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Předstihový archeologický výzkum na
Náměstí v Kašperských Horách
Dne 29. dubna 2009 započala první
fáze
předstihového
záchranného
archeologického výzkumu na Náměstí
v Kašperských Horách. Výzkum provádí
společnost
ARCHAIA
Jih o.p.s. z Českého
Krumlova. Společnost
má oprávnění realizovat
archeologické výzkumy
na území Jihočeského
a Plzeňského kraje.
Na začátku by bylo
vhodné
osvětlit
důvody, které vedou k uskutečňování
archeologických výzkumů. V označení
jsem uvedl, že výzkum je předstihový
a záchranný. Záchrana informací před
zničením z jakéhokoliv důvodu je
primárním cílem archeologů. Kdekoliv na
našem území se pod povrchem mohou
ukrývat cenné informace a památky,
které jsou velkým přínosem pro rozšíření
znalostí historie vývoje daného území.
S dynamickým vývojem společnosti jde
ruku v ruce i činnost, jež nenávratně ničí
stopy našich předků i dávných kultur.
Archeologové vědí, že tomuto vývoji nelze
bránit. Jejich příchod ještě před tím, než
lžíce bagru poprvé hrábnou do země,
je však většinou poslední možností, jak
alespoň v minimální míře nějaké z těchto
informací zachovat. Pro archeology pojem
informace nezahrnuje jen věci movité či
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nemovité (např. střepy z nádob, zbytky
oděvů, látek, mince nebo zdiva starých
domů), ale také okolnosti, za kterých
byly tyto nálezy učiněny. Nálezových
okolností je celá řada
a archeologové k jejich
odhalení či rozeznání
postupně
používají
čím dál více nových
vědních
disciplín,
napomáhajících alespoň
Foto 1
částečně
poskládat
pomyslnou
mozaiku
nepřeberného
množství
informací
v jeden celek. Pomalu se tak odborníci
dozvídají nejen o tom, jaké nádoby lidé
dříve používali, jak se oblékali, čím platili
a v jakých přebývali obydlích, ale také jaké
životní prostředí je obklopovalo, čím se
živili atd. Záchranný výzkum v Kašperských
Horách by tak měl přispět
právě k rozšíření informací
o lidech žijících v minulosti
na tomto území.
Nutnost archeologického
výzkumu je sice dána
zákonem
o
státní
památkové péči a dokonce
i tzv. Maltskou konvencí,
jejímž dodržováním se
zavázala většina zemí Evropy, ale rozsah
archeologické činnosti je v zásadě ovlivněn
rozsahem stavebních prací. Archeologové

Redakce Kašperskohorského
zpravodaje přeje všem
svým čtenářům pohodovou
dovolenou a dětem krásné prázdniny.

tak musejí své
výzkumné
práce
koordinovat se stavebníky a zohledňovat
jejich stavební zájem.
Město Kašperské Hory se pyšní bohatou
minulostí. Jeho vývoj se do dnešní
podoby postupně proměnil z rozptýlené
hornické osady, v jejíž blízkosti lidé těžili
zlatorudné žíly. Kašperské Hory byly již
za vlády Jana Lucemburského povýšeny
na město. Tehdejšímu panovníkovi
významnou měrou pomohli místní horníci
při vojenském tažení do Slezska na jaře
roku 1345, za tento projev oddanosti byli
kašperskohorští osvobozeni od placení
ungeltu. V té době byla hornická činnost
v Kašperských Horách na obrovském
vzestupu. Vždyť tažení do Slezska se údajně
účastnilo na 600 horníků, a přesto dál
pokračovaly těžební práce bez omezení.
Jan Lucemburský jako
první panovník započal
roku 1325 v Čechách razit
zlaté mince tzv. florény. Za
jeho vlády se také razily
drobné stříbrné mince tzv.
parvy (parvus = lat. malý),
jejichž ražba pro malou
Foto 2
rentabilitu
probíhala
v omezeném množství
a v Čechách byla ukončena v roce 1384.
Právě tyto parvy (vedle mnoha jiných)
také obsahoval depot (depot=hromadný
nález) mincí (foto 2), objevený archeology
při realizaci již zmíněného výzkumu.
Počátek vývoje osídlení v Kašperských
Horách však můžeme sledovat v dobách
starších (pomineme-li pravěká osídlení
z doby laténské, nacházející se nedaleko
Kašperských Hor) než je období vlády Jana
Lucemburského (1310-1346). Nález esovité
Pokračování na str. 2
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záušnice v kostele sv. Mikuláše, učiněný ve
dvacátých letech minulého století, poprvé
prokázal existenci možného osídlení zdejší
krajiny již ve 12. století. Pozdější nálezy,
převážně pak z poslední doby, mohly tuto
domněnku potvrdit. Bohužel však nemáme
ještě spolehlivé množství informací (ani
nálezů), které by dokázaly lépe doložit
charakter a intenzitu osídlení Kašperských
Hor ve vrcholném středověku. Právě období
12. a 13. století je zatím jak pro historiky,
tak pro archeology velkou neznámou.
V prostoru dnešního náměstí v té době
patrně probíhaly první větší těžební
aktivity. Z dosud učiněných poznatků

Foto 3

na základě archeologických pramenů
můžeme hovořit zatím jen o nemnoha
nálezech dokazujících jak těžební činnost
(objeveny byly velké zahloubené jámy,
v nichž se nalezly úlomky keramických
nádob vyráběných právě v období
13. století), tak činnost doprovodnou.
Doprovodnou činnost dokládají výrobní
areály (např. kovárny na výrobu nástrojů,
nebo úpravny). Množství archeologických
nálezů souvisí především s dosud nízkou
intenzitou novodobé stavební činnosti
v Kašperských Horách a také do jisté míry
se stavem archeologického výzkumu,
tj. nemožností archeologů být opravdu
u každého zásahu do terénu, při kterém
by mohl být učiněn jakýkoliv nález
archeologické situace. Právě tak rozsáhlá

rekonstrukce, jaká pobíhá v současné
době na ploše náměstí v Kašperských
Horách, přinese pravděpodobně z hlediska
pozitivity archeologických situací ony
důležité informace pro doplnění alespoň
malé části historických údajů.
Současný archeologický výzkum náměstí je
zatím omezen na plochy ohrožené stavbou
v prvé řadě. I tak se podařilo archeologům
odkrýt pozůstatky staveb (foto 3 a 4), které
patrně náležely v minulosti k tzv. masným
krámům. Jejich půdorysná podoba je
ještě zaznamenána na plánech Stabilního
katastru z 1. pol. 19. století. Vznik těchto
objektů archeologové datují většinou podle
zlomků keramických nádob, které se našly
v situaci blízké jejich založení (například
ve výplni základového výkopu pro zdi).
Z logické úvahy vyplývá, že pokud byly
vykopány jámy, do kterých byly vestavěny
základy, pak následné zasypání hotových
základů muselo proběhnout nedlouho
poté. Archeologové se snaží tyto situace
rozeznat a následně správně interpretovat
jejich vznik či zánik. V případě odkrytých
pozůstatků masných krámů můžeme na
základě dosud učiněných nálezů předběžně
zasadit jejich vznik do 2. pol. 16. století
a zánik na počátek 2. pol. 19. století. Bohužel
se nám však nepodařilo nalézt takové
množství datačního materiálu (keramika,
mince, dřeva…atd.) a hlavně takových
situací (např. ve výkopech pro zdi, v jámách
zasahujících pod základové zdi nebo pod
podlahami odkrytých sklepů), abychom si
datem vzniku těchto objektů byli bezpečně
jisti. Co však je možné potvrdit je to, že
domy již určitě stály v době, kdy si movitý
měšťan či obchodník uložil do keramického
hrnku stříbrné mince a uschoval je v době
válečného konfliktu v 1. pol. 17. století za
tzv. třicetileté války na bezpečné místo při
rohu, vně již stojícího domu. Mince uložil

pravděpodobně na dvorek, jehož součástí
tehdy mohla být i nedaleká kamenná
jímka (foto 1). Pach z odpadní jímky měl
možná odradit případného drancujícího
žoldáka od jejich hledání. Okolnosti uložení
hliněného hrnku se vzácným obsahem se
nám již patrně objasnit nepodaří.
Mince se nepoštěstilo najít ani smyšlenému
žoldákovi, ani lidem, kteří na konci 19.
století domy bořili. „Poklad“ čítající 3750
stříbrných mincí odhalili až archeologové
pečlivou prací a za pomocí moderní
techniky (mezi níž lžíce bagru nepatří).
Říká se, že současná doba je rychlá až
uspěchaná. Lidé se často ani nestihnou
seznámit s novými prostředky a již je
nahrazují jiné. Je pochopitelné, že vývoj
věcí nelze jednoduše ovlivnit. Musejí se
dodržovat termíny, jelikož jsou vázány na
dodržení jiných termínů. I archeologové
(v představách lidí hračičkové se štětečkem)
se do těchto termínů musejí zapojit. Pokud
by se nám však nedařilo alespoň na chvíli se

Foto 4

zastavit a ohlédnout se zpět, pak by mohli
naši potomci tvrdit, že naše doba nebyla
uspěchaná, ale až příliš zbrklá. A zbrklost
vede k mnoha chybám. Naším cílem je,
aby se nám podařilo vyvarovat se alespoň
některých chyb. Zároveň bychom si přáli, aby
naše snažení bylo jednou k užitku či potěše
nejen turistů navštěvujících Kašperské
Hory, ale i samotným obyvatelům.
Karel Kašák

Ještě jednou na téma "poklad"

Kolem nalezeného stříbrného pokladu už vyšla řada
informací v tisku, dost se toho napovídalo i mezi lidmi
ve městě. V posledních dnech se mě několik občanů
dotazovalo, kde nakonec budou mince uloženy.
Jak jsem se již v dřívějším článku o archeologickém
průzkumu zmínila, zákon č. 20/1987 Sb.
o památkové péči investorovi (v tomto případě
městu) ukládá povinnost strpět a zaplatit práci
archeologů při průzkumu stavbou dotčených ploch.

inzerce
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Nabízíme k prodeji dům s 5 byty 2+kk od 34m2
do 49m2, zatím společné ústřední topení na pevná
paliva.Dům je po celkové rekonstrukci.Možno koupit
i samostatné byty. Tel: 736202120,
eva.pisarikova@tynskenemovitosti.cz

Stejný zákon v dalších ustanoveních říká, že předměty nalezené
při takovém zkoumání jsou majetkem příslušného kraje a je
tomu tak i v případě nálezu stříbrných mincí z našeho
náměstí. Je to sice mírně řečeno divné, že jeden platí
a jinému nakonec taková cennost spadne do klína,
ale takový je bohužel dosud platný zákon. Podle
informace z krajského úřadu Plzeňského kraje budou
mince po očištění, restaurování, vyhodnocení - zkrátka
po všech operacích provedených numismatikem svěřeny
některému z muzeí patřících Plzeňskému kraji a které z nich
to bude, o tom rozhodne vedení kraje. A protože i v našem městě
se nachází muzeum, jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj, budeme
usilovat o to, aby se nakonec poklad vrátil zpět do míst svého
původu. Doufejme, že si zde alespoň jeho část budeme moci
prohlédnout.
Alena Balounová
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O čem televize ani noviny neinformovaly
V úterý 12. května 2009 v 11 hodin
dopoledne jsme, na základě pozvání
organizátorů petice „Zachraňme Šumavu“,
byli s panem tajemníkem přítomni předání
petičních archů předsedovi Poslanecké
sněmovny parlamentu ČR Ing. Miloslavu
Vlčkovi. Předání se uskutečnilo před
vstupem do PS za účasti některých
poslanců z regionu, senátorů JUDr. Jiřiny
Rippelové, Ing. Tomáše Jirsy, předsedy
Rady NPŠ a Klubu českých turistů Dr. Jana
Stráského, starostů šumavských obcí
a dalších příznivců Šumavy. Minimálně
ve stejném počtu osob se dostavili
zástupci médií – 4 televizní štáby, řada
redaktorů deníků i časopisů. Petici
včetně podpisových archů s více než
8 300 podpisy Ing. Vlčkovi předával
předseda Svazu obcí Národního
parku Šumava Ing. František Nykles.
V krátkém projevu shrnul důvody
vzniku petice i její význam pro další
osud našeho regionu. Předseda PS
petici přijal, vyjádřil osobní podporu
jejím požadavkům a ujistil přítomné,
že bude podle příslušného zákona
vyřízena. Oba hlavní
aktéry při
předání petice snímaly televizní kamery
a jejich slova zaznamenávaly mikrofony
a diktafony žurnalistů, kterým poté na
otázky kolem petice a problémů Šumavy
oba odpovídali. Následně byli dotazováni
poslanci, senátoři i starostové.
Krátce
po
poledni
následovala
v historických prostorách Senátu tisková
konference bývalého premiéra Miloše
Zemana, na kterou se přesunula přibližně
stejně početná skupina politiků včetně
komunálních i zástupců medií. Hlavním
tématem opět byl stav té části Šumavy,
na které byl v roce 1991 vyhlášen národní
park. Kromě tradičního tématu stálé
hrozby kůrovcové zkázy lesů, zástupci obcí
hovořili i o dalších tíživých problémech
života obyvatel Šumavy – o nedostatku
pracovních příležitostí, o nezaměstnanosti,
o vylidňování
obcí, uzavírání škol,
redukující se veřejné dopravě, stárnutí
obyvatel, o zániku živností poskytujících
služby, o obtížné dostupnosti lékařské
péče, dále o chybějící koncepci péče
správy parku o lesy i bezlesí, o tom, že ani
po 18 letech existence parku není vyjasněn
cílový stav, ke kterému park směřuje atd. –
zkrátka o všech problémech, které souvisejí
se způsobem, rozsahem a metodami
„ochrany přírody“ uplatňovanými Správou
národního parku a CHKO a Ministerstvem
životního prostředí na území šumavských
obcí.
Do třetice,
týž den v podvečerních

hodinách, byla v budově Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR slavnostně
zahájena výstava s názvem „Zachraňme
Šumavu“
souboru
fotografií
dokumentujících stav šumavských lesů –
kterou jste při jejím putování městy České
republiky mohli shlédnout ve výstavní
síni naší radnice v prosinci loňského roku.
Zahájení výstavy se rovněž zúčastnili
zástupci obou komor Parlamentu,
starostové a další.
V jeden květnový den se v samém
centru politického dění tohoto státu a za

početného zájmu sdělovacích prostředků
uskutečnily tři akce s jedním společným
tématem, s tématem Záchrany Šumavy.
Velkým překvapením pro mne bylo, jakým
způsobem o těchto událostech byla
informována (nebo spíše neinformována)
veřejnost. Ve veřejnoprávní televizi na
ČT1 o událostech v Parlamentu nepadla
ani zmínka. Zpravodajské relace v ten den
většinu času věnovaly změně na postu
trenéra fotbalové reprezentace, což je
jistě „důležitější“ téma, než další osud
nějaké Šumavy a jejích obyvatel. Komerční
Nova alespoň krátce zmínila tiskovou
konferenci bývalého premiéra, pominula
projevy všech diskutujících a ze všeho
na tiskovce vyřčeného si vybrala jednu
větu Miloše Zemana, a to kontroverzní
návrh
na zrušení národního parku
Šumava. Nejčtenější deníky se následující
den o petici ani nezmínily, a tak jak
tradičně straní národnímu parku, obuly
se především do M. Zemana a propíraly
předlistopadovou minulost některých
členů jeho Klubu přátel. O tom, že park
a ministerstvo životního prostředí se těší
velké přízni žurnalistů, se obce nejednou
přesvědčily. Dokládá to zájem nebo
spíše nezájem, skandalizace, zkreslování
a převracení výroků, zveřejňování
smyšlenek a polopravd médii, kterými
je shazována snaha šumavských obcí
informovat
veřejnost o problémech
tohoto území – toho si nejvíce „užil“

předseda Svazu obcí NPŠ Ing. František
Nykles.
Proto využívám náš Zpravodaj, abych Vás
ujistila o tom, že Váš podpis se s petičním
archem dostal na místo určení (my jsme
přispěli bezmála pěti sty podpisy občanů
i návštěvníků města). Petice „Zachraňme
Šumavu“ předáním předsedovi dolní
komory Parlamentu Miloslavu Vlčkovi
neskončila. Podporu svým podpisem
vyjadřují další občané v souvislosti
s pokračující putovní stejnojmennou
výstavou fotografií. Koncem května,
konkrétně 28., zástupce Svazu obcí
pan Nykles předal petiční listiny
předsedovi Senátu Parlamentu ČR
Přemyslu Sobotkovi a byl ujištěn
i jeho podporou. K tomu, aby se peticí
zabývalo plénum Senátu, je potřeba
10 000 podpisů. A že se za iniciativu
šumavských obcí staví stále více
sympatizantů svědčí i to, že do limitu
10 tisíc nám chybí v této době cca 600
signatářů. Věřím, že se v krátké době
obcím Šumavy podaří potřebný limit
naplnit.
Děkuji všem občanům i návštěvníkům
našeho města za podporu petice
vyjádřenou podpisem pod základními
požadavky výzvy Vládě a Parlamentu
České republiky, aby:
1) se bezodkladně začaly zabývat
situací na Šumavě;
2) zastavily bezohledné ničení hodnot,
pro které byl Národní park Šumava
vyhlášen a zahájily jejich důslednou
ochranu podle platných právních
předpisů;
3) přizvaly k řešení odborníky,
samosprávu i vlastníky na obou
stranách hranice;
4) pravdivě informovaly veřejnost
o stavu Národního parku Šumava
a o záměrech jeho dalšího směřování;
5) zajistily, že Ministerstvo životního
prostředí ČR se bude chovat jako
nezávislý státní orgán a nebude ve
věcech rozhodování o Národním parku
Šumava ovlivňováno úzkou zájmovou
skupinou vědců a členů nevládních
organizací;
6) dodržovaly mezinárodní závazky
směřující k ochraně přírodních hodnot
Šumavy.
Alena Balounová
Poznámka redakce
I Vy máte ještě poslední možnost pro
připojení svého podpisu pod petici.
Podpisový arch je k dispozici v Městském
kulturním a informačních středisku.
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16. dubna vyjel v časných ranních hodinách
autobus se žáky naší školy do Prahy.Tentokrát
nás lákala prohlídka České televize na
Kavčích horách. Přivítal nás obrovský areál,
dlouhé chodby a zajímavé video o historii
vysílání ČT. Televizní
zákulisí nás skutečně
zaujalo,
dokonce
jsme měli možnost se
na chvilku zúčastnit
natáčení pořadu pro
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Exkurze do Prahy

děti. Obdivovali jsme rozlehlost mnoha sálů,
v nichž televizní pořady vznikají. Na Kavčích
horách je 5 studií, je zde zaměstnáno
kolem 1700 lidí rozmanitých profesí. Zlaté
české ručičky si zde přijdou na své. Naštěstí
jsme se nedostali do několikapatrových
suterénů, které v sobě ukrývají obrovské
sklady rekvizit a kostýmů.
Slyšeli jsme o mnoha projektech ČT
v oblasti mediálního partnerství, o osvětové
i charitativní činnosti, dozvěděli jsme
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se řadu informací o běžném chodu této
instituce. Exkurze se všem líbila, dokonce
i lovci autogramů si přišli na své.
Zbytek téměř letního dne jsme věnovali
procházce po starobylém Vyšehradu,
metrem jsme se přesunuli do centra. Lákala
nás totiž procházka na Petřín. Kvetoucí
stromy jen dokreslovaly příjemnou
atmosféru našeho dne v Praze. Tak hurá
k domovu a kam příště?
Věra Korcová

Výhodné ceny – pouze měsíc červen 2009 – vybrané sortimenty řeziva

Pila
KHML
Kašperské
Hory nabízí v měsíci červnu
mimořádnou slevu řeziva v některých
sortimentech. Jedná se především o řezivo,
které má oblany větší než jsou požadavky
odběratele, tzv. exportní souběh – síla
řeziva 16 nebo 33 mm, vyrobeno na

NAŠE

ANKETA

V souvislosti s probíhající revitalizací náměstí
je mimo jiné zpracován projekt na obnovu
vzrostlé zeleně. Výsadby budou provedeny
v návaznosti na celkovou rekonstrukci.
Nynější stromy, jejichž stav je nevyhovující,
byly nebo ještě budou odstraněny. Pouze
ve středu náměstí v okolí kašny a kostela
budou zachovány stávající lípy.
Snahou při výběru dřevin a jejich
rozmístění v prostoru náměstí je zachování
historizujícího charakteru. Zároveň je
brán zřetel na výjimečnost polohy města,
tj. vysoká nadmořská výška a charakter
podhorské až horské krajiny. Původní stromy
budou nahrazeny 63 ks vzrostlých dřevin.
Bude zachována kompozice obvodového
rozmístění stromů kolem náměstí a navíc
budou vysázeny také kolem nákupního
střediska.

rozmítací pile – délka převážně 3 metry.
Dále nabízíme omítané řezivo v síle 24 mm,
šíři 8 – 10 cm, délka 3 – 5 metrů, řezáno na
rámové pile. Prodejní doba 7 – 13 hodin.
Bližší informace na telefonu 602 492 937.
Během celého roku si můžete z pily
odvézt i běžné řezivo za ceny obvyklé. Na

-

přání zákazníka
provádíme
pořez podle jeho
požadavku.

POZOR
AKCE PR
ODLOU
DO 15.7.2 ŽENA
009

Jindřich Ešner,
vedoucí pily

Vyberte si stromy pro nové náměstí

Pro
osázení náměstí nám byly
doporučeny 3 druhy stromů a je na Vás,
který z nich dostane nejvíce hlasů. Tady
je tedy naše anketa:

Varianta C – JAVOR BABYKA – Acer
campestre "Green column" – úzkokorunná
forma javoru babyky, se svěží zelenou
barvou listu, snáší utužené půdy a zasolení.

Varianta A – JEŘÁB - Sorbus thuringiaca
"Fastigiata" – jedná se o úzkokorunnou
formu jeřábu, bíle kvetoucí, evokující horský
charakter prostředí. Velmi odolná dřevina
odpovídající klimatu i lokalitě. Výška do
7 m.

Kterému z výše uvedených stromů
dáte svůj hlas? Zakroužkujte prosím
ve spodním obrázku variantu, kterou
preferujete, odstřihněte a předejte
nejpozději do 15. července 2009 buď
do kanceláře MěKIS, nebo vhoďte
do schránky umístěné u vchodu do
radnice. Předem děkuji všem, kterým
není lhostejný vzhled nového náměstí
a zapojí se do této ankety. Vždyť
nové stromy tu po nás zůstanou
i pro příští generace a budou zdobit
zrekonstruované náměstí další desítky
let.

Varianta B – JASAN - Fraxinus excelsior
"Nana" – klasická, hojně užívaná
nízkokorunná kulovitá forma jasanu. Dobře
snášející městské prostředí, nenáročná na
údržbu.					
Zde odstřihněte

Zakroužkujte Vaši volbu.

Doporučuji variantu
A JEŘÁB

Doporučuji variantu B
JASAN

Doporučuji variantu C
JAVOR BABYKA
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Informace o výsledku voleb do Evropského parlamentu

Co s sebou ještě přináší
rekonstrukce náměstí

V Kašperských Horách se voleb zúčastnilo 312 voličů z celkového počtu 1.312 zapsaných
voličů v seznamu, to představuje 23,78 %. Ve volební místnosti bylo vydáno 312 ks
úředních obálek, odevzdáno do urny bylo 312 ks úředních obálek a z toho platných
hlasů 306. Výsledek hlasování je uveden v následující tabulce.

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí
náměstí se obracím na všechny, kterých se
tato akce nějak přímo negativně dotýká
– hlavně na provozovatele restaurací,
obchodů a majitele přilehlých nemovitostí.
Vím, že za současných podmínek se velice
ztížil přístup a zkomplikovalo zásobování
prodejen i restaurací a možná klesla
i návštěvnost některých provozoven. Stejně
tak se zkomplikoval pro jmenované i odvoz
odpadu. Nádoby s odpadem musí někteří
odnést pěkných pár metrů, aby jim odpad
mohl být vyvezen. Přesto prosím všechny,
kterých se to týká, o pochopení a toleranci.
Z důvodu probíhajících prací musely být
v prostoru náměstí přemístěny nejen
kontejnery na tříděný odpad, ale i prodejna
ZKD musela umístit své nádoby na směsný
odpad na chodníku. Upozorňuji, že likvidaci
odpadu z těchto nádob si hradí Západočeské
konzumní družstvo, tudíž neslouží občanům!
V poslední době se stalo, že konkrétně
tyhle popelnice jsou přeplněné a odpadky
poházené okolo nádob. Neznamená přece,
že když je náměstí rozkopané a nyní ne
příliš vzhledné, můžou se zde povalovat
odpadky. Pro návštěvníky města nadále
slouží odpadkové koše a občané mají, nebo
by alespoň měli mít, své nádoby na odpad
doma.
Helena Marková
Odbor ŽP

Tajemník

Tartanové hřiště stále více využívané
Vlastně nevím, jak začít, ale předem chci upozornit, že toto nemá
být kritika stavu. Jen pouhé konstatování. Když jsem chodil do
zdejší školy jako žák, trávili
jsme spoustu času venku na
různých hřištích. Nejčastěji
jsme bývali v zahradě
oddechu (pamatujete si na ni
ještě?). Dnes pozemek patřící
k Parkhotelu TOSCH. Bývalo
zde fotbalové hřišťátko,
průlezky, lavičky, pískoviště –
prostě pohoda. Nebylo volno
– nevadí, za školou byla ještě dvě hřiště a u špýcharu jedno menší.
Dospělí chodili hrát volejbal a tenis na antukové hřiště.
Dnes? Máme dvě plně funkční sportoviště: tartan a dětské hřiště
u špýcharu. Málo? Vlastně ne, malé město, které má dvě nová
hřiště splňující všechny normy, pořízená za nemalé prostředky, na
tom není tak špatně. Tak proč to tu vlastně píšu?!

Tartanové hřiště je využíváno zhruba 11 měsíců v roce. Ne, nespletl
jsem se! V zimě si kluci půjčí hrabla, odklidí sníh a tráví na hřišti
volné chvíle hraním fotbalu. Na jaře se oteplí a na řadu přijdou
i jiné sporty, které se v zimě provozovat nedají. A je tu problém –
najednou chce na hřiště několik
skupin najednou. Tenis – ano,
nedá se hrát bez sítě. Fotbal –
není tu jiné hřiště, kde by si hráči
nezlomili nohy. O basketbalu
a volejbalu ani nemluvím.
A závěr? Nejste konkurence, jste
všichni sportovci a musíte si čas
naplánovat. Stačí zatelefonovat
nebo zajít a zamluvit si hřiště
klidně měsíc dopředu. Ale 10 minut předem je docela málo.
A ještě jedna prosba. Od parkoviště u školy není k hřišti tak daleko.
Nechávejte auta a motorky dole. Mimo jiné projíždíte kolem
zákazu vjezdu!
Jaroslav Havel

Kašperskohorský zpravodaj	  

		

Svatý na mostě

Otevřením uměleckohistorické výstavy
a velkolepou nápodobou barokních
slavností na Vltavě Navalis bylo dne
15.května 2009 v Praze připomenuto 280.
výročí svatořečení světově nejznámějšího
českého světce – Jana Nepomuckého.
Ke zdaru výstavy, konané pod záštitou
primátora hlavního města
Prahy Pavla Béma a pod
patronací Jeho Eminence
Miloslava kardinála Vlka,
kromě jiných významně
přispělo i Muzeum
Šumavy.
Ze
svých
expozic a depozitářů
v Kašperských Horách
poskytlo celkem sedm
cenných svatojanských exponátů. Snad
největší kvalitu mezi nimi má autorská
replika sochy sv. Jana Nepomuckého
z Karlova mostu od Jana Brokofa z roku
1717, která pochází ze zámecké kaple
v Dolejším Krušci u Hartmanic. Objednal si ji
Bohumír Daniel hrabě Wunschwitz, tehdejší
držitel zámku, pocházející z rodiny, která
po několik generací horlivě podporovala
šíření světcova kultu. Vedle dalších plastik
je z kašperskohorské kolekce pozoruhodná
lidová malovaná skříň ze Záluží u Sušice se
svatojanským motivem na dveřích nebo
svou čistou barevností působivá rozměrná
podmalba na skle ze sklářské osady Hůrka
na Šumavě z roku 1821. Téměř senzaci
svým umístěním na katafalku se svícemi
způsobila ve výstavě životní socha mrtvého
Jana Nepomuckého z 18.století, kterou
kašperskohorské muzeum získalo koupí
od hostinského v Rejštejně někdy už kolem
roku 1930.
Originální svatojánská výstava v prostorách
Muzea Karlova mostu v Praze, shromažďující
historické sochy, obrazy, grafiku, kresby, díla
uměleckého řemesla, staré tisky i medaile,
potrvá do 31.srpna letošního roku.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy

INFORMACE

inzerce

Česká spořitelna, a.s., pobočka
v Kašperských Horách bude v době
od 3. do 7. srpna 2009 uzavřena
z důvodu čerpání dovolené.
Děkujeme za pochopení.

Koupím pozemek pro stavbu
rodinného domku v Kašperských
Horách. Soulad s územním plánem,
dostupné sítě, výhled, přístupný
po veřejné komunikaci. Nabídky na
e-mail: vladimir.hedbabny@seznam.
cz nebo mob. 605 581 379, tel. v prac.
době 257 091 274.

Ročník 6, číslo 3/2009 				

-6-

Poslední ohlédnutí za uplynulou zimní sezónou
Již v loňském létě začaly přípravné práce
na Snow Race - byly to zatím největší
závody, které jsme kdy pořádali. Asi by bylo
zbytečné vypisovat všechny věci, které
bylo třeba zařídit. Organizování závodů
proběhlo hladce, i když se objevily menší
obtíže, ale nakonec se vše velmi povedlo.
Dokonce i počasí nám vyšlo. Na svahu se
objevila necelá stovka závodníků. Mnoho
jich bylo i z profesionálních klubů. Z chyb
v organizaci jsme si vzali četná ponaučení na
další sezónu, protože chceme, aby závody
byly ještě lepší. A věřte mi, že určitě budou.
Máme již příslib několika významných
sponzorů, kteří nám s organizací pomohou.
Ze závodů je třeba vyzdvihnout skvělé
výsledky našich závodníků, kteří ve velké
konkurenci
na
startovní
listině
zajeli velmi slibné
časy. Tím dokázali,
že i na Kašperkách
se lyžuje velmi
dobře a příští rok
zde nebude vůbec jednoduché vyhrát.
Dnes je to již druhý rok, co vznikl
snowboardový oddíl při tělovýchovné
jednotě. Náš oddíl má okolo patnácti
aktivních členů. Za tyto dva roky udělali

všichni žáci moc velký pokrok. Největší
vzestup nastal u Ondry Benedy, který
skončil čtvrtý na závodech. Chtěl bych se
tímto omluvit snowboarďákům, že jsem
v uplynulé zimní sezóně bohužel nenašel
vhodného instruktora na skoky a triky.
Slibuji, že do zimy se polepším a tréninky
zase něčím oživím.
Nakonec bych chtěl ještě dodatečně
poděkovat všem kolegům, kteří se zapojili
do výuky a do celkové organizace v našem
oddílu. Této činnosti věnují spoustu svého
volného času. Hlavní dík patří Petrovi
Novákovi, který za
uplynulou
sezonu
odvedl velkou práci jak
na brigádách, tak na
jednáních s lyžařským
svazem. Určitě bychom
neměli
zapomenout
na Město Kašperské
Hory a tělovýchovnou
jednotu. A v neposlední
řadě
také
vedení
a zaměstnancům ski areálu Snowhill
Kašperské Hory, kteří nám velmi pomáhali
s naší činností. Těším se na naše setkání
v příští sezoně.
Vlastimil Václavík
snowboardový instruktor

Poděkování

Děkujeme Městu Kašperské Hory, že nesoustředí veškerou pozornost pouze na
rekonstrukci náměstí, ale zlepšuje dopravní obslužnost i na méně frekventovaných
místech. Úprava a zpevnění cesty ze Žlíbku k rozcestí pod hradem nám výrazně zlepšila
přístup k našim domovům. Děkujeme.
P.S. Pevně věříme, že v brzké době budeme moci touto cestou vyslovit další poděkování
nejen Městu, ale i Lesům ČR za zkulturnění dalšího úseku.
Janošíkovi a Třískovi
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Lötz – Umění a komerce

U příležitosti ukončení první etapy záchrany dosud zcela neznámá skla z produkce firmy
unikátního archívu sklářských střihů ze Lötz z této doby nejen z domácích sbírek,
sklárny v Klášterském Mlýně u Rejštejna ale i z majetku soukromých sběratelů
byla v Muzeu Šumavy v Kašperských z USA a Evropy. Jedná se o exponáty
Horách uspořádána
dokumentující důležité momenty
výstava s názvem
vývoje tenkrát světově proslulé
Lötz - Série II. Umění
sklárny v období přechodu od
a komerce. Expozici
secese k moderně a dekorativismu.
připravila historička
Jsou tu vystavena jednak špičková
skla
PhDr.
Jitka
umělecká skla spojená se jmény
Lněničková,
která
slavných sklářských návrhářů (jako
s Muzeem Šumavy Sklo - Klášterský.Mlýn, foto M. Vaneš Josefa Hofmanna, Leopolda Bauera,
odborně spolupracuje
Otto Prutschera, Adolfa Beckerta
již více než dvě desetiletí. V návaznosti na a dalších) a jednak jsou tu představeny
prezentaci ukázek z rozsáhlého archívu výrobky určené širokému okruhu zákazníků.
sklářských střihů z období 1900 - 1914 se Zvláštní pozornost tvůrci výstavy věnovali
výstava stala příležitostí veřejnosti ukázat instalaci a osvětlení jedinečných ukázek

Končí další školní rok a dětem začnou
zasloužené prázdniny. Rychle zapomenou,
že se jim třeba nepovedly opravit některé
známky na vysvědčení a rodiče si také trochu
odpočinou. Nebudou muset své potomky
popostrkovat k plnění školních povinností,
sledovat žákovskou knížku a lamentovat,
že už je tam další poznámka nebo špatná
známka. Většina rodičů našich žáků může
však své potomky pochválit za vysvědčení,
vlastně za jejich celoroční práci. Mnozí
stihnou kromě běžných povinností i jiné
aktivity – navštěvují „hudebku“, „výtvarku“,
sportují a ještě se jim ve škole dobře vede.
Jiní mají problém se zvládnutím školy
vůbec, počínaje přípravou na vyučování.
Každopádně většina dětí pracuje s chutí
a také výsledky za to stojí. Vzdělání je přece
i dnes nutnou podmínkou pro budoucí
život, ale také pro pochopení života vůbec.
V letošním školním roce jsme připravili

Pomalu se blíží konec školního roku, a tak
je čas na malé ohlédnutí. Bohužel fyzické
schopnosti a výkonnost žáků mají stále
sestupnou tendenci. Proto sebemenší
zájem je třeba podporovat. Naše škola
svým žákům nabízí možnost bruslení na
zimním stadionu v Sušici, Den na sněhu,
plavání v horažďovickém bazénu, florbalový
kroužek.....
V průběhu roku si dobrovolníci mohou
změřit síly v běhu do schodů,
atletickém trojboji a ve skoku
vysokém. Právě soutěž ve
skoku vysokém „Májová
laťka“ je technicky náročná
disciplína. Letošní ročník byl
ve znamení skvělých výkonů. Vítězkou
kategorie dívek se stala Kristýna Daňhelová

Pár slov na závěr...

několik projektů, v nichž žáci prokázali, že
si dovedou sehnat potřebné informace,
spolupracují mezi sebou a dokonce
zvládnou i trému před publikem. Velmi
pěkný projekt si připravila děvčata o Babici
Žloutenici, další skupina připomněla výročí
Karla Čapka. Nyní chystáme projekt Blízko
k sobě, v němž jednotlivé třídy představí
svůj vybraný stát EU.
Za zmínku stojí rovněž celoroční projekt
A to je ta krásná země, který probíhá
v průběhu celého školního roku ve školní
družině. Podtitul zní – Cesta do minulosti.
Je to vlastně hra, ve které mají šanci všichni
uspět. Děti se rozdělily do čtyř skupin –
vlastně tvoří čtyři staré české rody a plní
rozmanité úkoly v daném období. Cílem
tohoto projektu je obohatit děti o nové
poznatky netradiční cestou. Učí se také
vážit si výsledků práce ostatních a převést
poučení našich předků do dnešní reality.

Škola a sport

(130cm „nůžkami“), z mladších žáků vyhrál
Josef Korál (150cm) a v kategorii starších
žáků vyhrál Aleš Vrhel (150cm). V této
kategorii o pořadí na stupních vítězů
rozhodl až počet nezdařených pokusů.
Každoročně se pro základní školy pořádá
celostátní soutěž družstev v lehké atletice
„Pohár rozhlasu“. Přestože máme oproti
jiným školám malou základnu, vždy se nám
dařilo v okresním kole sestavit družstva
ve všech kategoriích. Letos jsme poprvé
obsadili jen kategorie starších žáků a žákyň.
O to více nás všechny těší jejich výsledky
a vystupování. Všichni bojovali ze všech
sil a navzájem se podporovali. Z dvanácti
přihlášených škol děvčata obsadila
5.místo. Chlapci dokonce získali stříbrné
medaile a postoupili do krajského kola,

Kašperskohorský zpravodaj

většinou barevného skla s nápaditými
dekory a efektními irisy. Návštěvníci se
tak mohou těšit doslova na pohádkový
skleněný sen. Výstava je svým způsobem
jedinečná a vzhledem k obavě o bezpečnost
exponátů nebude reprízována v žádném
jiném muzeu. Podobně rozsáhlá výstava
skla z Klášterského Mlýna u Rejštejna se
naposledy v Muzeu Šumavy konala právě
před čtvrt stoletím, v roce 1984. Je to
výstava také připomínková, neboť letos
uplyne rovných 100 let od smrti majitele
sklárny Maxe Spauna, který ve své době
stál včele mimořádných výtvarných aktivit
svého podniku. Ojedinělá výstavní akce
v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách
potrvá do 31.října 2009.
PhDr.Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy
Školní klub připravil další divadelní
představení ke konci školního roku. Mohli
jste ho vidět 25. 6. v 16.00 hod. v místním
kině.
O sportovních aktivitách si můžete přečíst
v následujícím příspěvku kolegyně.
Ráda bych v závěru poděkovala všem
pedagogům za náročnou práci. Děkuji
jim také za to, že kromě každodenních
povinností řeší bohužel řadu zbytečných
konfliktů, rozmanité projevy nevhodného
či spíše agresivního chování našich žáků.
Je nám to moc líto! Škola však nemůže
napravovat nevhodnou výchovu v rodinách,
někdy bohužel celkový nezájem o dítě, nebo
podle naší domněnky příliš demokratickou
výchovu . Dlouhodobě spolupracujeme se
Střediskem výchovné péče v Domažlicích
a snažíme se tak trochu rozmotat nordické
uzly složitých vztahů v dětských kolektivech.
Třeba mnozí rodiče si během prázdnin
Pokračování na str. 9

kde se umístili na 3. místě. Z výborných
výkonů vybíráme jen ty nejlepší : Martin
Chlada (1500m – 4:20,25min., skok vysoký
– 155cm), Marek Teska ( skok daleký –
533cm , 60m – 7,6s ), David Rejšek ( skok
vysoký – 160cm ) a jediný zástupce 7.třídy
mezi staršími žáky Josef Korál (
skok vysoký – 150cm, vrh koulí
– 10,82m ), Petra Voldřichová ( vrh
koulí – 9,36m ) a jediná zástupkyně
7. třídy mezi staršími žákyněmi
Kristýna Daňhelová (skok vysoký
– 145cm).
Každý úspěch přináší radost a novou
motivaci. A tak chci věřit tomu, že se nám
podaří získat novou tělocvičnu, zatraktivnit
výuku a znovu zvýšit zájem dětí i dospělých
o pohybové aktivity.
Mgr. M. Melicharová

Kašperskohorský zpravodaj	  
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O autorovi slov Kašperskohorské písně

Kašperské Hory jsou významným
poutním místem Šumavy. Tradici
slavných mariánských poutí v tomto
místě nepochybně oslabil odsun
německých obyvatel po 2.světové válce.
Je ke cti novoosídlenců, ale i poválečné
církevní správy, že se tu v nelehkých
dobách prosadila upřímná snaha
kašperskohorskou poutní tradici nejen
uchovat, ale i nově rozvíjet. V proudu
tohoto ušlechtilého snažení vznikla i nová
česká kašperskohorská poutní píseň
k Panně Marii.
Zvláštní náhoda přispěla k tomu, že
autorem jejích slov se stal známý katolický
teolog a básník, profesor kněžského
semináře v Hradci Králové, Dr. Čeněk
Tomíško. Ten o prázdninách roku 1948 si
zvolil jako místo svého ozdravného pobytu
právě Kašperské Hory. Pobýval tu ve vile
sester de Notre Dame v čp. 229 v dnešní
Vimperské ulici. Spolu s dalšími duchovními

a bohoslovci se účastnil tradiční srpnové
poutní slavnosti Panny Marie Sněžné, což
jej inspirovalo k vytvoření poutní písně
pro Kašperské Hory. Pod melodii staré
zlidovělé písně Tichounce se večer sklání
připsal verše, které tu dodnes povzbuzují
a dojímají duše poutníků a mariánských
ctitelů. Zásluhu o udržení a šíření této
Kašperskohorské poutní písně k Panně
Marii měl pak nepochybně dlouholetý
místní duchovní správce P.František
Novák (1920 – 1985). Je rovněž zajímavé,
že kašperskohorská poutní píseň zaujala
věřící z našeho partnerského města
Grafenau a tak někdy po roce 2000
vznikla její německá verze „Unsre
liebe Gottesmutter“.
Dr. Čeněk Tomíško se narodil
v Čáslavi roku 1915. Velký vliv
na něj měla jeho zbožná matka
a tak Čeněk hned po gymnáziu
odešel na studia do Nepomucena

- papežské koleje pro české bohoslovce
v Římě. Již za svých studentských let začal
psát poezii, zvláště vynikají jeho básně
o Panně Marii, o kněžství a o zasvěceném
životě. Je autorem textů řady duchovních
písní, snad nejznámější je velikonoční
mešní píseň Rozleťte se zpěvy vzhůru,
obsažená i v současném Kancionále
českých diecézí. Čeněk Tomíško ještě
v Římě dosáhl dvou doktorátů – filozofie
a teologie, po vysvěcení se stal profesorem
v královehradeckém semináři. Vedle své
učitelské činnosti, vyvíjel aktivitu v mnoha
katolických spolcích i v pastoraci, pořádal
přednášky a literárně
tvořil. Neměl však dobré
zdraví, a tak není divu,
že podlehl zápalu plic
16.srpna 1949, tedy před
60 lety. Jeho pozoruhodné
dílo básnické i teologické
zatím nikdo náležitě
nezhodnotil.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy
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Kašperskohorská poutní píseň
k Panně Marii
Naše drahá Boží Máti, k Tobě spěchá věrný lid,
rač se za nás přimlouvati, světu vypros mír a klid.
Každé srdce v Pošumaví Tvoji lásku dobře zná,
neb Tvůj úsměv přelaskavý kouzlo nebes v sobě
má.
Jako dítky v náruč Tvoji kladem svého žití běh,
ruka Tvoje rány hojí, stírá slzy, tiší vzdech.
Dej, ať z našich domácností v dálku prchne hříchu
stín,
s vírou nechť se poklad ctností zase vrátí do rodin.
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Madona Ochranitelka
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V mládeži nechť květy bílé poznovu se zaskvějí,
v čistotě a svěží síle vlasti nechť jsou nadějí.
Ty, jež nás v svém srdci velkém vyslyšelas tolikrát,
rač i lidu pod Kašperkem, Matko naše, požehnat.
Nápěv: Tichounce se večer sklání…
Slova: Dr. Čeněk Tomíško (1915 – 1949)
Sběratel vykoupí veškerou výzbroj a výstroj po německé
a U.S. armádě z 1.a 2. světové války např.helma 300-3500,Kč,dýka 500-5000,-Kč,kordík 600-7000,-Kč,uniforma až
10 000,-Kč.
Cena záleží na druhu a stavu předmětu.
Vykoupím též část nebo celou sbírku militárií.Platba na
místě v hotovosti.
Za případné nabídky na tel.603481642 děkuji.
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Končící školní rok očima výchovného poradce

Jak většina rodičů asi ví, vzdělávání žáků podle A jako obvykle uvedu celkový přehled našich vycházejících žáků (tentokrát je škol
školního vzdělávacího programu postoupilo do a vybraných oborů - vzhledem k většímu počtu deváťáků - více):
2. a 7. ročníku. Již před rokem jsem uváděl, že
tento program nahrazující osnovy byl – stejně
jako v jiných
školách
–
připraven
učiteli naší
školy a je
podle
něj
pracováno.
Žáci s tzv.
specifickými
poruchami
učení (jako je dyslexie, dysgrafie a dysortografie)
mají individuální vzdělávací plány, které
schvaluje
pedagogicko-psychologická
poradna (PPP). Navíc z poradny dostávají tzv.
integrační listinu, která má platnost dva roky.
Před uplynutím této doby musí rodiče sami
požádat o kontrolní vyšetření svého dítěte.
V tomto školním roce se to týkalo 7 našich žáků.
Integrovaných žáků jsem na začátku školního
roku evidoval 17, v průběhu školního roku jich
přibylo ještě 5. Dalších 23 dětí má poruchy
nižšího stupně, takže nejsou mezi integrované
žáky zařazeni. Při jejich hodnocení je k této
skutečnosti přihlíženo.
Také letos nás několikrát navštívily pracovnice
Střediska výchovné péče v Domažlicích, které
pracovaly se dvěma třídami. S výsledky budou
po vyhodnocení a stanovení závěrů seznámeny
třídní učitelky.
1. června vypracovávali žáci 8. třídy testy
profesní orientace, s jejichž výsledky se rodiče
seznámí po prázdninách. Bude to s dostatečným
předstihem, aby je mohli vzít v úvahu při výběru
budoucího povolání svého dítěte.
A na úplný závěr ještě malý dodatek: v novém školním roce dojde ke změně na postu
Toto závažné rozhodnutí již mají za sebou naši výchovného poradce. Od 1. září bude novou výchovnou poradkyní Mgr. Alena
„deváťáci“. Letos je jich v obou 9. třídách celkem Jelínková, která mne v této funkci vystřídá (výchovným poradcem jsem byl na zdejší
42, jeden žák končí povinnou školní docházku základní škole 36 let). A tak bych jí rád a opravdu upřímně popřál v její práci co nejvíce
v 8. ročníku. Oproti minulým rokům, kdy úspěchů
Mgr. Pavel Ruda
každý vycházející žák mohl podat pouze jednu
výchovný poradce
přihlášku, tentokrát mohly děti (resp. jejich
rodiče) odeslat přihlášky až tři. Této možnosti Pokračování ze str. 7
využilo 20 žáků, dvě přihlášky podalo 14 dětí najdou také více času na své potomky Přejeme oběma,
aby si užívali
a pouze jednu přihlášku 9. (Jen pro zajímavost: a rozluští společně leckterý problém.
S
koncem
školního
roku
také
přichází
klidu, pohody
každý vycházející žák naší školy podal
loučení.
Letos
se
spolu
se
dvěma
a sloužilo jim
v průměru 2,26 přihlášky.) Další velkou změnou
devítkami
rozloučí
s
naší
školou
i
náš
zdraví.
bylo odesílání přihlášek na vybrané školy
kolega
–
Mgr.
Pavel
Ruda
a
vedoucí
Tak všem – pěkné
nebo učiliště samotnými rodiči. A do třetice:
Věra Korcová
školní
jídelny
paní
Irena
Raabová.
prázdniny.
po obdržení rozhodnutí o přijetí jejich dítěte
museli do 5 pracovních dnů potvrdit zasláním
tzv. zápisového lístku, že po prázdninách na
tuto školu jejich „ratolest“ skutečně nastoupí.
Někteří žáci totiž dostali rozhodnutí o přijetí ze
všech tří škol a definitivně se mohli rozhodnout
samozřejmě pouze pro jednu. Pro zajímavost
ještě jedna informace – ze žáků letošního 5.
ročníku nikdo neprojevil zájem o studium na
osmiletém gymnáziu.

Pár slov na závěr...
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Odpolední čaje na Faře

Každá poslední neděle v měsíci
28.6.2009 – dětské odpoledne

v případě vhodného počasí se bude akce
konat na zahradě s možností opékání vuřtů
						

26.7.2009 – české lidové písně k tanci
i poslechu
hraje skupina CASSA na DRANS

30.8.2009 – pohodové country odpoledne
hraje skupina Horský Trosky
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Klostermannův večer v Kašperských Horách
Za mimořádného zájmu veřejnosti proběhl 8.května
v Kašperských Horách Šumavský večer Karla Klostermanna.
V programu, který skvělým způsobem obohatila
vystoupení Blaťáckého souboru ze Ševětína, Baráčníků
z Pištína i harmonikáře Eduarda Honnese z Horské Kvildy,
se uskutečnila regionální premiéra nového televizního
dokumentu režiséra Zdeňka Flídra„Karel Klostermann – básník
Šumavy a Zbudovských Blat“. Zcela zaplněný sál místního
kina úvodem pozdravila tvůrčí delegace v čele s režisérem
Flídrem, kameramanem Andrejem Barlou a hercem Otakarem
Brouskem st.
Téměř
hodinový film je zatím nejdelším televizním
dokumentem, který o našem spisovateli vůbec vznikl. Podíleli
se na něm četní odborníci, muzea, archivy, pracovníci Správy

Antukové tenisové hřiště
Všichni co mají zájem si zahrát tenis na antuce se mohou přihlásit na:
http://teniskh.blog.cz
Miroslav Hrdina
Blaťácký soubor ze Ševětína, foto Václav Sklenář

inzerce

NP a CHKO Šumava, občanské sdružení K.Klostermann –
spisovatel Šumavy i řada obcí z regionů Šumavy, jižních Čech
i sousedního Bavorska. Pořad vznikl v produkci České televize
a ZF filmu za přispění Česko-německého fondu budoucnosti
a Jihočeského kraje. Flídrův obrazově bohatý film přináší řadu
dosud zcela neznámých historických skutečností o životě
a tvorbě šumavského spisovatele, zdůrazňuje jeho upřímné
snahy o porozumění mezi Čechy a Němci.
O zdar Klostermannova kulturního večera v Kašperských
Horách se zasloužili hlavní pořadatelé – Správa NP a CHKO
Šumava a místní Šumavský kulturní spolek.
Vladimír Horpeniak
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Kam?
Na zájezd Krajem Karla Klostermanna a po
stopách Josefa Klostermanna zvaného
Rankl-Sepp – "Poslední obr na Šumavě".
Účastníci zájezdu se dozví mnoho
zajímavých informací o této populární
a morálně i fyzicky silné osobnosti střední
Šumavy.
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POZVÁNKA

Kdy?
Dne 19. července. Autobus odjíždí od
Restaurace Waikiki v 9.00 hod. Cena je
pro děti do 18 let Kč 75,--, pro dospělé Kč
150,--. Částku lze uhradit v den zájezdu,
přednost ale budou mít ti, kteří uhradí
pořadateli do 15. července zálohu ve výši
Kč 75,--.

Kašperskohorský zpravodaj

Pořadatel a průvodce zájezdu?
Průvodce NP Šumava František Kortus,
Dlouhá 92, Kašperské Hory
Tel.: 731 924 531

Oč běží v Národním parku Šumava? Aneb didaktické vysvětlení užívaných pojmů, chování
ministerstva životního prostředí a managementu Národního parku a CHKO Šumava.

Co je Národní park a chráněná krajinná
oblast Šumava?
Odpověď je složitá: Ač vyhlášen již v roce
1991 na ploše 68 000 ha, nejsou stále
jasná pravidla a právní normy, jimiž by se
management NP řídil. Pro laika se tak NP
stává nepřehledným bitevním polem, po
němž běhá v různých uniformách změť
generálů se svými tiskovými mluvčími
a vydávají jedno kontraproduktivní nařízení
za druhým.Tato nařízení se týkají především
bezhlavého rozšiřování divočiny, kde
člověk, turista a místní obyvatelé nemají
své místo a demonstrativního zvládání
kůrovcových kalamit, které je zpravidla
v rozporu s platnými právními normami.
Do práce managementu mluví kdekdo literáti, teatrologové, novináři, botanici,
entomologové, geologové, ekologové,
Hnutí Duha a až někde na posledním místě
třeba také kvalifikovaní lesníci.		

Kůrovec a jeho dorozumívací schopnosti
Existuje velké množství kůrovců, každý
strom má svého specifického hostitele jedle, borovice, smrk… Ips typographus
(lýkožrout smrkový) se zabydluje v lýku
smrku, s sebou vnáší do hostitelského
prostředí mikroorganismy a patogenní
houby. Obranné mechanismy zdravého
smrku jsou zpravidla velmi silné, ale kůrovec
si poradí i s nimi. Postupně kolonizuje
smrk, jeho chemické produkty mění na
feromony, které lákají další kůrovce, Ve
chvíli, kdy je smrk již dostatečně obsazen,
produkují kůrovci jiné feromony, které
oznamují okolním kůrovcům,
že mají jít o dům dál, neboť
zdroj potravy je již vyčerpán.
Kůrovec je schopen projít
několika reprodukčními cykly
do roka v závislosti na klimatu.
V našich podmínkách se stihne kůrovec
reprodukovat 2-3x za rok, v závislosti na
délce a tuhosti zimy.			
Šumava jako „šedá střecha Evropy“
Šumava přestává být „zelenou střechou
Evropy“ a začíná být nazývána „šedou
střechou Evropy“ – je to patrno především

z leteckých snímků Šumavy, kde na
rozsáhlých plochách svítí bílošedé kostry
mohutných šumavských velikánů jako
majáky
experimentů
ekologických
fanatiků. 				

Uschlý les na Šumavě po útoku kůrovce

Odchod ministra Bursíka
S pádem vlády odešel i ministr Bursík.
Vlastním nařízením z roku 2007 – skokově
navýšil velikost bezzásahových zón na 18%
rozlohy NP Šumava s tím, že za kalamity
v Národním parku nemůže kůrovec, ale
smrkové monokultury! Ministr Bursík se tak
dopustil bezprecedentní chyby - domnívá
se, že Národní park je nepopsaná tabule,
na níž dějiny začíná psát jen on sám.
Šumavské lesy znamenaly pro tuto oblast
vždy nesmírné bohatství a zajišťovaly
obživu místnímu obyvatelstvu. Odlesněné
plochy bylo nutno znova zalesňovat, tak
jak je to v hospodářských lesích běžné.
Šumavské lesy nejsou původní, ale
přírodě blízké lesy, a to více nebo méně.
Podle toho také probíhala tzv. zonace, tzn.
rozčlenění plochy NP do tří zón, z nichž
první zóna je zónou z tohoto pohledu
nejen nejcennější, ale také nejodolnější.
I vůči kůrovci. V ostatních zónách se mělo
časem dosáhnout takové skladby dřevin,
aby i tyto zóny byly přírodě blízkými
lesy, zvýšily svoje obranné mechanismy
a mohly být vyhlášeny bezzásahovým
územím.
Jde tedy naprosto logicky
o dlouhodobý proces, který je ovlivněn
nejen člověkem, ale v němž
se
uplatňují i klimatické změny,
emise, ničení porostů spárkatou
zvěří apod.		

Spontánní obnova „mrtvého“ lesa
Spontánní
obnova
mrtvých
lesů,
vzniklých po náletech kůrovce je velmi
složitá, k cílovému zastoupení dřevin dle
odborníků může dojít přes několik stadií
za 3-5 století. Nechá-li tedy ministerstvo
životního prostředí a management NP
Šumava volné působení kůrovci, dočká se
Šumava vzniku dalších mrtvých lesů anebo
- po asanaci „mrtvých“ lokalit - rozlehlých
holin. Výhodou bude, že turistům umožní
krásný, možná i panoramatický výhled do
krajiny. Pokud je ovšem nezabije uschlá
souš.					
Následky polomů a kůrovcových kalamit
v nejvyšších polohách Šumavy
Vznik polomů, mrtvého lesa a holin
v nejvyšších částech Šumavy ovlivňuje
i rychlost větru, který, nemaje překážku
v šumavských hvozdech, páchá další zkázu
na dřevinách hospodářských lesů v celých
jižních Čechách. Rozsah polomů v jižních
Čechách díky ničím nebrzděné rychlosti
větru, stoupá.				
Opora v zákoně
Politická rozhodnutí ministra Bursíka
a nezasahování managementu NP Šumava
– nemají žádnou oporu v zákoně a vedou
k riziku, že další orkány typu Kyrill napáchají
další obrovské škody. A zatímco největším
ekologickým problémem Klostermannovy
Šumavy 19. století bylo, zda děvečky mohou
prát prádlo v panském rybníce, největším
současným ekologickým problémem je
samo ministerstvo životního prostředí
a jím nedodržované právní normy.
Jde o zcela nekoncepční řízení ad hoc,
které mění způsoby péče v NP Šumava
na raritní, experimentální postupy, jejichž
ekologický, duchovní a kulturní dopad
v tuto chvíli nedokáže nikdo odhadnout.
Řízení a správa Národního parku a CHKO
Šumava se nemůže metodicky měnit
s příchodem každého jednotlivého ministra,
musí mít dlouhodobou a smysluplnou
koncepci, na jejímž zpracování by se
měli podílet ti nejkvalitnější odborníci
dotčených oborů.
Jitka Marková
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I. ročník jarního pochodu Ždánovskou vrchovinou
V sobotu 9. května se uskutečnil I. ročník
jarního pochodu Ždánovskou vrchovinou,
kterého se zúčastnilo dvacet dva
pochodníků. Na ranním srazu u restaurace
Waikiki v Dlouhé ulici účastníky přivítalo
pěkné slunečné počasí, což přispělo k dobré
náladě. Velmi pěkné počasí doprovázelo
aktéry pochodu po celé trase vycházky.
Po překonání výškového rozdílu mezi
Kašperskými Horami a vrcholem Ždánova
(převýšení cca 324 m) se pochodníkům
odměnila Ždánovská vrchovina pěkným
panoramatickým pohledem na všechny
světové strany. Co vše viděli zůstává tabu
pro případné zájemce II. ročníku jarního
pochodu
již
zmíněnou
vrchovinou. Po výstupu na
vrchol Ždánova (1064 m)
účastníci prošli po hřebenu
až na východní část hornatiny
kolem Kaple sv. Jana (1045
m). Ze zmíněné vyhlídky
se vydali směrem na jih
a po mírném výstupu do výšky 1059 m.

stanuli na Královském
kameni. Zde si prohlédli
oltář vytesaný v roce
1899 do skalního útesu
bývalými obyvateli obce
Nicov. Od Královského
kamene se již všichni
vraceli k domovu přes bývalou osadu
Zadní Ždánov a vyhlídku pod penzionem
Hájenka Nebe. Ze skalky pod penzionem
pak účastníci zhlédli panorama jihozápadní
a západní Šumavy s "městečkem na dlani",
tj. s Kašperskými Horami. Dominantou
pohledu na Kašperské Hory je bývalé
Gymnázium, nyní Základní škola.
Po prohlídce zmíněného
panoramatu
pak
již
pochodníci
sestupovali
k cíli svého pochodu, který
ukončili ve 14.30 hod., opět
před restaurací Waikiki. Zde
všichni účastníci obdrželi
pamětní listinu I. ročníku
jarního pochodu Ždánovskou vrchovinou.

Za Jaroslavem Sporkou

Dne 28.května 2009 nečekaně opustil naše
řady pan Jaroslav Sporka. Zcela určitě patřil
k občanům, s kterými se spojuje novodobá
historie Kašperských Hor. Byl především
profesionálem ve svém oboru, vždyť jeho
vynikající obchod „kovomat“ znali lidé
v celém okolí. Říkalo se: „Co neseženeš
v Horách u Sporky, to neseženeš už nikde!“
Jaroslav Sporka se narodil v roce
1928 v nedalekých Žihobcích
a vyučil se obchodním příručím.
Po vojně pracoval určitou
dobu jako prodavač potravin
v Sušici a později, v roce
1952, se přestěhoval k nám
do Kašperských Hor. Našel
si tu zaměstnání v prodejně
potravin a pak na tři dlouhá desetiletí se
mu stal osudem „kovomat“, umístěný zprvu
v přízemí domu č.p. 134 (který je dnes
součástí Dětského domova). Sporkova
průmyslová prodejna, kde pracoval se svou
ženou Amálií, brzy začala rozšiřovat svůj
sortiment. Ke koupi tu bylo téměř vše – od
hřebíků, šroubků, materiálu pro elektroa vodoinstalaci, přes řemeslnické nářadí,
různé domácí potřeby, sklo, porcelán,
elektrické spotřebiče až po nábytek

a stavebniny. K překvapení návštěvníků
našeho města se tu nabízel také nádherný
broušený křišťál z Annína nebo vkusné,
cenově přístupné lité sklo, například ve
stylu Expo 58. Svým způsobem Sporkova
prodejna přinášela do našich končin „dech
moderní doby“. Vzpomeňme, že tu naši
občané například v 50.letech kupovali své
první televizory, první tranzistorová
rádia, první automatické pračky
a později první barevné televize…
(Víte, že vůbec první televizor
s maličkou obrazovkou, spojený
s rozhlasovým přijímačem, si tu
koupil pan Ladislav Zabloudil
z č.p.12 a první automatickou
pračku si od pana Sporky odvezla
paní Marie Reindlová ze Smetanovy ulice?)
Nepochybně bylo uměním uspokojovat
všetečné potřeby zákazníků v městečku
na konci světa v nelehké době, kterou
všeobecně charakterizoval nedostatek
čehokoliv. Úspěch Sporkovy záslužné
práce spočíval nejen v profesní solidnosti
a spolehlivosti, ale také v jeho velmi
slušném vystupování vůči dodavatelům
i zákazníkům.
Vladimír Horpeniak

Kašperskohorský Zpravodaj vydává Město Kašperské Hory. Redakce
si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb
KZ. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů
zodpovídá zadavatel. Vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1,
341 92, tel. 376 503 411, IČ 00 255 645. Web: www.sumavanet.cz/
khory, email: informace@kasphory.cz. Odpovědný redaktor a grafická
úprava Jitka Pelíšková, tiskne Tiskárna Strakonice spol. s r.o., evidence na
Ministerstvu kultury České republiky pod číslem E 14893

Uzávěrka příštího vydání
Kašperskohorského zpravodaje
bude 14. srpna 2009.

Dostali také drobné dárky
od sponzorů, kteří převzali
patronát
nad
jarním
pochodem.
Závěrem
je
nutno
poděkovat
sponzorům,
kteří se podíleli:
- finanční částkou – Kašperskohorské
městské lesy s.r.o., Statek Kašperské Hory,
s.r.o., ZKD Sušice (úhrada pamětních listů)
- věcnými dárky – Česká spořitelna, a.s.
a Informační středisko NP v Kašperských
Horách
Chtěl bych také poděkovat pracovnicím
Informačního střediska Městského úřadu
Kašperské Hory, které se zasloužily o dobrou
propagaci I. ročníku jarního pochodu
Ždánovskou vrchovinou.
Závěrem tedy touto cestou ještě jednou
děkuji všem, kteří přispěli k úspěšnosti akce
a těším se na další pochody jak v letošním
roce, tak i na II. ročník jarního pochodu
Ždánovskou vrchovinou.
František Kortus

Gigasport Český pohár
pod Kůstrým

Velké závody v orientačním běhu proběhly
v blízkosti Kašperských Hor a členové oddílu
OB TJ Kašperské Hory byli u toho. Nejen jako
závodníci, ale i pomáhali s vlastní organizací
těchto velkých dvoudenních závodů (téměř
1200 závodníků) hlavnímu pořadateli
– oddílu OB Kotlářky Praha. Především
projednávali v ročním předstihu souhlasy
s vlastníky lesa (těch bylo v prostoru ke
stovce) a pak zajistili ubytování pro víc jak 700
účastníků. Největší počet ubytovaných byl

v tělocvičnách a třídách sušické ZŠ Lerchova.
Významné bylo i zajištění občerstvení na
shromaždišti prostřednictvím Strakonického
pivovaru a pana Zdeňka Vrhela. Celé závody
byly závodníky hodnoceny jako velmi dobře
organizované, tím tedy i organizační podíl
oddílu OB TJ. A i sportovní účast závodníků
z Kašperských Hor byla, především díky
Pavle Fialové v kategorii D21A, také úspěšná
– v nedělním závodě nebyl nikdo rychlejší.
Miloš Fiala
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Na pomoc ochraně obyvatel

Každý z nás se jednou může ocitnout
v situaci, kterým říkáme mimořádné.
Přicházejí většinou neočekávaně, ale o to
víc mohou ohrozit životy a zdraví. Mohou
způsobit velké škody na majetku a životním
prostředí. Takovou událost může přinést
např. rozsáhlý požár, havárie s únikem
nebezpečných látek, povodeň, orkán,
teroristický čin apod. U těchto událostí
nevíme dopředu kdy nastanou, a tak nás
mohou zastihnout nepřipravené. Proto
bychom měli sebe, své blízké, případně
i další osoby, co nejdříve seznámit se
zásadami, jak se při mimořádné události
zachovat.

Obecné zásady

- Nerozšiřujte neověřené poplašné zprávy!
- Snažte se získat informace z oficiálních
zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas,
pokyny
zaměstnavatele,
velících
důstojníků) a respektujte je!
- Nepodceňujte vzniklou situaci!
- Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém
nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící
či jinak postižené osoby!
- Netelefonujte zbytečně – telefonní síť
bývá v situacích ohrožení přetížena!
- Pomáhejte sousedům, zejména starým,
nemocným a nemohoucím lidem!
- Uvědomte si, že největší hodnotu má
lidský život a zdraví a až potom záchrana
majetku!
- Uposlechněte pokynů pracovníků
záchranných složek!

Varovný signál

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné
události jsou lidé varováni především
prostřednictvím sirén, tzv. varovným
signálem "všeobecná výstraha". Tento
signál je vyhlašován kolísavým tónem po
dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě
v tříminutových intervalech. Následně jsou
informace o tom, co se stalo a o hrozícím
riziku
předávány
např.
mluvícími sirénami, vozidly
složek
integrovaného
záchranného
systému,
místním
rozhlasem,
případně i rádii, televizí
nebo jiným způsobem.
Kromě varovného signálu
"všeobecná
výstraha"
existuje v ČR ještě sigál
"požární poplach". Tento signál má být
správně vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin
trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin
trvalý tón).
Elektronickou sirénou je signál "požární
poplach" vyhlašován napodobením hlasu
trubky troubící tón "ho-ří" "ho-ří" po dobu
jedné minuty.
Ověřování provozuschopnosti systému
varování a vyrozumění se provádí zpravidla
každou první středu v měsíci ve 12 hodin
akustickou zkouškou koncových prvků
varování zkušebním tónem (nepřerušovaný
tón sirény po dobu 140 vteřin).

Co dělat, když zazní sirény
"všeobecná výstraha"?
Níže uvedené pokyny platí
jen tehdy, pokud zjevně nejde
o povodeň nebo zemětřesení!!!
1. Okamžitě se ukryjte
Vyhledejte ukrytí v nejbližší
budově. Tou může být výrobní
závod, úřad, kancelář, obchod,
veřejná budova, soukromý dům.
Jestliže cestujete automobilem
a
uslyšíte
varovný
signál,
zaparkujte automobil a vyhledejte
ukrytí v nejbližší budově.
2. Zavřete okna a dveře
Když jste v budově, zavřete dveře
a okna. Siréna může s velkou
pravděpodobností
signalizovat
únik toxických látek, plynů,
radiačních zplodin a jedů.
Uzavřením prostoru snížíte riziku
vlastního zamoření.
					

3. Zapněte rádio nebo televizi
Informace o tom, co se stalo, proč byla
spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo
a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných
zpravodajstvích hromadných informačních
prostředků. V případě výpadku elektrického
proudu využijte přenosný radiopřijímač
na baterie. Tyto informace jsou sdělovány
i obecním rozhlasem, popř. elektronickými
sirénami.

Co dělat, když bude nařízena
evakuace

- dodržujte oznámené zásady pro opuštění
bytu
- vezměte si evakuační zavazadlo a včas se
dostavte na určené místo
- dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících
evakuaci i při použití vlastních vozidel
- uhaste oheň v topidlech
- vypněte elektrické spotřebiče (mimo
ledniček a mrazniček)
- uzavřete přívod vody a plynu
- ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit
byt
- dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se
jménem a adresou
- kočky a psy si vezměte s sebou
- ostatní domáci zvířata, včetně exotických,
ponechte doma a dobře je předzásobte
vodou a potravou

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro
případ opuštění bytu v důsledku vzniku
mimořádné události a nařízené evakuace.
K tomuto účelu poslouží batoh, cestovní
taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým
jménem a adresou.
Obsahuje zejména:
- základní trvanlivé potraviny, nejlépe
v konzervách, dobře zabalený chléb
a hlavně pitnou vodu
- předměty denní spotřeby, jídelní misku
a příbor
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy
a cennosti
- přenosné rádio s rezervními bateriemi
- toaletní a hygienické potřeby
- léky, svítilnu
- náhradní prádlo, obuv, pláštěnku, spací
pytel nebo přikrývku
- kapesní nůž, zápalky, šití a další
drobnosti.
Pokračování v příštím čísle.
Pavel Petergáč ml.
Preventista SDH Kašperské Hory
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Den Země - očima „deváťáků“
Jednoho dne učitelé řekli svým dětičkám, že bude Den Země.
Vyvolalo to po celé škole nadšení a řadu otázek. Bude se opakovat
to samé jako předešlé roky? Ovšem zjištění od našich strážců, že
budou soutěže a půjde o body, bylo skvělé hlavně pro malé žáky
(děti). Den konání se neodvratně blíží.
Škola zeje prázdnotou. Hřiště, na které nechodí moc lidí, se teď
hemží dětmi. Pokřiky přehlušují všechny zvuky kolem. Jména
dětí létají sem a tam, aby se předem určená družstva co nejdříve
spojila. Studený vítr a déšť se nám snažil překazit skvělý den. Ale
natěšené děti byly neustále plné nadšení
a energie. Stanoviště jsou připravená, první
může vyrazit. Aktivní začátek, který zajistila
první skupina, když vyběhla prudký kopec
na vodárnu, byl dobrým úvodem k téhle
akci. Spolupráce mezi žáky a strážci Šumavy,
kteří stáli na stanovištích, přinášela výborné
výsledky.
Poznávali jsme znaky zvířat, učili jsme se spolupráci v týmu, podle
nápověd rozeznávali rostliny. Stanovišť bylo opravdu mnoho,
kdybych měl všechny popsat, nebude mi stačit papír. Hřiště, které
se hemžilo lidmi, se náhle vrátilo do starých kolejí, protože začalo
pršet a všichni, kteří mohli, se šli schovat zatímco skupiny na
trati byly vydány napospas dešti. Družstva, která dorazila do cíle
poslední, byla sice zmáčená až na kost, boty promočené a špinavé
od bláta, ale každého to bavilo.
S vlajícími fáborky, které nám značily cestu, si pohrával slabý vítr.
Déšť ustal až tehdy, když poslední skupina došla do cíle.
Body obdržené na stanovištích se přes víkend sečetly a bylo
vyhodnoceno prvních deset nejlepších. Ani ostatní, kteří se
neumístili, neodešli s prázdnou. Nenapadá mě mnoho otázek, ale
jedna přece. Měla tahle akce přínos? Podle mě ano. Výsledkem
byla dobrá zábava a ani vědomosti nepřišly zkrátka. Prostě akce,
kterou uvítá každé dítě.			
Marek Petráš, IX.B
Jako tradičně se konal námi velmi oblíbený DEN ZEMĚ. Oblíbený
asi proto, že nemusíme sedět ve škole a mučit se s učením, ale
být na čistém vzduchu. Před 8.hodinou byl sraz na prostředním
hřišti. Děti se rozdělily do předem určených skupin. Vedoucí
dostali pokyny a papír s obrázkem lesní víly a z druhé strany byla
napsaná pohádka a tři lehké úkoly. Také jsme měli vílu obléct do
šatů z přírodnin. Fantazii se meze nekladou jak se říká. Počasí nám
ovšem nepřálo. Nenechali jsme se zastrašit. Déšť nad námi nemá
šanci. První skupina se vydala na cestu. Čekaly nás nelehké, ale tím

zajímavější úkoly. Na každém stanovišti jsme si opsali nápovědu,
podle které jsme měli vystopovat a uhádnout živočicha. Mě se
nejvíce líbil úkol, kde jsme jezdili na „letních lyžích“. Úkol prověřil
zejména skupinovou spolupráci. Všichni se s ním poprali na
výbornou. A zase déšť. Počasí si dělá, co chce. No jo, vždyť je
duben. Ale aprílové vtípky se přece dělají jen prvního. Naštěstí
jsme se vyzbrojili deštníky a pláštěnkami. Do cíle nakonec
doběhli všechny skupiny. Nikdo nezabloudil, ani nikoho nenapadl
medvěd. Podle nápověd jsme se dopátrali i k záludnému, ale
zato krásnému živočichovi. Stal se jím ptáček skorec. I přes
všechny nástrahy přichystané naší krásnou šumavskou přírodou
a pracovníky informačního střediska NP Šumava se Den Země
povedl na výbornou. Žáci si odpočinuli od učení, protáhli své
kosti a k tomu ještě získali nové zkušenosti. Celý zmáčení jsme se
vrátili do školy.
Doufám, že tato tradice se uchová pro naše děti, jejich děti….
Hana Jírová, 9.A
Mezinárodní Den Země je sice 22.dubna, ale naše tradiční soutěžní
odpoledne se tentokrát konalo až o týden později. Jako vždy pro
nás bylo připraveno mnoho zajímavých stanovišť.
Na prvním jsme hledali, co tam zanechali různí živočichové, pak
jsme je museli i pojmenovat. Druhé stanoviště se mi líbilo ze
všech nejvíc. Že se bez sněhu nedá lyžovat? Ale dá! A na druhém
stanovišti jsme si to sami vyzkoušeli. Na dřevěných lyžích jsme
vždy po třech šoupali po trávě. Na třetím stanovišti jsme podle
nápověd hádali zvířata a rostliny. Na dalším jsme třídili odpadky
na ekologické a škodlivé. Na pátém bylo naším úkolem pomocí
dalekohledu najít obrázky a rozpoznat zvířata na nich. Úkolem
na šestém stanovišti bylo do dřevěné skládačky správně zasadit
dílky – zvířata, rostliny, houby. Předposlední – sedmé stanoviště
nás vítalo hromádkou písmenek, z nichž jsme sestavovali
názvy léčivých rostlin. Na každém stanovišti jsme dostali jednu
nápovědu. Podle nápověd jsme měli uhodnout, o jakého tvora
se jedná. Na posledním stanovišti byla zas skládačko-motačka.
K tomu jsme dostali ještě pár dalších nápověd. Potom už jsme
uhodli, že tím tvorečkem byl malý vodní ptáček skorec.
Jako každoročně jsme my deváťáci chodili se skupinkami jako
doprovod, někteří místo toho vypomáhali na stanovištích. Den
Země jsem vždycky měla ráda, i tenhle byl pěkný, jen škoda, že
pořád pršelo. Chtěla bych poděkovat, a určitě nejen já, všem, co se
na akci podíleli a doufám, že tato pěkná tradice bude zachována
i nadále.			
		
Lucie Nová, 9.A

Historická dlažba z předminulého století
V Kašperských Horách se z velké části
dochovalo původní zadláždění náměstí
z 19.století. Povrchy veřejných ploch
a komunikací, které jsou součástí
historických celků, podléhají památkové
ochraně. Je proto dobře, že probíhající
revitalizace historického jádra Kašperských
Hor respektuje tento požadavek a ve
větších vhodných plochách zachová tuto
vzácnou původní dlažbu za situace, že se
bude jednat o předláždění na novém loži,
ale při zachování původního materiálu
a způsobu kladení. Historická dosud
dochovaná dlažba, tzv. „kočičí hlavy“,

pochází z poloviny 70.let 19.století. Podle
kronikáře města Engelberta Panniho
byla západní část náměstí v Kašperských
Horách mezi kostelem a radnicí nově

vydlážděna v roce 1875, přičemž tato část
náměstí byla rovněž opatřena kanalizací.
V následujícím roce pak navazovaly další
úpravy centra Kašperských Hor včetně
nové dlažby. Novodobé vydláždění
silničních průtahů náměstím klasickými
žulovými kostkami bylo provedeno v roce
1947. - Současně probíhající revitalizace
náměstí nepochybně přispěje k obnovení
historického rázu našeho města, zvýší jeho
atraktivitu pro turistický ruch a především
významně zlepší životní prostředí místních
obyvatel.
Vladimír Horpeniak
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Cyklistický závod Krajem Karla Klostermanna 2009

V sobotu 13. 6. 2009 uspořádal Klub
českých turistů 7. závod pohárové
soutěže Ramala cup 2009. Díky dokonale
zvládnuté organizaci v předchozích letech
byl tento závod vybrán
jako silniční mistrovství
Š.U.A.C (Šumavské unie
amatérských cyklistů)
a zároveň zařazen do
seriálu ligy Cyklovary,
jakéhosi
českého
poháru amatérských
cyklistů. Ceny předával
jeden
z
nejúspěšnějších
českých
profesionálních cyklistů uplynulého
desetiletí – Lubor Tesař.
Závodů se zúčastnilo přes sto cyklistů,
mimo jiné i medailista z mistrovství světa
František Raboň st. Naši borci se opět
neztratili. Richard Nový vybojoval třetí
místo v kategorii nad 40 let, družstvo KČT

Kašperské Hory ve složení V. Vintr, R. Vrhel,
F. Švajka, V. Dufek, L. Janošík, R. Nový bylo
v tomto závodě druhé a nadále vévodí
celkovému hodnocení Š.U.A.C.
Cyklisté našeho oddílu se
v letošním roce zúčastnili již
devíti závodů západočeské
a jihočeské amatérské ligy.
Na svém kontě máme osm
umístění na stupních vítězů
a R. Nový je pro letošní rok
dokonce mistrem Jihočeské
amatérské ligy v časovce.
K těmto skvělým výsledkům nemalou
měrou přispěli též naši sponzoři. Chceme
tedy alespoň touto formou poděkovat
dvěma sponzorům – Městu Kašperské
Hory a Medice Filter s.r.o., ale nemůžeme
samozřejmě zapomenout ani na cca 30
dobrovolníků, kteří pomáhali s organizací
závodu. Děkujeme.
Cyklistický oddíl

Kašperskohorský zpravodaj

Nové oči

„Přijedou k nám zase ti Američané? Kdy?
Kolik jich tady bude? Na jak dlouho?“ –
otázky, které jsem od svých žáků slýchala
již začátkem února. Začali pro Američany
připravovat prezentaci o Kašperských
Horách, posháněli staré fotky, pořídili nové
a porovnávali, co se zde změnilo. Něco
na způsob úspěšného projektu Krajina za
školou, který škola uskutečnila před pár lety.
Jen s tím rozdílem, že nyní museli popisovat
fotky v angličtině, použít minulý čas a trochu
tak myslet i na tu nudnou gramatiku.
A o jaké že Američany se to jedná? Co u nás
vlastně dělají a proč? Určitě jste již slyšeli
o projektu Nové oči, který je organizován
americkou univerzitou z Utahu. Studenti
přijíždí do České republiky na 4 týdny, bydlí
v českých rodinách nebo v Dětském domově

Výsledky dětských cyklistických závodů
Kašperské Hory 1.6.2009
Stalo se již tradicí, že na Den dětí pořádá cyklistický oddíl při KČT Kašperské Hory jednak
dětské cyklistické závody a následně i zábavné hry za sladké odměny. V pondělí 1.6.2009
se mladí závodníci na kolech sjeli do Karlovy ulice, kde v 16,00 hodin začaly závody a to
v 10 kategoriích. Vítězové z 37 přihlášených jsou :


Předškoláci – dívky:
1. Diana Šubrová
2. Agáta Gabrielová
3. Adélka Waldmannová

Třída 1. a 2. – hoši:
1. Ondřej Beneda
2. Mirek Velner
3. Štefan Pham

Předškoláci – hoši:
1. Tomáš Niebauer
2. Vašek Waldmann
3. Jakub Tesař

Třída 3. a 4. – dívky :
1. Katka Přibylová
2. Nicole Ondráčková
3. Helena Gabrielová

Třída 1. a 2. – dívky :
1. Adéla Fořtová
2. Diana Balogová

Třída 3. a 4. – hoši:
1. Daniel Šivák
2. Daniel Voldřich
3. Vítek Nový

Třída 5. a 6. – dívky:
1. Markéta Moréová
Třída 5. a 6. – hoši:
1. Roman Haubelt
2. Tomáš Horvát

Třída 7. až 9. – dívky:
1. Alexandra Čamrová
Třída 7. až 9. – hoši:
1. Karel Nový
2. Jaroslav Hetman
3. Petr Čamra


Na školním hřišti poté probíhaly za hezkého počasí různé soutěže, za které děti
získávaly sladké odměny.
Děkujeme
těm,
kteří
dodali
ceny pro vítěze
a sladkosti: Město
Kašperské
Hory,
Medica Filter s.r.o,
Drogerie Hadrava
a
Restaurace
U muzea Václava
Haubelta.
Cyklistický oddíl

a chodí do škol pomáhat s výukou angličtiny.
Měli by zde získat „nové oči“, vidět Českou
republiku a Evropu z jiného úhlu, než na
jaký jsou dosud zvyklí, otevřít oči a poznat,
že celý svět není jako Amerika.
To samé přináší projekt i našim dětem.
Osobní setkání a komunikace s rodilými
mluvčími nejsou jen jazykovým přínosem,
ale hlavně i zážitkem konfrontace jiné americké kultury s naší. Poznat ji se nepodaří
sledováním amerických filmů, které ostatně
zkreslují skutečnost americké společnosti do
té míry, že máme tak trochu na Američany
averzi. Když ale přijde do třídy americký
student, naše děti vnímají jeho snahu
o porozumění, dohovoření se, vnímají smysl
pro humor, který je vlastní i jim, a snaží se,
aby se vzájemně poznali. Využívají i možnosti
setkávat se s Američany mimo vyučování
a jít s nimi třeba i na Kašperk.
Dospělí však tuto možnost ignorují. Až na
tři čtyři výjimky zde nejsou lidé, kteří by se
chtěli s americkými studenty setkat, přiučit
se jejich jazyku a mít tak možnost například
pomoct i svým vlastním dětem s učením.
Kdy budou mít chuť podívat se na svět
jinýma, „novýma“ očima? Věřím, že jim je
jednou otevřou vlastní děti.
Jiřina Helíšková

