS na
lehkou váhu. Možná nám tento nezvyklý
příběh pomůže vyvarovat se chyb, které
mohou zkomplikovat náš život, v horším
případě ho zkrátit i o desítky let. Třeba
bude většina zodpovědněji přistupovat ke
všem partnerským vztahům.
Anna Loužilová, Jan Kašák - VIII.tř.

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu
Pokračování tiskové zprávy ze str. 1
Spolek Klostermann
Historický spolek Schwarzenberg
o. s. Otevřená Šumava
o. s. Šumava 21
Zachraňme Šumavu o. s.

Jednání se zúčastnili zástupci těchto spolků a sdružení:
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
o. s. Čeňkova pila
Svaz obcí NP Šumava
o. s. Bozeň Březnice
Infrastrukturní spolek tří zemí
SVOL – Sdružení vlastníků obecních
Svazek lipenských obcí
a soukromých lesů v ČR
Společnost tří zemí
Komunita pro duchovní rozvoj, ops
V závěru jednání byly za účasti autorů pokřtěny tyto knihy:

Ing. Ivo Vicena, CSc. – BEZZÁSAHOVÝ LES
NA ŠUMAVĚ na příkladu Židovského lesa

(vznik, historie, budoucnost a poučení)
a kniha autorů: Doc. Ing. Vladimír Krečmera

CSc., Ing. Josef Vovesný, Doc. Ing. Petr
Zahradník, CSc.: - „KE SMYSLU OCHRANY
LESŮ NÁRODNÍCH PARKŮ“.
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TS POWER OPĚT V SRN
Vážení spoluobčané, o víkendu 1. - 3. 4.
2011 se naše taneční skupina zúčastnila
další společné akce s partnerskou taneční
skupinou ze SRN. Ta funguje v ALTE SPINNEREI
v Kulmbachu a v uvedeném víkendu se
tam konal 3. ročník JUGENDFESTIVALU. TS
Power je se skupinou ze SRN zapojena
do projektu Evropské unie „Sousedé
se stávají přáteli“ od května roku 2010.
Tento projekt byl oceněn mnichovskou
vládou v prosinci 2010 a zástupce naší
taneční skupiny jede 16. - 20. 4. 2011
zdarma na zájezd do Bruselu. Zmíněný
víkend byl věnován hlubšímu seznamování
tanečníků,
prohlubování
konverzace
mezi zúčastněnými, samozřejmě tanci
a nacvičování společného vystoupení na

JUGENDFESTIVAL. V Kulmbachu o nás bylo
perfektně postaráno. Německá děvčata
přijedou na další setkání do našeho
městečka na přelomu května a června,
možná budete moci zhlédnout společné
vystoupení na „Dnech Sušice“… Dále
bych chtěla podotknout, že kromě tohoto
projektu má naše skupina od srpna 2010
podepsanou smlouvu o spolupráci také
v Cariati – jižní Itálie, na základě které
budeme zapojeni do dalšího projektu.
Veškeré výdaje (mimo dopravy) jsou
a budou hrazeny z prostředků EU, takže mají
tanečníci možnost vycestovat do zahraničí,
získat nové taneční zkušenosti, poznat nové
přátele a zdokonalovat se v jazyce. Do Itálie
se chystáme v létě a nabízíme všem našim

občanům města možnost cestovat s námi.
Užijete si dovolenou v jižní Itálii, poznáte
krásy tohoto místa a můžete se připojit
k tréninkům a akcím skupiny. Srdečně Vás
zveme (viz nabídka zájezdu).
Na dopravu do Německa nám pravidelně
přispívá MÚ, za což mnohokrát
děkujeme a slibujeme, že budeme naše
městečko reprezentovat i nadále co
nejlépe. Momentálně se připravujeme
na taneční soutěže a vystoupení, tak
nám držte pěsti, ať se daří. Budeme Vás
informovat…
PS : Přikládám nějaké fotografie z víkendu
v Kulmbachu.
Za TS POWER Mgr. Martina Nová

Využijte možnosti a pojeďte si užít léto s Taneční skupinou POWER
KALÁBRIE 2011
TERMÍN : 1. - 10. 8. 2011 (kapacita omezena)
CENA (skupinová): 7 000.- + pojištění
(dospělý 270.-, dítě do 12 let 200.-/osobu)

v ceně je zahrnuto ubytování ve 4* apartmánovém domě (2, 4, 6 lůžkové apartmány), doprava klimatizovaným autobusem,
italská polopenze (4 chody), osušky, ručníky, povlečení, služby delegáta, bazén u apartmánového domu, tenisové kurty, výlety...
.

Možnost přihlášení do 20.5.2011, platba do 20.6.2011!!!!
Kontakt: tel. 775 211 910, e-mail martikanov@seznam.cz
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Nepodceňujte zubní hygienu

V pátek 25. března navštívily žáky naší školy
dvě studentky Lékařské fakulty v Plzni
- obor zubní lékařství - Petra Prekopová
a její kamarádka Kristýna Bardová. Přijely,
aby nám předvedly, jak správně pečovat
o svůj chrup. Připravily si pro nás i pro děti
z MŠ prezentaci o nebezpečí zanedbávání

Podle různých údajů v ní zahynulo
zhruba 60 milionů lidí (z toho 20 milionů
vojáků a 40 milionů civilistů) – uvedl to
politolog Josef Heller CSc.
SSSR – 27,000.000 obětí, Čína 10,000.000,

zubní hygieny. Dokonce jsme stihli
zopakovat i stavbu zubu. Dozvěděli
jsme se, jaké druhy kartáčků jsou pro
nás nejlepší, jaké mají mít štětinky a jak
mají být husté. Dále nám studentky
předvedly, jak správně zuby čistit. Poté
jsme sami museli vyzkoušet, co jsme
si zapamatovali. Nesměli jsme
zapomenout na správné pohyby
a úhel kartáčku při čištění zubů.
Nakonec jsme dostali hádanku:
,,Která nemoc je nejčastější?“
Chvilku jsme si lámali hlavu, jaká
nemoc to tak může být - AIDS,
zápal plic, chřipka? Hádanku jsme
rozluštili – je to zánět dásní. Tuto
nemoc si většina lidí ani neuvědomí,
nebo o ní dokonce ani neví. Kdo
uhodl, dostal ,,za odměnu“ tabletu,
která při poctivém rozkousání

Svět a II. světová válka

Německo 6,850.000, Polsko 6,123.000,
Japonsko 2,600.000, Jugoslávie 1,406.000,
Rumunsko 985.000, Francie 810.000,
Maďarsko 750.000, Řecko 520.000, Itálie
410.000, USA 406.698, Československo

obarvila zuby na růžovo podle kvality
vyčištění zubů. Čím sytější odstín, tím byly
zuby hůře vyčištěné. Přednáška byla velice
zajímavá a všem se líbila. Chtěl bych proto
velice poděkovat slečnám za jejich čas,
který nám věnovaly.
Josef Zifčák, IX. tř.

360.000,
Velká
Británie
388.000,
Nizozemsko 250.000, Belgie 85.000, Finsko
79.000, Kanada 42.000, Austrálie 39.000,
Indie 36.000.
Ze „Slovanské vzájemnosti“ převzala
Boudová

Ze vzpomínek paní L. Janderové
Paní Janderová, podělíte se se čtenáři
našeho Kašperskohorského zpravodaje
se svými vzpomínkami na poválečnou
dobu, kterou jste prožila v našem
městě?
Určitě, jen jsou pro mě návraty - byť jen
v mé mysli - i po tak dlouhé době bolestné.
Za války jsme bydleli v Ervěnicích, kam 7. 5.
přišli Rusové. Na tuto dobu nevzpomínám
opravdu ráda, pro nás to byly velmi kruté
čtyři týdny. Se sestrou jsme spaly celou
dobu na půdě u komína, aby nás Rusové
nenašli.
Poté jsme odjeli z Ervěnic k babičce do
Kašperských Hor. Tady jsem si oddychla,
protože tu byli Američané a ve městě panoval
relativní klid. Návrat do Kašperských Hor je
moje nejhezčí vzpomínka na rok 1945.
Jak jste tehdy žili? Co Vám činilo obtíže?
Žili jsme pak u babičky, k jídlu toho
moc nebylo, protože jsme měli málo
potravinových lístků. Naštěstí maminka
šila u lidí a dostávala potraviny, tak jsme
jakž takž přežívali. Musela jsem nosit bílou
pásku jako Němka, a to bylo dost ponižující,
protože gardisté nás považovali za lovnou
zvěř.
Na co vůbec nerada vzpomínáte?
Nerada vzpomínám na různé ústrky, které
naše rodina musela prožívat. Sestra se tehdy

seznámila s jejím budoucím manželem –
Čechem, který bojoval v americké armádě,
takže díky jemu jsme měli lepší postavení.
Nebýt některých Čechů, kteří vyloženě
chtěli každého zdeptat, tak se dalo slušně
žít.
Kdybyste měla tu moc, co byste v tehdejší
době určitě změnila?
Kdybych tehdy mohla něco změnit, tak
bych určitě zabránila odsunu Němců,
neboť tehdy to bylo tak ponižující, nejen
pro Němce, ale i pro některé Čechy, kteří
se na to dívali s hrůzou, co se tehdy dělo.
Rozhodně odsuzuji ty lidi, kteří přijeli
z vnitrozemí, vykradli německou rodinu
a pak se spokojeně s naloženým vozem,
s krávami vraceli do Nezdic, Stach anebo
i dále. Tito lidé neměli žádné svědomí ani
lidskou čest. To se stalo i naší rodině, že
nám v Ervěnicích sebrali zařízení celého
bytu a my jsme odtamtud jeli jen s tím, co
jsme unesli. Takže jsme vlastně také byli
okradeni. Myslím, že to, co se tady dělo,
nikomu štěstí nepřineslo.
Paní Janderová, děkuji Vám za Vaše
vzpomínky a přeji Vám i touto cestou,
aby Vám zdraví přálo a mohla jste si
užívat života. Hodně elánu a díky za Váš
čas.
Věra Korcová

On mladý byl
On mladý byl.
Bylo mu sotva dvacet let,
když nebe ohněm vzplálo
a válka zachvátila svět.
Pozvedl v rukou zbraň,
by zvůle tyranova
neovládla rodnou zem.
Bojoval hrdě proti všem,
bránil svou vlast
i českou zem.
Však nepřátelská ruka vraha
jeho mladý život mu vzala…,
pak překryla ho černá zem.
Ač mladý byl, teď věčným spánkem spí
a na pomníčku žulovém prostý nápis zní:
„ON padl, aby TYS mohl žít!“
Miloslava Boudová
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Historické náměstí – stopy dějin

Náměstí bylo srdcem středověkého města.
Nazývalo se rynk podle staré němčiny, kde
slovo ring vzniklo z germánského hrengaz
a znamenalo kruh, shromáždění. Tento
název pro zasedání starších se přenesl na
místo shromáždění, později pak do měst,
kde společný centrální prostor měl již jiný
tvar. V českém prostředí se již
od středověku užíval i název
náměstí, ve kterém se ozývá
přímo slovo město.
V městském areále bylo náměstí
situováno
centrálně,
bylo
jeho krystalizačním jádrem
především kvůli své základní
funkci tržiště. Kašperské Hory
byly cílem nebo důležitou
zastávkou kupeckých karavan
na horní Zlaté stezce. Centrální
poloha náměstí umožňovala
rychlé spojení se všemi částmi
sídla. Na rozdíl od názvu
rynk, podle kterého bychom
očekávali okrouhlý obrys, mělo
středověké náměstí většinou
tvar čtyřúhelníku. Někdy se
plocha náměstí dodatečně zaplňovala
zpravidla drobnými stavbami, například
řemeslnických domků.
Na náměstí, někdy na jeho ploše, jindy
ve frontách domů, se soustřeďovala
většina významných městských budov.
Na parcelách obrácených do náměstí
stály domy nejbohatších měšťanů.
Nejdůležitější však byly domy veřejné
povahy, zvláště rychta, radnice, kupecký
dům. Kromě nich stávaly na náměstí
kostel, krámy nebo kotce, socha sv.
Rolanda, kašna a pranýř.
Chlebné a masné lavice, kterým se říkalo též
krámce nebo kotce, měly podobu prostých
prodejních pultů nebo dřevěných stánků,
v některých městech obec budovala

i kamenné podezdívky pro tyto prodejní
pulty. Jakmile narůstaly životní, provozní
i estetické nároky, proniklo vědomí, že tyto
stánky nejsou ozdobou náměstí a proto
se tato místa pro prodej zboží stěhovala
jinam. Masné krámy v Kašperských Horách
byly situovány v jižní části náměstí. Centra

prostředek výkonu trestu – pranýř.
Míval různou podobu, od prostého sloupu
či vyvýšeného podstavce až po klec nebo
srub z trámů… Kašperskohorský pranýř,
který od roku 1630 měl podobu kamenného
sloupu s hlavicí, stával původně na náměstí
jižně od kostela. Po ztrátě své funkčnosti
byl kolem roku 1800 přenesen
za město a proměněn na boží
muka. Na náměstích docházelo
i k nejvyšším exekucím podle
trestního práva. Šibenice i popravy
jiným způsobem se ovšem brzy
přesouvaly mimo střed města –
obvykle na Šibeniční vrch. Popravy
mečem v Kašperských Horách se
prý prováděly v blízkosti kapličky
Dvanácti apoštolů před místní částí
Na Cikánce.
Náměstí
bývalo
dějištěm
významných světských a církevních
událostí a slavností. Procesí se
formovala
nebo
zastavovala
u barokního pomníku žehnajícího
Kašperské Hory - letecký snímek 1928
sv. Vojtěcha, který až do 50. let
minulého století stával v západní
měst získávala postupně dlažbu. V celé části náměstí v blízkosti radnice a hotelu
ploše bylo náměstí v Kašperských Horách Bílá růže.
poměrně kvalitně vydlážděno v polovině Prioritu v Kašperských Horách měla
70. let 19. století. Velká část této původní tradičně těžba zlata, a tak typickým jevem
dlažby se udržela až do dnešní doby. Tyto byla i skutečnost dlouhodobého dolování
původní dlažební kameny („kočičí hlavy“) přímo v prostoru náměstí. Od středověku
byly opětně využity při současné novodobé až do 18. století tu pracoval důl Masných
revitalizaci náměstí.
krámů (Fleischbankschacht).
První zpráva o vodovodu v Kašperských Archeologické nálezy a jiné památky,
Horách je z roku 1539, kdy pitnou vodu ke včetně unikátního pokladu stříbrných
svému domu (dnešní radnice) a pivovaru mincí z prostoru historického náměstí
přivedl Jiří z Lokšan, tajemník a místokancléř v
Kašperských
Horách
přiblíží
krále Ferdinanda I., zástavní držitel hradu výstava Stopy dějin v Muzeu Šumavy
Kašperku.
v Kašperských Horách (květen – říjen
Dlouho, většinou až do osvícenských 2011).
reforem, zůstával na náměstí výstražný
PhDr. Vladimír Horpeniak,
symbol městské právní moci a zároveň
Muzeum Šumavy

Nabídka brigády
Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory
přijme brigádníka / brigádnici na letní sezónu 2011 - měsíce červenec, srpen.
Pracovní náplní je poskytnout turistické informace o městě a místním okolí pro
české i zahraniční turisty, prodej suvenýrů a dalšího zboží, základní administrativa
(korespondence, informace po telefonu...).
Požadujeme: znalost NJ - důležitá, případně AJ, znalost místního kraje výhodou.
V případě zájmu se osobně dostavte s vypracovaným životopisem na MěKIS v Kašperských Horách,
ohledně domluvení schůzky nás kontaktujte na e-mailu informace@kasphory.cz
nebo na tel. +420 376 582 411.
Kontaktovat nás můžete nejpozději do 15. května 2011.

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Kašperské Hory – stručně o urbanistickém vývoji

Vznik a rozvoj Kašperských Hor je spjat
s těžbou a zpracováním zlata. Prakticky
všechna horní města vznikala spontánně
ze živelně a chaoticky budovaných obydlí
horníků, kteří si je stavěli v bezprostřední
blízkosti těžby. Četné doklady o tom jsou
i z hornických Kašperských Hor. Doly se
tu nacházely nejen v blízkém okolí města,
ale také pod jeho náměstím a ulicemi.
Ve středověkém dole Masných krámů
(Fleischbankschacht), který byl přímo
v dolní části náměstí, se pracovalo až do
18. století. Prosperita těžby a soustředění
velkého počtu lidí umožnily ve středověku
výstavbu dvou rozměrných gotických
kostelů. Excentrická poloha rozměrného
(dnes hřbitovního) kostela sv. Mikuláše,
který je vzdálen od dnešního městského
jádra téměř 1,5 km, poukazuje na velký
rozsah osídlení zdejších míst ve 14. století.
Polarita dvou velkých kostelů je zvláštním
a zároveň typickým prvkem urbanistické
struktury Kašperských Hor.
Podle nálezu slovanské esovité záušnice
ze hřbitovního kostela sv. Mikuláše by
počátky Kašperských Hor mohly sahat až
do pozdní doby hradištní, to je do konce 12.
století. Podle znalce staré architektury Jana
Muka hlavní gotický kostel sv. Linharta,
později sv. Markéty, který stojí uprostřed
prostorného náměstí, by mohl mít svého

románského předchůdce. Radnice jako
nejvýznamnější světská stavba uzavírá
severozápadní část náměstí. Je to volně
stojící obdélná jednopatrová budova,
která do sebe vstřebala dva středověké
domy z 15. století, původně oddělené od
sebe úzkou uličkou. Objekt sloužil městu
jako radnice teprve někdy po polovině
16. století. Ze starých městských domů
jsou nejzajímavější č.p. 11, 14, 17 a 163.
Pozoruhodný je rovněž soubor kaplí
a kapliček v městě a jeho nejbližším okolí.
Význam Kašperských Hor kulminoval za
prvních Lucemburků, kdy se obec stala
horním městem (městečkem), získala
městský znak a byla k ní přivedena nová
obchodní silnice z Pasova – horní Zlatá
stezka (1356 – 1366). V podstatě všechny
trasy vycházející dodnes z městského
jádra jsou středověkého a nejpozději
renesančního původu. V půdorysu
vnitřního města je nápadná polarita
náměstí a jižní trasy – dnešní Dlouhé
ulice, která se vyvinula z historické
cesty z Rejštejna k Vimperku. Tato cesta,
původem ze 13. století, mohla být vůbec
nejstarší komunikací. Jiná velmi stará cesta
vycházela z města přes Tuškov a Bohdašice
k Sušici.
Středověký střed města zaznamenal
významnější změny až v průběhu druhé

poloviny 19. století. Kašperské Hory nebyly
městem hrazeným, nicméně jejich prostor
mohl být uzavřen souvislým pásmem
plotů na zadních stranách obvodových
parcel a brankami při vnějších koncích
ulic. Ke zboření městských bran údajně
došlo kolem roku 1840. Půdorys města
vyplňovaly domy, které se v průběhu staletí
sice proměňovaly, základní uliční síť však
zachovávaly. Předpokládá se, že nejpozději
od pozdní gotiky byla jádra hlavních
domů kamenná. Město decimovaly
četné požáry (například v letech 1773,
1863, 1891). Nápadné byly v Kašperských
Horách horské domy s polovalbovými
předsazenými střechami, bedněnými
lichoběžníkovými pološtíty a prolomenými
pavlačemi. Od 18. století se v městských
domech objevují plackové a valené
klenby s pětibokými výsečemi, zděné štíty,
mansardové střechy a štukové dekorace
na průčelích. Do panoramatu města se
od konce 17. století znatelně promítala
rozměrná budova barokního obecního
špýcharu. V období klasicismu byly nově
vystavěny budovy pivovaru i pozoruhodný
klasicistní dům č.p. 68 v Dlouhé ulici. Ve
středu města je třeba v nejnovější době
zaznamenat přestavbu hotelu Bílá růže
s neorenesančním průčelím i poměrně
kvalitní secesní řešení hotelu Ertl (Kašperk)
spolu s novostavbou školy sester de Notre
Dame na severní straně náměstí. Značně
cize v daném prostředí působí převýšená
neorenesanční budova bývalé měšťanské
školy, dnes dětský domov.
K četným porušením souvislosti stavební
kultury došlo zásahy v poválečných
desetiletích. Značnou kulturní ztrátu
představuje například zničení barokního
sousoší sv. Vojtěcha v blízkosti radnice
a hotelu Bílá růže, drobné architektury
působivě dotvářející prostor náměstí. Řada
historických domů ve středu města byla
v 50. až 70. letech 20. století buď zbořena,
nebo přišla o plastické členění a výzdobu
fasád.
PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Josef Woldan, Kašperské Hory od západu, před rokem 1888
archív Muzea Šumavy

Neuklízejte zahradu ohněm
Blíží se doba jarního úklidu – nastává doba
zvýšeného nasazení hasičů při požárech
travnatých porostů. Vznikají neopatrností
při spalování suchého listí a klestí, ale
i v důsledku nedovoleného vypalování
suché trávy. Každoročně jsou zaznamenány
případy udušení lidí v kouři i uhoření při
nezvládnutém vypalování.

Připomínám, že ten, kdo se rozhodne
„vyčistit“ svou zahradu ohněm, může
zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při
plošném vypalování porostů se dopouští
přestupku dle zákona o PO a hrozí mu
pokuta až 25 tisíc Kč.
Fyzické
osoby
mohou
provádět
kontrolované spalování – např. listí, suché

trávy na hromadě apod. Pálení je nutno
ohlásit HZS Plzeň na číslo 950 330 110.
Operační důstojník bude chtít vědět
přesnou lokalitu, datum a čas pálení,
jméno zodpovědné osoby a telefon.
Pavel Petergáč ml.
preventista SDH Kašperské Hory
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Další medaile
Mistrovství České republiky v přespolním běhu se konalo
v sobotu 19. března v areálu campingu Baldovec (vedle
Prostějova na Moravě). Závody se uskutečnily i přes velmi špatné
povětrnostní podmínky a všichni běžci podali výborné výkony.

V běžecké špičce se již potřetí neztratil ani Martin Chlada.
Tentokrát získal stříbro v juniorské kategorii,
ve které startoval poprvé. V této souvislosti je
nutno zdůraznit, že na trati dlouhé 6.000 m mu
titul mistra republiky unikl o pouhých 5 sekund.
Tomuto skvělému výsledku samozřejmě předcházel
tvrdý a poctivý trénink a velké množství naběhaných
kilometrů.
Eva Chladová se umístila na 14. místě.
Velký podíl na těchto výsledcích má nepochybně
také trenér Jiří Královec z atletického oddílu Mílaři
Domažlice.
Jaroslav Chlada
Blahopřejeme Martinovi k vynikajícímu výkonu
a přejeme, aby se mu vyhýbala zranění a mohl
i nadále bojovat o cenná umístění.

Pozvánka na fotbal i májku
kdy

muži - jaro 2011

v kolik odjezd

So 23. 4.

Kašperské Hory - Žihobce

17:00

So 30. 4.

Zavlekov - Kašperské Hory

16:00

So 7. 5.

Kašperské Hory - Nalžovské Hory

17:00

So 14. 5.

Kolinec - Kašperské Hory

17:00

So 21. 5.

Kašperské Hory - Soběšice

17:00

So 28. 5.

Svéradice - Kašperské Hory

17:00

So 4. 6.

Kašperské Hory - Milčice

17:00

So 11. 6.

Velhartice - Kašperské Hory

17:00

15:15

Ne 19. 6.

Pačejov - Kašperské Hory

15:00

13:00

13:45
15:15
14:45

kdy

žáci - jaro 2011

v kolik

So 9. 4.

Kašperské Hory - Nezamyslice

14:00

So 16. 4.

VOLNO

So 23. 4.

Kašperské Hory - Hartmanice

14:30

So 30. 4.

Hradešice - Kašperské Hory

13:00

So 7. 5.

Kašperské Hory - Švihov

14:30

Ne 15. 5.

Bolešiny - Kašperské Hory

10:00

So 21. 5.

Kašperské Hory - Luby

14:30

So 28. 5.

Kašperské Hory - Plánice

14:30

Ne 5. 6.

Malý Bor - Kašperské Hory

13:30

odjezd

11:00
7:30

11:30

Fotbalisté Vás také zvou na stavění májky spojené s opékáním vuřtů a občerstvením na hřišti Na Cikánce
dne 30. dubna 2011 od 17.00 hodin. Všichni budete srdečně vítáni.
Miloslav Eger

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Z historie místního sportu
V květnu 1946 jsme se s maminkou a třemi
sourozenci stěhovali ze Stach – Šebestova
do Kašperských Hor. Otec zde již byl
od léta 1945 a měl tady založené „První
parostrojní pekařství“ – tak zněl nápis na
nástěnné tabuli v Dlouhé ul. 92. Pro celou
rodinu to byla podstatná změna. Přesídlili
jsme z malé osady do „velkoměsta“. Sice
jsme se stěhovali jen v rámci
kašperskohorského
soudního
okresu, ale přesto jsme byli tzv.
dosídlenci.
Pro mě to hlavně znamenalo konec
toulek kolem Nicovského potoka
i konec výletů na statek pana
Holečka. Tam jsem se prý toulal
velice často. Dokonce i v zimě, kdy
jsem nosil dřeváky. Rodiče mě díky
tomu velice snadno vystopovali,
neboť jsem si většinou dřeváky
obouval obráceně. Toulání byla
moje slabost odmala. Když moje
nejstarší sestra Bedřiška začala
v roce 1944 chodit do Základní
školy v Německých Chalupách,
udělal jsem si za ní občas dvoukilometrový
výlet. Pan učitel mě posadil do volné lavice
a po vyučování jsem se sestrou vyrazil
domů. Podle těchto návštěv v základní
škole rodiče usuzovali, že do školy budu
chodit rád (později se ale přesvědčili, že
opak byl pravdou). Do první třídy jsem
nastoupil v září 1946 již v Kašperských
Horách, přestože mně ještě nebylo 6 let
(jsem rozený až v prosinci). Rodiče však
znali moji toulavou povahu a měli obavy,
abych se v novém „velkoměstě“ neztratil
nebo někde nepřišel k úrazu. I z tohoto
důvodu mě přihlásili do skautského
oddílu „Vráňata“, který vedli bratři
Medkové. Tato skupina však brzy ukončila
činnost a skauting nahradil Sokol. Tam
nás vedl p. Haubelt st. a jeho syn. Poznali
jsme tělocvičnu i hřiště u základní školy.
Zvláště se nám líbilo v tělocvičně - tam
bylo mnoho sportovního nářadí, mimo
jiné i tzv. kruhovadla (kolotoč). Ale nebyly
to jen hodiny v tělocvičně a na hřišti,
byly to i pěší výlety po okolí, na hrad, na
Ždánov apod. Po roce 1949 zanikl i Sokol,
a tak jsme chodili jenom jednou týdně do
tělocvičny, kde nás vedl pan učitel Hůzl
nebo pan učitel Bártík.

Fotbal

V letech 1946 – 47 začínali sportovat
i místní muži. Převážně se věnovali kopané.
Hrálo se zpravidla na mírně svažité louce
na Cikánce (z rohu do rohu byl úhlopříčně
výškový rozdíl 1,5 metru). Sehráli také
nezapomenutelná utkání v Rohanově,

kde často končil zápas předčasně. Pan
Vlček, který připravoval hráče na zápas,
měl v blízkosti hřiště již nastartované
nákladní auto a hráči tak neměli daleko
ke svojí záchraně před rozvášněnými
rohanovskými diváky. Podobně to vypadalo
i v sousedním Rejštejně. I tady šlo často
„o život“ – zkrátka derby byla neúprosná

a mnohdy i krvavá. Nemohu opomenout
ani zapojení tehdejších příslušníků zdejší
školy SNB. Bylo tam mnoho dobrých
sportovců, a to nejen fotbalistů (např.
československý reprezentant v boxu
Netuk a další). O existenci fotbalového
mužstva svědčí i dobová fotografie
známých i neznámých „reprezentantů“.
Prozradím jen jména hráčů, které jsem
znal – na levé straně je Rutenbacher Karel
st., uprostřed trojlístku je Jan Švec a třetí
z trojlístku je bývalý holič Standa Míčka;
zcela vlevo v horní řadě stojí první hoteliér
(Bílá Růže) p. Bruner. Ostatní jsem neznal.
Záměrně vynechávám kopanou mládeže.
Ta se hrávala jen jako doplněk našeho
sportování, protože zde nebylo pořádné
hřiště na fotbal. V souvislosti s tím musím
ještě dodat, že hřiště na kopanou mělo být
v místech pod vodárnou u školního hřiště.
V padesátých letech zde ale započala
výstavba třech domů pro nové důstojníky.

Atletika

Alespoň část mládeže v Kašperských
Horách se scházela na malém hřišti nad
školou. Tady se konala atletická nedělní
dopoledne. Scházeli se tu specialisté
v technických disciplínách – např. Honza
Dadák (skok o tyči), Jarda Bruner (skok
vysoký). Ostatní účastníci (přibližně 8 – 10
chlapců) různého věku soutěžili v běhu,
hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí,
hodu diskem apod. Pro nás mladší byl
nezapomenutelným zážitkem vidět Honzu
Dadáka skákat o tyči. Nevím jak vysoko

skákal, ale pro nás to byl vždycky zážitek
– když vzal tyč do ruky a šel skákat, v tu
chvíli se většinou přerušily ostatní soutěže
a ze všech sportovců se stali diváci.

Tenis

Velkými
propagátory
tenisu
byli
v Kašperských Horách pánové Multerer,
Franta Gaier, Rudán Kůs, Kubec
atd.. Do tohoto kolektivu patřili
i další všestranní sportovci –
Jarda Bruner, Honza Dadák
atd.. Mezi těmito „velikány“
se také pletli „mrňousové“
Kortus, Matas, Bulka atd.. Co
jsme těm starším záviděli?
Hlavně to byly tenisové rakety
vyplétané v té době tzv. střívky.
Mistrem ve vyplétání byl
nenahraditelný pan Multerer.
Naše mladší generace hrála
tenis s upravenými dřevěnými
pálkami. Tenisové rakety jsme
mohli používat až v době,
kdy byl brigádně vybudován
v místech nad školou tenisový kurt. Na
stejném místě je tenisový kurt dosud,
ten ale v současné době pro nezájem
postupně chátrá.

Stolní tenis

Velmi rozšířeným sportem byl i stolní
tenis. Velkou zásluhu, ne-li rozhodující,
na propagaci tohoto sportu i praktického
tréninku v našem městě měl pan učitel
Josef Bártík. Na přiložené fotografii stojí
Franta Kortus a Honza Matas se svým
nářadím.
Ve svém článku se věnuji pouze
sportování mužů. Ale musím doplnit, že
ženy v minulosti, stejně jako dnes, byly
mnohem aktivnější než muži.
František Kortus
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Sportovci bilancovali
Téměř na rok přesně se sešli členové
Tělovýchovné jednoty Kašperské Hory, aby
zhodnotili uplynulý rok a zvolili své zástupce
ve vedení TJ na rok aktuální. A jaký ten rok
byl? Členská základna se příliš nezměnila,
byť je rok od roku starší. V současné době je
v šesti různých oddílech sedmi sportovních
disciplin sdruženo přes 100 členů, z toho
je cca 50% dětí a dorostu. Jak je však vidět
na místní škole, kde rok od roku dětí ubývá,
výhled na omlazení členské
základny moc valný není.
Výsledkově byl uplynulý rok
celkem úspěšný. Zejména
mladí fotbalisté v dorostu
vybojovali řadu cenných
vítězství na okresní i regionální
úrovni a v podzimní části
převzali hlavní podíl na
mužstvu mužů. Lyžařům
konečně popřálo počasí,
a tak kromě pravidelných
tréninků a účasti na několika
soutěžích uspořádali i dva
početně obsazené závody
v místním lyžařském areálu.
Co do pořadatelství nezůstali
pozadu ani cyklisté a turisté

sdružení v Klubu českých turistů. Závod
Krajem Karla Klostermanna patří v seriálu
Šumavské unie amatérských cyklistů mezi
ty nejvyhledávanější. Jako dárek k svátku
přichystali již tradičně pořadatelé z KČT
cyklistický závod na Den dětí a po něm
následovalo zábavné odpoledne, kde i Ti,
co to na kole moc neumějí, mohli uspět.
Turisté uspořádali kromě tradičních výletů
i několik zajímavých putování pěšky i na

kole. Výsledkově se naši cyklisté v uplynulém
roce také neztratili a z celé řady závodů si
přivezli pěkná umístění. Svou trošku do
pořadatelského mlýna sportovních akcí
přidali v loňském roce i orientační běžci. Na
jaře uspořádali 2 závody pro děti ve městě
a jeho okolí, na podzim se do Kašperských
Hor sjeli poměřit své síly závodníci
z různých koutů republiky na 12. ročník
Šumavského kufru. Výsledkově byl uplynulý
rok průměrný, orientační běžci opět
posbírali několik krajských titulů
a vítězství v dílčích závodech. Na ten
nejvzdálenější vyrazili v loňském roce
až do dalekého Dánska na Evropské
mistrovství lesníků.
Kromě sportovní a pořadatelské
činnosti nezapomínají členové TJ
ani na své jubilanty. Blahopřání
míří letos čestným členům TJ panu Arnoštu Vrhelovi a Jiřímu
Valáškovi.
Po skončení jednání přítomní shlédli
s využitím video techniky dokumenty
z činnosti oddílů KČT, lyžování
a orientačního běhu.
Sportu zdar!

Pavla Hulcová

inzerce
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KULTURNÍ PROGRAM
10. 1. – 15. 4. - Dívej se nejen očima
Výstava fotografií Romana Kobáska
a veršů Lenky Kobáskové Mochnáčové výstavní místnost na radnici.
17. 4. – Velikonoční trhy
Tradiční malé velikonoční trhy, prodej
velikonočního zboží – kino Kašperské
Hory od 14:00 hod.
17. 4. – Vernisáž výstavy Náš strom, náš les
Vernisáž výstavy od 15:00 hod. ve
výstavní místnosti na radnici, pořádají
Kašperskohorské městské lesy s.r.o.,
výtvarná soutěž pro děti - výstava potrvá
do 30. 4. 2011.
20. 4. - Velikonoční tvořivá dílna
Přijďte s námi strávit příjemné jarní
odpoledne, během kterého si vyrobíme
velikonoční dekoraci nejen z přírodních
materiálů. Pořádá IS a SEV Kašperské
Hory, vstupné 20,- Kč.
23. 4. - 24. 4. – Velikonoce na hradě Kašperku
Speciální prohlídky pro děti "Staň
se rytířem nebo dvorní dámou".
Doporučujeme objednat si vstupenky
telefonicky předem na čísle: 376 582 324.
Doprovodné šaškovské představení
nazvané "Velikonoční šaškování". Veselé
představení pro malé i velké se dvěma
šašky.
28. 4. – 30. 4. - Prodej použitého
textilu
Pořádá KKŽ, čtvrtek a pátek od 10:00 do
16:00 hod., v sobotu od 9:00 do 12:00.
Sběr i prodej textilu po celé tři dny.
29. 4. – Čertův švagr
Pohádka v podání divadelního kroužku
při ZŠ pod vedením pí. Ševčíkové. Od
10:00 hod. pro žáky ZŠ a od 16:00 hod.
pro veřejnost.
30. 4. - Čarodějnice
Zábavné odpoledne pro děti a průlet
čarodějnic městem zakončený opékáním

vuřtů.
4. 5. – Vernisáž výstavy – Nebe studánek,
pověstné prameny Šumavy i jihozápadních
Čech
Fotografie
Ivana Řandová, dřevěné
objekty Martin Patřičný, vernisáž
výstavy ve výstavní místnosti na radnici
v Kašperských Horách od 17:00 hod..
6. 5. – Oslavy osvobození
V 11:00 hod. promítání dokumentu
Kronika zlatého času – Osvobození Sušice,
ve 11:45 hod. příjezd kolony historických
vozidel na náměstí, ve 12:00 hod. proslovy
a pietní akt zakončený umístěním věnců
na pamětní desku na radnici.
7. 5. - 8. 5. - Šumavská řemesla
a speciální prohlídky pro děti + nové
prohlídkové okruhy hradu
Na hradním nádvoří budou k vidění
výrobci
šumavských
originálních
výrobků, můžete se zúčastnit speciálních
dětských prohlídek nebo zcela nových
prohlídkových okruhů hradu. V 10:30,
12:30 a ve 14:30 budou začínat speciální
interaktivní prohlídky pro děti (vhodné
pro děti 6 - 11 let) s rodiči.
12. 5. - Historie Zlaté stezky Prachatická a Vimperská větev a jejich
výzkum
Spolkový dům od 16:00 hod. - přednáší
PhDr. František Kubů (vedoucí odborného
oddělení,
historik
starších
dějin,
specialista na starší německé dějiny a na
dějiny Zlaté stezky, historik, Prachatické
muzeum), a PhDr. Petr Zavřel (vedoucí
archeologického oddělení, archeolog specialista na období mladšího pravěku
a prehistorickou archeologii, Jihočeské
muzeum).Vstup zdarma.
12. 5. - Tvořivá dílna "Z ovčína"
Přijďte a zjistíte jak se zpracovává ovčí vlna
a co vše je možné z ní vyrobit plstěním za
mokra nebo pomocí plstící jehly.

Pořádá IS a SEV Kašperské Hory od 13:00
hod., vstupné 20,- Kč.
14. 5. - II. ročník běhu kolem Lišáku
Pořádá OS Náš domov Šumava, start
v 9:00 hod. v prostoru parkoviště u SKI
areálu Prádlo.
15. 5. - I. ročník běhu do vrchu
Kašperské Hory – hrad Kašperk
Pořádá OS Náš domov Šumava, start
v 10:00 hod. na náměstí, cíl u mapy hrad
Kašperk.
18. 5. – Králova řeč
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce.
Vystrašený člověk potřebuje pravého
přítele. Po smrti svého otce, anglického
krále Jiřího V. a skandální abdikaci krále
Eduarda VIII., je Bertie, který celý život trpí
vadou řeči, nečekaně korunován králem
Jiřím VI.. Británie stojí na prahu 2. světové
války a zoufale potřebuje silného vůdce,
kterého ale jen těžko vidí v koktavém
králi. Králova milující manželka Alžběta,
budoucí královna matka, proto domluví
setkání s úspěšným, ale poněkud
svérázným a excentrickým terapeutem
řeči Lionelem Loguem. Film Králova řeč
je inspirován skutečným příběhem krále
Jiřího VI.. Místní kino od 19:00 hod.
22. 5. – Botanická vycházka
Pořádá IS a SEV Kašperské Hory, začátek
v 10:00 hod. Botanická vycházka v okolí
Kašperských Hor k Evropskému dni
parků.
24. 5. - Evropský den parků
Pořádá IS a SEV Kašperské Hory, začátek ve
13:00 hod.. Speciální odpolední program
pro návštěvníky v areálu Střediska
environmentální výchovy v Kašperských
Horách.

NA VŠECHNY AKCE JSTE
SRDEČNĚ ZVÁNI!!!

Vzpomínáme
Dne 27. března 2011 zesnula po kratší těžké nemoci ve
věku nedožitých 69 let

Letošního 15. dubna si připomínáme
již 33 let, které uplynuly od úmrtí
pana

paní Mgr. Ingrid Krejčová
bývalá učitelka RŠ v Kašperských Horách.

Václava Kůse
truhláře z Kašperských Hor

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí prosím tichou
vzpomínku. Děkujeme.
Rodina

Vy, kdož si jej pamatujete, věnujte
mu prosím krátkou vzpomínku
spolu
s
rodinami
Kůsových
a Rajtmajerových.
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Senioři komunikují

Květinový den
Liga proti rakovině pořádá ve středu 11. května „Květinový den“.
V tento den budou skupiny dobrovolníků nabízet látkovou kytičku
– květ měsíčku lékařského – se špendlíkem a stužkou na připevnění.
Zakoupením kytičky bude přispěno na boj proti rakovině.
V našem městě budou kytičky opět prodávat
hasiči. Věříme, že podpoříte dobrou věc.
Cena kytičky je Kč 20,--. V roce 2009 bylo
vybráno Kč 5.660,--, v roce 2010 Kč 7.484,--.
Jiřina Petergáčová
starostka SDH Kašperské Hory

V týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2011 pořádá
společnost Ledax o.p.s. v Kašperských
Horách ve spolupráci s Nadačním
fondem Livie a Václava Klausových
a s Nadací České spořitelny kurz pro
seniory.
Cílem tohoto projektu je seznámit seniory se základní obsluhou
PC a internetu, naučit je používat platební kartu.
Kurz je bezplatný a je určen pro 10 seniorů, kteří neměli dosud
možnost seznámit se s používáním a využitím komunikačních
prostředků.
Jedná se o 14-ti hodinový kurz, který proběhne v průběhu
jednoho kalendářního týdne po 3 hodinách denně.
Náplň kurzů: 13 hodin PC, 1 hodina výuky používání platebních
karet.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte Ivetu
Petráňovou na tel. čísle: 724 63 43 67 do
5. 5. 2011.

Zbavte se vysokého povinného
ručení
!!!!!!! Nejlevnější u nás !!!!!!!!!
- pojištění motorových vozidel
(Generali, ČP,ČSOB, Slavia, ČPP, Triglav)
Příklad:
1360 ccm, bonus 135 měsíců(55%) – 1872 Kč/rok - Generali
1905 ccm, bonus 135 měsíců (55%)- 2988 Kč/rok - Generali

- havarijní pojištění
- cestovní pojištění Slavia – Eurokarta (roční pojištění
pro cesty a pobyt v Evropské unii s jubilejní slevou 50% pojištění individuální i rodinné)
Příklad:
individuální pojištění
pojištění léčebných výloh 365/rok
komplet s připojištěním zavazadel 490 Kč/rok
rodinné pojištění (dva dospělí a dvě děti)
léčebné výlohy 710 Kč/rok
komplet s připojištěním zavazadel 960 Kč/rok

(areál vedle firmy Medica Filter)

inzerce

inzerce

Kašperskohorský Zpravodaj vydává Město Kašperské Hory. Redakce si vyhrazuje
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inzerce

Přijmeme dva kuchaře na letní sezonu květen - září
2011. Slušné podmínky a seriózní jednání.
Tel: 376 582 117,
e-mail: penzion@racanek.cz

!!!!!!! Sjednejte zde v Kašperských Horách !!!!!!
Tel: 606960845
Petra Jonášová
e-mail: jonasova.pet@seznam.cz
Smetanova 403, Kašperské Hory

Uzávěrka pro příjem příspěvků do příštího vydání
Kašperskohorského zpravodaje - 10. června 2011

Klatovy I				
náměstí Míru 154 (ČSOB)
376 317 240				
602 145 068				
602 145 069				

Kašperské Hory
náměstí 184 (proti muzeu)
376 528 626
602 145 067
724 834 692

-

činnost od roku 1990
zakládající člen asociace realitních kanceláří
nositel ocenění značka kvality CZECH MADE od roku 1996
zajišťujeme komplexní realitní služby pro prodej, koupi nebo nájem
nemovitosti
- v nabídce stále více než 100 nemovitostí
- prodali jsme v Šumavském regionu více než 1 000 nemovitostí

…ČAS PROVĚŘUJE…
inzerce

VYUŽIJTE NAŠICH MNOHOLETÝCH ZKUŠENOSTÍ V PRODEJI
ŠUMAVSKÝCH CHALUP

