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Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice
uskuteční na jaře 2011. Rozhodným
okamžikem, ke kterému sčítání proběhne,
bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Poprvé v historii se budou sčítat všechny
země EU z nařízení Evropské komise
v jeden společný rok. Náklady na sčítání
lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč
na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho
obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání
částka v Evropské Unii obvyklá).
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese
celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak
se vyvíjejí informační technologie, ale také
se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve
společnosti a s tím související legislativní
opatření, nově tak přibude např. dotaz na
registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011
žádným způsobem nezjišťuje vybavenost
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve
sčítacích formulářích tak nejsou žádné
otázky na vlastnictví ledničky, automobilu,
chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska
vybavení domácnosti je pro statistiku
důležitá pouze otázka, zda má rodina
možnost využívat osobní počítač a připojení
k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické
sčítací formuláře na internetu a odesílat je
on-line nebo prostřednictvím datových
schránek. Tento způsob předávání informací
patří v současnosti mezi nejbezpečnější
vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 %
případů pracovníci České pošty.

• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině
případů posílat domovní a bytové listy
prostřednictvím datových schránek.
• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude
všem k dispozici bezplatné telefonní
centrum s operátory, kteří budou připraveni
pomoci se všemi dotazy o sčítání.
• Na podzim 2010 se ve školách v celé
republice uskutečnilo tzv. minisčítání, ve
kterém si mohli žáci a studenti zábavnou
formou vyzkoušet práci se statistickými daty
a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné
a zajímavé.
Generálka na sčítání lidu
V České republice se vloni od 6. dubna do
7. května uskutečnilo zkušební sčítání lidu.
Celkem 6,4 % obyvatel využilo možnost
odeslat formuláře elektronicky přes internet,
ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli
formuláře komisařům nebo je posílali
poštou.
Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 %
obyvatel České republiky, aby prověřili
všechny potřebné procesy před ostrým
sčítáním v letošním roce, otestovali

srozumitelnost a přehlednost formulářů
a vyzkoušeli nové techniky skenování dat.
„Sčítání lidu se na našem území provádí
pravidelně od roku 1869. Vloni se poprvé
v historii testovalo i elektronické vyplňování
sčítacích on-line formulářů na internetu,

které
b u d e
při
sčítání
tento
rok
úplnou novinkou,“
upozorňuje místopředseda Českého
statistického úřadu Stanislav Drápal.
„Samotné informace z dotazníků nebyly
při zkušebním sčítání tím nejdůležitějším,
zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost
otázek a formulářů. Výstupem byla zpráva,
jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání
zlepšit a kde jsou slabá místa nových
systémů.“
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým
akcím vůbec. Na našem území se soupisy
obyvatel tvořily už ve středověku, kdy
sloužily
panovníkům
k
vojenským
a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly
pouze část populace. Za vůbec nejstarší
dochovaný soupis na českém území je
považován soupis majetku litoměřického
kostela z roku 1058, který je součástí
zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok
1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie
Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou
kapitolu v historii sčítání obyvatelstva
v habsburské monarchii zahájilo sčítání
provedené v roce 1754. Poprvé se konalo
současně a jednotně na celém území
soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala
významně zvyšovat od roku 1869, kdy
se uskutečnilo první moderní sčítání lidu
na našem území. Jediné sčítání, které
se v novodobé historii Československa
nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové
válce.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Kašperskohorský zpravodaj	  

		

Ročník 8, číslo 1/2011				

-2-

Sčítání lidu krok za krokem

1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou
roznášet sčítací formuláře, najde každá
domácnost ve své schránce letáček se
základními informacemi o sčítání lidu.
Spolu s tímto letáčkem bude v každé
schránce lísteček „Informace o kontaktních
osobách a místech“, kde bude uvedeno
jméno sčítacího komisaře, který formuláře
přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do
domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo
obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude
možné ověřit v každé obci na úřední desce.
Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji
v pracovní den v podvečer nebo o víkendu,
aby zastihli rodinu doma. Materiály budou
komisaři roznášet do schránek od 26. února
do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu
formulářů prokazovat speciálním průkazem
sčítacího komisaře, který bude předkládat
při návštěvě v každé domácnosti společně

ilustrační foto

s občanským průkazem. Zároveň bude mít
přes rameno modrou tašku s velkým žlutým
logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25.
března každou domácnost v ČR a předají
jí dotazníky pro všechny osoby, které tam
žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří
budou v době rozhodného okamžiku
v domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři
formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk
v domácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost
dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou
pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře
pro všechny členy domácnosti. Formuláře
vám komisaři předají osobně proti
podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho
trvalého bydliště, bude už na formuláři
dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení.
Pokud vám bude formuláře předávat na

jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce
ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař
zeptá, jakým způsobem budete chtít
vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne
vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na
internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud
preferujete tuto cestu, komisař si s vámi
hned domluví termín schůzky, kdy přijde
formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P. O. Boxu
ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá
vám komisař předtištěnou obálku formátu
A4, žádné poštovné v tomto případě
domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc
s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc
a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou
připraveny vysvětlivky v osmi jazycích
(angličtina, němčina, ruština, romština,
vietnamština, francouzština, ukrajinština
a polština).
Co když se mi navržený termín návštěvy
nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne
v avizovaném termínu, vhodí vám do
schránky Oznámení o termínu doručení
sčítacích formulářů, kde bude opět
uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu
a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by
vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete
zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02
a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař
nezastihne, najdete ve schránce Oznámení
o náhradním termínu doručení sčítacích
formulářů s informací, že si můžete
formuláře vyzvednout na tzv. sběrném
místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným
místem jedna z větších pošt ve vašem
regionu.
Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti
platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko
narodilo dvě hodiny
po půlnoci, ještě
nebylo v rozhodný
okamžik na světě
a do sčítání se
nepočítá. Pokud se
ale narodilo hodinu
před
půlnocí,
v rozhodný okamžik
mezi námi bylo a je

třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr
formulářů.

4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli,
jestli vyplníte formuláře on-line, předáte
je komisaři osobně nebo zda je odešlete
v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je
nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14.
dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob,
jak formuláře odeslat, je internet. Od
rozhodného okamžiku bude možné
na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat
formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na
internetu, potřebujete papírové formuláře,
které Vám přinesl sčítací komisař. Na
papírových formulářích najdete vpravo
dole u čárového kódu dva unikátní kódy
(jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje
čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.
cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář
a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete
na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte
automatické potvrzení o tom, že formuláře
byly statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro online vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze
9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači
nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde
se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné
stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc
sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem
domluvili na osobním odevzdání formulářů,
přijde komisař v domluvený čas formuláře
vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám
pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc
požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem
programu změnilo a nebudete mít možnost
být v domluvený čas doma. Pokud vás
komisař nezastihne, najdete ve schránce
Oznámení o termínu sběru vyplněných
sčítacích formulářů s návrhem, kdy se
komisař pro formuláře zastaví v termínu
novém. Opět bude na tomto Oznámení
uvedeno číslo na
bezplatnou
linku
800 97 87 02, kde
je možné navržený
termín druhé návštěvy
změnit podle vašich
potřeb.
Pokud by vás komisař
nezastihl ani podruhé,
najdete ve schránce
ilustrační foto
Pokračování na str. 3
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Finanční odbor informuje
Připomínám, že dne 31. 3. 2011 končí
lhůta pro zaplacení 1. splátky poplatku
"za svoz a likvidaci odpadu". Poplatek

platí všechny osoby s trvalým pobytem
v obci a majitelé staveb k individuální
rekreaci. Poplatek činí 500,- Kč za osobu

na rok, u rekreačních objektů za objekt
na rok. Osoby s trvalým bydlištěm mohou
platit poplatek ve dvou stejných splátkách,
a to do 31. 3. první splátku a do 30. 9.
druhou splátku. Poplatek je možné hradit
i jednorázově v termínu 1. splátky. Majitelé
rekreačních objektů jsou povinni uhradit
celou částku v termínu
do 31. 3. běžného roku.
Nezaplacení poplatku
ve stanovené lhůtě
může vést ke zvýšení
dlužné částky až na její
trojnásobek.
31. březen je také
mezním termínem pro
zaplacení
poplatku

Vodné a stočné
Velice často slýchám, proč máme
v Kašperských Horách tak drahou vodu,
když nám „jenom“ teče s kopce a za
co vlastně platíme to stočné. Dokonce
v posledních komunálních volbách jedno
sdružení chtělo prosadit vodné a stočné
zadarmo! Protože o fungování dodávky
vody a její likvidaci něco málo vím, tak
jsem se nad tím trochu zarazil. Lidé by
navíc přestali s vodou šetřit a vodní zdroje
nemáme zase tak velké. Prostě byla by to
značně nesystematická chyba
s krátkozrakou politikou, ke které
zatím nedošlo.
Abych svá tvrzení o něco opřel,
uvedu zde pár čísel pro představu,
jak nám ta voda „zadarmo“ do
města přitéká. Za loňský rok bylo
z rozpočtu města vynaloženo
na běžný provoz dodávky pitné
vody 1,042 tis. Kč. V tom je
započtena i jedna zajímavá částka
ve výši 270 tis. Kč za poplatek
odběru podzemních vod, který
platíme státu (2,- Kč/m3). Navíc
jsme provedli opravu - sanaci
dvou komor vodojemu Žďánov za
633.120 Kč, spojenou s výměnou
šoupat a spojek za dalších 78.703 Kč.
Pokračování ze str. 2
obálku formátu A4 s předtištěnou adresou
P. O. Boxu a s Oznámením o náhradním
termínu sběru vyplněných sčítacích
formulářů, kde bude popsáno, jak můžete
formuláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon:
800879702
bezplatná

ze psů. V této souvislosti upozorňuji, že
se změnila Obecná závazná vyhláška
o místních poplatcích. S platností od
1. 1 2011, byl navýšen poplatek za psa
z Kč 200,-- na Kč 300,-- v k.ú. Kašperské
Hory. V okolních obcích ve správním
obvodu města se výše poplatku naopak
snížila z Kč 200,-- na
Kč 100,-- . Poplatek
je nutné zaplatit za
každého psa staršího
3 měsíců.
V termínu do 31.
března jsou poplatky
vybírány v pokladně
Městského úřadu v 1.
poschodí.
Alena Kolářová

Takže voda nám přitekla za 1,754 tis.
Kč.
Daleko více se investuje do čištění
odpadních vod. Jen běžný provoz čističky
odpadních vod (ČOV) nás v loňském
roce stál 1,125 tis. Kč. V roce 2010 byla
navíc provedena úprava technologie
a zvýšení kapacity ČOV Kašperské Hory za
599.052 Kč (nová dmychadla, frekvenční
měnič, aerační systém pro aktivační
i kalové nádrže, rozvod vzduch). Byly

vyčištěny sedimentační jímky za 68.913 Kč,
osazen nový ultrazvukový snímač hladiny
za 20.760 Kč k telemetrické stanici za
73.309 Kč. Za likvidaci kalů a shrabků
z česel bylo zaplaceno 42.454 Kč. V obci
Červená proběhla intenzifikace ČOV za
2,936.703 Kč a projekt přišel na 57.600 Kč.
Byla provedena dostavba kanalizace na
Červené, kterou technické služby města
svými silami zvládly za 496 tis. Kč, přičemž
nabídky od dodavatelských firem činily
1,4 – 1,6 mil. Kč. Na rok 2011 je
přichystána akce dostavba
kanalizace v Kašperských
Horách s rozpočtem skoro 19
mil. Kč. Na popud dohlížecích
orgánů státní správy musíme
letos nechat provést generel
kanalizace a ČOV, který dle
odhadů přijde na další milion
korun.
Kolik že vlastně platíme za
jeden m3, který změří naše
domácí vodoměry? Vodné
a stočné ještě v roce 2007
činilo 23,90 Kč (15,60 + 8,30).
V roce 2008 se zvedlo na 33,ČOV na Červené
Kč (18,00 + 12,00 + DPH 3,00
foto: Radek Vrhel
Kč).
Radek Vrhel

Sčítání lidu krok za krokem
informační linka projektu Sčítání lidu
domů a bytů 2011 (v provozu denně 8 – 22
hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař:
Úkolem
sčítacího
komisaře není pouze roznést a sebrat
formuláře, ale také pomoci každému,

kdo nebude některé z kolonek rozumět
či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit.
V takovém případě jsou komisaři
připraveni nechat si údaje např. od
nemocného, staršího či nevidomého
člověka nadiktovat a formuláře za ně
kompletně vyplní.
Ondřej Kubala
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Rozpočet stavebních a investičních akcí na rok 2011
Právě v těchto dnech se tvoří rozpočet
města na rok 2011. Jako vedoucí
technických služeb a zároveň stavební
a investiční technik města dávám
následující požadavky, které možná svými
finančními objemy vypadají nereálně, ale
vzhledem k ekonomicky stabilizovanému
stavu města jsou uskutečnitelné.
Zpracování projektové dokumentace
na:
• zasíťování lokalit na výstavbu rodinných
domků 433 tis. Kč
• rekonstrukce ulice Dlouhá, západní část
a Nerudova 203 tis. Kč
• zaměření přivaděče vody z Řetenic 400
tis. Kč
• víceúčelovou tělocvičnu 460 tis. Kč
• veřejné osvětlení v Tuškově 30 tis. Kč
• úprava okolí a zázemí hřbitova 30 tis. Kč
• generel kanalizace a ČOV 1.000 tis. Kč

Stavební a investiční akce:
• dokončení povrchu ulice Krátká 1.000 tis.
Kč
• nový povrch komunikace na Vogelsang
2.000 tis. Kč
• oprava mostu Na Rybníce 957 tis. Kč
• chodníky v Sušické ulici vč. podzemních
sítí 6.000 tis. Kč
• dostavba kanalizace 18.560 tis. Kč
• osvětlení stezky na hřbitov 360 tis. Kč
• fasáda fary a oprava schodišť kostela 400
tis. Kč
• oprava kapličky u školy 100 tis. Kč
• oprava podlahové krytiny na zdr. středisku
40 tis. Kč
• opravy bytového fondu 200 tis. Kč
• spolkový dům 7.900 tis. Kč
• vybavení spolkového domu 300 tis. Kč
• oprava fasády a výměna oken domu čp.
95 (lesák) 755 tis. Kč
• oprava fasády Náměstí čp.15 (ubytovna)

242 tis. Kč
• záložní a špičkovací zdroj výtopny 3.400
tis. Kč
• měřící zařízení CZT 100 tis. Kč
• sloupky na náměstí 150 tis. Kč
• záchytné parkoviště 2.500 tis. Kč
• parkovací automaty na náměstí a hrad
350 tis. Kč
• nátěr střechy sběrného dvora 40 tis. Kč
• kompostárna 7.000 tis. Kč
• dostavba požární zbrojnice 2.800 tis. Kč
• zřízení stavebního archivu 80 tis. Kč
Strojní investice:
• kočárová sekačka, křovinořez 30 tis. Kč
• cisternová automobilová stříkačka 5.600
tis. Kč
• protahovačka, hoblovka 40 tis. Kč
Nyní bude záležet na zastupitelích
města, zda takto navržený rozpočet
schválí na zasedání dne 28.2.2011.
Radek Vrhel

Oprava

V minulém čísle Kašperskohorského zpravodaje byl zveřejněn
přehled volebních výsledků v našem městě za posledních 21 let.
Autorovi článku se však do výsledků vloudil překlep (čtyřky byly
zaměněny za sedmičky), bohužel v tom nejnevhodnějším místě,
čímž došlo k uvedení chybného počtu hlasů u SNK POHODA. Za
tento překlep se omlouváme a uvádíme správné znění.:

SNK „OS Nové Kašperské Hory“ 8 mandátů = 4 757 hlasů
SNK „POHODA“ 7 mandátů = 4 246 hlasů
57,49 % účast
starosta: Ing. Alena Balounová, místostarosta: Petr Málek
Děkujeme za pochopení.

-5 -			

			

Ročník 8, číslo 1/2011

Kašperskohorský zpravodaj

Modernizace informačního střediska v Kašperských Horách
Od letošního roku můžeme přivítat
návštěvníky našeho města v nově
zrekonstruovaném Městském kulturním
a informačním středisku, které se nachází
v budově radnice na náměstí.
A jak vznikalo nové a příjemné místo
určené zejména pro podávání informací
návštěvníkům našeho města?
V průběhu loňského roku byl nejprve
Atelierem Janda Sušice vypracován projekt
na celkovou modernizaci místnosti. Potom
byla podána žádost o dotaci na Plzeňský
kraj. Získali jsme příspěvek ve výši 30.000,Kč na pořízení skleněné vitríny. Ke konci

roku již započala samotná rekonstrukce.
Nejdříve došlo k úpravám a následnému
natření oken, což zajistili zaměstnanci
Technických služeb města Kašperské
Hory. Dále bylo firmou Bernard Plzeň
vytapetováno a vymalováno. Následovala
oprava podlahy firmou Podlahářství Mazura
Sušice. Původně měly být parkety pouze
zbroušeny a nalakovány. V některých
částech však podlaha vykazovala průhyb
a po odkrytí byla zjištěna hniloba spodních
trámů (tzv. polštářů). Proto se muselo
přistoupit k celkové rekonstrukci (výměně
polštářů, zbroušení a nalakování původních

parket), včetně částečného doplnění nových
modřínových parket. Mezitím se již vyráběl
nový nábytek „na míru“, a to firmou Martin
Škopek - Truhlářství Sušice. Mezi svátky byla
dodělána podlaha a nainstalován nábytek.
Celkové náklady modernizace činily cca 540
tis.. Po novém roce již zbývaly jen drobné
úpravy a v polovině ledna jsme mohli
přivítat návštěvníky v novém prostředí.
Přijďte se i Vy podívat do našeho „nového
íčka“ – rádi Vás zde přivítáme a podáme
Vám informace o Kašperských Horách
a okolí.
Lucie Valentová, MěKIS

MěKIS před rekonstrukcí
foto: Tereza Šubová

MěKIS po rekonstrukci
foto: Tereza Šubová

Je porušování autorských práv hospodářskou kriminalitou?

V Kašperskohorském zpravodaji č. 4/2010
byl zveřejněn můj „rozkrájený“ příspěvek
k nově zpracovávanému Územnímu plánu
města Kašperské Hory, kterým jsem chtěl
obyvatelům města sdělit jaké koncepční
záměry mají naši zástupci s úpravou
celého území, na kterém žijeme. Tento
článek v plném znění byl zaslán na MÚ dne
22. 3. 2010 a zástupci města na něj tehdy
nereagovali.
Když byl v celém znění tento článek zaslán
ke zveřejnění pro obyvatele dne 16. 7. 2010,
došlo nakonec k tomu, že byl rozkouskován,
byly vypuštěny zásadní připomínky i slova
a celá úprava byly zpracována tak, aby
čitateli nakonec podstatné věci neřekla.
Malý příklad – zástupci MÚ k navrhované
p.p. na území Prádla pro krytý bazén lidem

sdělili, že se jedná o nevhodnou mrazovou
kotlinu. Proč se tedy tito lidé podílejí na
zpracovaném projektu zástavby celé této
„mrazové kotliny“ domky, na které se již
prodávají parcely. Není to divné? Udělejte
si všichni názor sami.
Nemusí moji osobu nikdo z podepsaných
zástupců MÚ v Kašperských Horách pod
rozřezaným článkem upozorňovat na jakou
dobu se ÚP zpracovávají, jaké další technické
věci lze uplatnit atd. Spíše doporučuji, aby
tito lidé nepodávali veřejnosti zkreslené
a „přetočené“ informace.
Mělo by zde platit autorské právo, které
v případě, že někomu nesedí, nemůže
nikdo bez dohody s pisatelem měnit. Tato
věta platí i pro tento zkrácený příspěvek,
který (pokud nebude radnici sedět

a nebude dáno povolení jej vytisknout
v Kašperskohorském zpravodaji) zašlete
zpět na adresu pisatele. Děkuji.
Jindřich Schmied

Redakční dovětek:

Vloni otištěný článek pisatele byl
neúměrně dlouhý. S ohledem na objem
Zpravodaje a také vzhledem k tomu, že
v redakčních pravidlech je zakotveno, že se
kritizovanému dává prostor pro vyjádření
názoru, pak to (pro snazší orientaci
čtenářů) bylo okomentováno v zásadních
bodech, které článek p. Schmieda
obsahoval. Původní dopis, o kterém
pisatel píše, že nedostal žádnou odpověď,
byl předán jako připomínka k podkladům
zpracovateli územního plánu i úřadu
územního plánování do Sušice.

Kašperskohorský zpravodaj	  

		

V současné době probíhají stavební
a kompletační práce na nově vznikajícím
spolkovém domě v Kašperských Horách. Dle
smlouvy o dílo má být stavba dokončena
do 30. dubna 2011. Zatím prováděcí firma
pokračuje dle harmonogramu prací, což
je pravidelně sledováno na kontrolních
dnech. V přízemí objektu vznikne jedna
malá klubovna o rozměrech 4,0 x 6,1 m

Ročník 8, číslo 1/2011				

Spolkový dům

a dále menší společenský sál o rozměrech
8,0 x 14,7 m. Ten by svými rozměry mohl
sloužit k různým besedám i s promítáním,
recitálům, oslavám, menším koncertům či
tanečním zábavám. Pro tyto jednorázové
akce bude k dispozici kuchyň – přípravna.
Místní spolky či sdružení již nyní mohou
plánovat různá využití tohoto sálu, který
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by do plného provozu mohl být uveden
od května 2011.
V patře vzniknou dvě klubovny
o půdorysných rozměrech 38,5 m2 a 16,9 m2.
Ty jsou určeny přímo pro modeláře apod.
Dále v patře bude zajímavý atypický byt
2+ 1 o užitné ploše 119 m2 pro správce - ten
zatím není obsazený.
Radek Vrhel

Počasí v roce 2010 v Kašperských Horách

Rok 2010 lze rozdělit na třetiny. První
třetina teplotně stabilní a srážkově
chudá, přesto nám vydržel ležet sníh až do
půlky března. Druhá třetina velice mokrá
a poslední studená. Ale pěkně od začátku.
Leden až duben byl hlavně velice suchý. Za
toto období spadlo pouze 149 mm srážek,
v půlce března přišlo oteplení a teploty

dosahovaly až k 19°C. Pak nám nastalo
období deštů. Květen byl chladný, mokrý
a hlavně bez sluníčka. Červen byl nadále
vlhký, ale teploty rostly, a tak třeba na
Medarda bylo 30°C. V červenci bylo hodně
bouřek a srážek, ale byl poměrně teplý.
Srpen naopak chladný a mokrý, jen 6x se
teploměr dostal přes 25°C. V této druhé

třetině roku napadlo celkem 529 mm
srážek, což je 61% ročního úhrnu. Poslední
třetina roku byla poměrně chladná. V září
pouze jeden týden teplejší (20. - 24.9.).
Říjen suchý a chladný. Listopad do první
poloviny vcelku teplý a od 24. 11. s trvalou
sněhovou pokrývkou až do konce roku.
Prosinec mrazivý se sněhem.

Několik údajů:
Maximální teplota

+31°C

15. 7. 2010

Minimální teplota

- 17°C

27. 1. 2010

Úhrn srážek

873 mm

Max.vrstva sněhu

43 cm

Sněhová pokrývka

112 dní

Počet dní se srážkami

164 dní

Počet slunečných dnů

115 dní

Počet dní s bouřkou

20 dní

11. 2. 2010

ani jednou kroupy !

A několik zajímavostí:
26 .3.                                první jarní bouřka
2. 6.                                    napršelo 64 mm
8., 10., 11. 6.

tři dny teplota 30°C

17. 7.

74 mm srážek při bouřce

18. 10.

první poprašek sněhu

24. 11.

od tohoto data nám ležel sníh až do konce roku

Příjemně prožitý rok 2011 Vám všem přeje
Mäntl Miroslav, Kašperské Hory

Ze školy
Současné základní školství čekají
srovnávací zkoušky – v 5. a 9. ročníku.
I naše škola již několikrát využila
možnost testování, abychom zjistili, jak
si naši žáci vedou. Výsledky povětšinou
odpovídaly klasifikaci. Bohužel, testy
nejsou zadarmo, a tak si nemůžeme dovolit
žáky testovat každoročně. Nakonec si
každý učitel pochopitelně znalosti svých
žáků ověřuje sám, potřebuje vědět, co je
naučil, zda jsou schopni využít vědomosti,
zda dovedou spolupracovat s ostatními,
zda jsou schopni mezi sebou dobře
komunikovat. Velice se nám osvědčilo
i sebehodnocení žáků. Pochvalu si zaslouží

47 vyznamenaných za I. pololetí tohoto
školního roku (od 1. – 9. tř.).
Někteří však pracují hluboko pod
hranicemi svých možností, nedokážou
dostatečně využít svůj potenciál. Podle
mě chybí motivace ze strany rodičů a
celkový nezájem o školní povinnosti.
Možná trochu pomohou slibované
přijímací zkoušky na střední školy a tolik
diskutované státní maturity. Větší váhu si
zaslouží i mechanické učení – to už dávno
věděly generace před námi. Není to jen
malá násobilka nebo vyjmenovaná slova.
Učit se nějaký text nebo báseň nazpaměť
je samozřejmě méně populární než prosté

kliknutí myší. Jenže i mozek potřebuje
trénink.
Naše škola se snaží udržet si kvalitu,
nesnižovat nároky. Přáli bychom si, aby
se dětem doma hodně četlo, vyprávělo.
Se staršími je dobré diskutovat o dění
kolem nás. Třeba by se tak zvyšoval
i všeobecný rozhled, který skutečně
mnohým chybí. Přestože se snažíme
i projektovým vyučováním rozšiřovat
znalosti našich žáků, víme však, že zájem
o vzdělání pramení především v rodině.
Milí rodičové, neztrácejte čas!
Věra Korcová
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VELETRH HOLIDAY WORLD 2011 A PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Ve dnech 10. – 13. 2. 2011 se na pražském
Výstavišti konal jubilejní 20. ročník
středoevropského veletrhu cestovního
ruchu Holiday World. Jednalo se o největší
takto zaměřenou akci v ČR. V roce 2010 se
tohoto veletrhu účastnilo 690 vystavovatelů
ze 47 zemí. Celkem veletrh navštívilo
32.000 návštěvníků, z toho bylo více
jak 7.000 z řad odborné veřejnosti.
V letošním jubilejním roce se očekávalo
ještě větší zastoupení vystavovatelů
i větší počet návštěvníků.
Rok 2011 je význačný pro Kašperské
Hory i pro hrad Kašperk. Kašperské
Hory jsou jedním z hlavních míst
velkého česko-německého projektu
„Oslava milénia soumarských
stezek mezi Bavorskem a Čechami“.
Projekt se začal realizovat v loňském
roce, protože to bylo přesně 1000
let, kdy byla v listině římského krále
Jindřicha II. výslovně uvedena obchodní
komunikace mezi Bavorskem a Čechami,
konkrétně mezi Pasovem a Prachaticemi.
Později přibyla pro cesty z Pasova do
Čech ještě cesta do Vimperka. A protože
ani tyto dvě cesty stále nestačily velkému
počtu putujících soumarů a kupců, nařídil
český král a římský císař Karel IV. v roce
1356 stavbu nové obchodní komunikace
z Pasova do Čech, tentokráte do rychle se
rozvíjejících Kašperských Hor.
V letošním roce máme výročí spojené
s kašperskohorskou větví Zlaté stezky,
neboť písemné prameny potvrzují, že
v roce 1361 byl uveden do provozu hrad
Kašperk, jehož posádka měla vedle ostrahy
hranice s Bavorskem a ostrahy zlatých dolů
za úkol zajišťovat i bezpečný provoz na
této nově zbudované komunikaci. Letos
je to tedy 655 let od zahájení stavby
hradu Kašperk a stavby nové obchodní
komunikace z Čech do Bavorska a 650
let od zprovoznění hradu Kašperk,
strážce této obchodní stezky. Všem třem
výše zmiňovaným obchodním cestám
z Bavorska do Čech se říkalo „solné stezky“,
protože se na nich směrem do Čech
převážela nejvíce sůl, v 16. století se pro
jejich výnosnost ustálil název „Zlaté stezky“.
Právě k výročí Zlaté stezky a také
k dvacetiletému výročí partnerství
s městem Grafenau v Bavorsku je
v Kašperských Horách i v partnerském
městě připraveno mnoho zajímavých
kulturních i společenských akcí. Jedná
se například o společné výtvarné
a poznávací akce škol z obou partnerských
měst, o výstavu ke Zlaté stezce, která
se bude konat přes léto ve venkovních
prostorách na nově zrekonstruovaném
náměstí, přednášky k historii Zlatých

stezek za účasti největších odborníků od
nás i z Německa. Celý program a dvouletý
projekt vyvrcholí o posledním srpnovém
víkendu
v
Kašperských
Horách.
Za účasti mnoha významných hostů
a doufejme i velkého množství diváků zde

informačních materiálů a náklady spojené
s účastí na veletrhu Holiday World v Praze
jsou spolufinancovány z grantu Cíle 3 EU
(Oslavy milénia soumarských stezek mezi
Bavorskem a Čechami), resp. z Dispozičního
fondu EU.
Na veletrhu Holiday World se také
prezentovaly propagační materiály
projektu „Šumavské trojhradí“. Jedná
se volné sdružení tří šumavských
a pošumavských hradů Kašperka,
Velhartic a Rabí.
Výrobu nových
informačních materiálů tohoto sdružení
finančně podpořil Plzeňský kraj ze
svého grantu na podporu venkovského
cestovního ruchu v PK.
Aby se Kašperské Hory na veletrhu HW
mezi velkými vystavovateli, kterými
jsou např. velká města, kraje či regiony
neztratily, zvolili jsme netradiční formu
proběhne slavnostní velkolepý průvod vlastní prezentace. Vedle velkoformátových
historickým centrem města, který se fotografií a zástupců města v historických
pak přesune na louku, kde proběhne kostýmech byl dominantou stánku
velký turnaj rytířů na koních. Dalším zvětšený model astrologického přístroje
programem ve městě bude vystoupení nazývaného astroláb. Jedná se starověký
hudebníků, kejklířů, pěších šermířů a středověký přístroj, který používali učenci
a další účinkujících. Největší postavou k pozorování hvězd, určování zeměpisné
celých oslav však bude kostýmovaná polohy, orientace při cestování nebo
postava Karla IV., zakladatele hradu například k sestavování horoskopu.
Kašperk i kašperskohorské větve Zlaté Tento přístroj o rozměrech 2 x 2 m na
stezky.
veletrhu
obsluhovali
dva
členové
Pro novou turistickou sezónu jsou skupiny historického šermu Romantika
připravovány zcela nové prohlídky v historických kostýmech a lákali účastníky
hradě Kašperk. Jeden prohlídkový okruh veletrhu k návštěvě stánku Kašperských
bude zaměřen na každodennost při Hor a třeba i k účasti v jednoduché
stavbě hradu očima jednoho konkrétního vědomostní soutěži, kde na vítěze čekaly
člověka účastnícího se stavby hradu, vskutku netradiční ceny. Pokud vítěz
druhý prohlídkový okruh se bude věnovat prozradil obsluze astrolábu den a měsíc
každodennosti života pohledem také svého narození, oni tyto údaje nastavili jako
jednoho konkrétního člověka, který na parametry na astrolábu a ve výsledku vyšel
hradě žil. Po velkém úspěchu speciálních jeden z turistických cílů, který astroláb určil
prohlídek pro školy a pro rodiče s dětmi výherci k navštívení v K. Horách. Pokud
jsou připravovány zcela nové programy ukázala například ručička astrolábu na
pro děti.
pole v kružnici s nápisem „Oživlé legendy“,
K těmto významným a věříme, že výherce obdržel poukaz na volné vstupenky
i atraktivním novinkám
na noční prohlídky hradu
připravovaným pro turisty
Kašperk a ještě například
v Kašperských Horách,
poukaz
na
občerstvení
vzniklo hned několik
apod.
Tento
zvětšený
nových
informačních
model astrolábu by se pak
a
propagačních
měl stát součástí nového
materiálů k programu
prohlídkového
okruhu
na
hradě
Kašperku,
hradu Kašperk.
ke
komentovaným
Věříme,
že
výše
prohlídkám v kostele
představené novinky byly
sv. Mikuláše, materiály
atraktivní
pozvánkou
s
pozvánkou
do
kašperskohorského
Kašperských
Hor,
stánku na veletrhu HW
záložka a také publikace
i pozvánkou k návštěvě
k
programu
oslav
Kašperských Hor a hradu
Zlatých stezek. Výroba
Zvětšený model astrolábu Kašperk.
Zdeněk Svoboda
všech těchto nových
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Jak jsme fandili Šárce

závodu. První startovní číslo vlastnila
naše česká reprezentantka Šárka
Záhrobská. Přestože jsme se rádi přidali

V pátek 4. 2. jsme využili jednodenních
pololetních prázdnin k zajímavému výletu
do sousedního Německa, kterého se kromě
členů místního lyžařského oddílu zúčastnili
i zájemci z řad žáků školy a rodičovské
veřejnosti. V tento den se na Velkém Javoru
konal Světový pohár ve sjezdovém lyžování
(obří slalom – ženy). Vstupenky jsme získali
z prostředků Krajského úřadu v Plzni
v rámci projektu přeshraniční spolupráce
v regionu Bavorský les – Šumava.
Celí nadšení okolní krajinou i atmosférou
prostředí jsme napjatě čekali na zahájení

Foto G. Kellnerová

Naše škola má tři patra s půdou a přízemím.
Budova má žlutooranžovou barvu. Škola není
moc vysoká, ale hrozně široká. Je spojena
chodbičkou se školkou. Škola je už moc stará,
chodila do ní i moje babička. Okna jsou malé
tabulky, na které vylepujeme ozdoby. Naše
dveře jsou veliké a dřevěné. Za nimi jsou
další, kterými se jde do jídelny, šatny a je to
v přízemí. Děti ale chodí malými dveřmi,
které vedou do šaten. Před školou máme park
a za školou tři hřiště. Mně se ve škole moc líbí
a chtěla bych, aby budova vydržela 1000 let.

Naše škola

Markéta Kurzová 3. tř.

ke řvoucím davům fanoušků a se zápalem
v srdci jsme točili řehtačkami, skončila
nakonec na pěkném 8. místě.
Ani chladné počasí nám nezabránilo ve
sledování napínavého závodu. Po vyhlášení
výsledků se zájemci o autogram slavných
lyžařek hnali hlava nehlava k mantinelům,
kde procházely lyžařské hvězdy. Všechny
závodnice včetně Záhrobské byly velice
příjemné a neměly žádné námitky proti
focení. Naopak, dokonce rády zapózovaly.
Tento den byl opravdu vydařený!
Anna Loužilová, Jakub Šubr VIII. tř.

Škola je velká budova a má hodně
oken. Před školou je silnice a za
školou je školní hřiště. Okna jsou
velká a dveře jsou dvoje velké a malé.
Ve škole jsou tři patra – dvě patra, ve
kterých se učí a jedno je půda. Těším
se, až půjdou do školy předškoláci
a my půjdeme do třetí třídy, protože
se budeme učit vyjmenovaná slova
po b, p, l a taky s. Chci, aby škola
zůstala 1000 let a chci v ní zůstat na
pořád, protože se mi v ní líbí.
Václav Waldmann, 2. tř.

Ekologická výchova hravě a v pohybu
Dne 18. ledna 2011 se v IS a SEV NP a CHKO
Šumava v rámci Kruhu učitelů a Programů
pro veřejnost
uskutečnil seminář
"Ekologická výchova hravě a v pohybu".
Zajímavým programem nás provázela
Mgr. Martina Volfová, která nám prakticky
ukázala, jak lze propojit environmentální
výchovu s předměty ve školním vyučování.
Účastníci semináře si společně vyzkoušeli
některé aktivity s psychomotorickým
padákem, hry s lanem, pohybové hry při
hudbě. Mnoho zajímavých pomůcek bylo
vyrobeno z odpadového materiálu, např.
dominové kostky z nápojových kartonů. Ze
semináře si všichni odnesli mnoho nápadů
a námětů pro práci s dětmi.

-8-

Další akce s podobným zaměřením proběhla
v IS a SEV NP a CHKO Šumava v Kašperských
Horách 15. 2.
Milada Janošíková

Na fotografiích jsou děti z MŠ - kroužek Králováci pod
OS Náš domov Šumava vedený Pavlem Klementem.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ SÓLOVÝCH
ZPĚVÁKŮ
“KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK“
Dne 8. a 9. února 2011 proběhla v Plzni
krajská
soutěž
sólových
zpěváků
„Karlovarský skřivánek“. Je to soutěž
celostátní pro děti a mládež ve věku 6
- 15 let. Smyslem soutěže je vytváření
příležitostí pro talentované žáky, rozvíjení
zájmu o hudební výchovu a pěvectví.
Pořadatelem krajského kola byla 15. ZŠ
Plzeň, Terezie Brzkové 33 - 35. Soutěžící byli
rozděleni do kategorií podle věku a podle
toho, zda studují či nestudují sólový zpěv
v ZUŠ. Dne 8. 2. soutěžili žáci nestudující
zpěv, 9. 2. žáci, kteří chodí na výuku zpěvu
do ZUŠ. Naši školu reprezentovali 4 žáci
– Josef Kehart (5. třída), Vendula Nová (6.
třída), Gabriela Nová (7. třída) a Nicole
Ondráčková (6. třída) v kategorii žáků
nestudujících zpěv dne 8. 2. 2011. Josef
Kehart soutěžil ještě za kategorii mladších,
kde bylo 29 soutěžících a děvčata za
kategorii starších zpěváků, kde soutěžilo
27 žáků. Na vítězství to nestačilo, ale
umístění bylo vzhledem ke konkurenci
pěkné. Děkujeme tímto jmenovaným za
výbornou reprezentaci školy a přejeme
jim další úspěchy.
Mgr. Martina Nová
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LYŽAŘSKÉ A SNOWBOARDOVÉ ZÁVODY SNOW RACE – 3. ROČNÍK
lyžařů a 18 snowboarďáků. Trať byla díky
dešti promočená a místy zledovatělá, proto
byl závod celkem náročný. Letošní ročník
proběhl na levé straně od vleku, takže
byl závod o něco delší než v předchozích
ročnících. Závodníci přijeli z Vimperka,
Zdíkova, Českých Budějovic, Prahy, Plzně,
Střížovic, Radešova a nesmím zapomenout
na místní borce. Dále bych chtěla poděkovat
sponzorům, kteří se podíleli na odměnách

Dne 12. 2. 2011 se uskutečnily závody
SNOW RACE 3, které pořádá LO TJ
Kašperské Hory. Tento závod byl původně
naplánován na 22. 1. 2011, ale z důvodu
velmi špatných sněhových podmínek
byl přeložen. Ani termín 12. 2. 2011 nám
sněhovými podmínkami moc nepřál, ale
derby proběhlo. Soutěžilo se v devíti
lyžařských a v šesti snowboardových
kategoriích. Své síly si přišlo změřit 33

VÝSLEDKY LYŽE:
Přípravka (2004 a výš)
1.

Beneda Jonáš

Předžactvo dívky (2003-2001)
Šandarová Veronika,SSC Bohemia Plzeň

2.

Hornová Karolína, SSC Bohemia Plzeň

3.

Hendrychová Sylvie, Č.Budějovice
Mladší žáci – dívky (2000-1998)

1.

Beneda Ondřej, LO TJ K.H.

1.

Kůrková Adéla, LO TJ K.H.

2.

Melichar Vojtěch, LO TJ K.H.

2.

Švajková Aneta, LO TJ K.H.

3.

Slanina Jan, LO TJ K.H

3.

Šilhánková Martina, LO TJ K.H.
Fulínová Natálie, Zdíkov
Ziegelbauerová Tereza, LO TJ K.H.

Starší žáci – dívky (1997-1995)

Mladší žáci – hoši (2000-1998)
1.

Šilhánek Václav LO TJ K.H.

1.

2.

Bernášek Václav Radešov

2.

3.

Nový Vítek LO TJ K.H.

Bernášek Tomáš, Radešov

1.

Dorost dívky (1994-1993)
1.

Voldřichová Petra, LO TJ K.H.

2.

Nová Lucie, LO TJ K.H.

Starší žáci dívky (1998-1996)

1.

Vintr Radek, Snowriders Vimperk

Dorost hoši (1994-1993)

Starší žáci - hoši (1997-1995)
1.

Všem mnohokrát děkujeme!!!!!!!!!!

1.

Předžactvo hoši (2003-2001)

Nejmladší závodník Jonášek Beneda

a cenách pro vítěze i ostatním. Jsou jimi
DROGERIE HADRAVA, FREE SHOP
ŽELEZNÁ RUDA, SPORT SCHWARZKOPF,
PARKHOTEL TOSCH, PEKAŘSTVÍ RENDL,
JP PEKAŘSTVÍ KVILDA, ČSOB SUŠICE,
LÉKÁRNA
ASTERPHARMA
SUŠICE
A FIRMA BENICA + dalším, kteří se na
těchto závodech podíleli.

Nový Karel, LO TJ K.H.

VÝSLEDKY SNOWBOARD:

Mladší žáci (1999 a výš)

Starší žáci hoši (1998-1996)

1.

Lukáš Jakub, LO TJ K.H.

2.

Fulín Jiří, Zdíkov

1.

Daňhelová Kristýna LO, TJ K.H.

2.

Kovařík Tomáš, Snowriders

3.

Beneda Ondřej LO TJ K.H

2.

Šilhánková Renata LO, TJ K.H.

3.

Valta Marek, Snowriders

Dorost dívky (1995-1993)
1.

Scheinostová Kristýna, Snowriders

2.

Nová Lucie, LO TJ K.H.
Dorost hoši (1995-1993)

1.

Brůžek Marek

2.

Janošík Ondřej, LO TJ K.H.

3.

Nový Karel, LO TJ K.H.

Všem vítězům gratulujeme k úspěchu
a poraženým děkujeme za účast.
Přejeme mnoho dalších sportovních
úspěchů, protože zima ještě nekončí
a těšíme se na viděnou na dalších
závodech či sportovních akcích .
PS: Fotografie z těchto závodů můžete
vidět na stránkách LO TJ K.Hory
www.skiteam.blog.cz

SNOW RACE 2011

Za LO TJ K.Hory Mgr. Martina Nová
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Čekají nás soutěže

Z pravidelných schůzek našeho Školního
parlamentu vyplynulo, že by se děti
chtěly účastnit kromě vědomostních také
talentových soutěží. V nejbližší době budou
mít možnost zapojit se do dvou zajímavých
akcí.
První
soutěž
byla
vyhlášena
Kašperskohorskými městskými lesy a její
téma je „Náš strom, náš les“. Byla vypsána
pro jednotlivce i kolektivy v kategoriích:
předškoláci, první stupeň, druhý stupeň. Do
soutěže budou přijímány výtvarné práce
libovolného formátu a fotografie. Vybrané
práce všech věkových kategorií budou
předvedeny na výstavě a nejlepší budou
odměněny. Termín pro odevzdání prací je
do konce února.
Druhou soutěž s názvem „Řemeslo má
zlaté dno“ vyhlásila pro žáky základních
a středních škol Rada Plzeňského kraje
v kategoriích: první stupeň ZŠ, druhý stupeň
ZŠ a 1. – 2. ročník SŠ. Soutěž je vypsána

pro vlastnoručně vyrobené předměty (do
velikosti 0,8 m x 0,8 m x 0,8 m) určené jako:
suvenýry, hračky, vyučovací pomůcky, oděvní
doplňky, šperky, vybavení domácnosti, vše
pro zahradu, nástroje a technické pomůcky
a hlavolamy. Uzávěrka školního kola je
stanovena na 30. duben 2011, z každé
kategorie postupuje jedna soutěžní práce
do krajského kola. Vybrané práce ze školního
kola budou opět předvedeny veřejnosti.
Obě soutěže dávají prostor všem dětem.
Nejde přece o „velká umělecká díla“, ale o to
tvořit sobě i druhým pro radost. Ve škole
jsme začali téma „Stromy“ zpracovávat také
při výtvarné výchově. Záběr zejména druhé
soutěže je velmi široký a leckterý „mladý
domácí kutil“ se v ní může uplatnit. Prosím
rodiče, aby své děti k účasti v soutěžích
nasměrovali, podpořili je a pomohli jim
s výběrem vhodného tématu. Přeji hodně
štěstí a umělecké invence.
Pavlína Nová
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Páter Vavřinec

Odešla jedna osoba, odešla jedna éra.
Odchází náš pan farář - páter Vavřinec,
kterému tímto děkujeme za všechny
jeho dosavadní snahy o veřejné dění.
Nejen místním, ale hlavně místním
mladým lidem dokázal dát naději, že
zde co do kultury "nechcípl pes". Jeho
netradiční, liberální přístup jménem
těch, které dokázal oslovit, oceňujeme.
Jeho zásluhy o hudební dění, navzdory
kritice mnohých spoluobčanů, jsou
nepopíratelné! Přejeme mu, aby se
ve svém novém působišti potkal
s mnohem tolerantnějšími občany
a kdo ví, třeba se nám "Vavřík" zase
jednou vrátí, byť pod krycím jménem!
Přejeme mu pevné zdraví, nadšení
a nezdolnou vůli!

Oblíbený cíl turistů – Sedlo u Sušice

Mezi nejdůležitější pravěké památky
jihozápadních Čech patří hradiště Sedlo
u Sušice, německy zvané Hefenstein. Bylo
osídleno několikrát v období mladšího
pravěku, na přelomu doby římské a doby
stěhování národů a v období raného
středověku.
Hradiště leží přibližně v polovině vzdálenosti
mezi Kašperskými Horami a Sušicí, asi jeden
kilometr jižně od obce Albrechtice, odkud
je nejsnáze přístupné stezkou po červené
turistické značce. Je umístěno na širší a vyšší
části protáhlého hřbetu, chráněného zvláště
na jižní straně příkrými skalními srázy.
Nadmořskou výškou 902 metrů patří Sedlo
k nejvýše položeným hradištím v Čechách.
Ze své výšinné polohy s výhledy jak do
vnitrozemí, tak i do českého vnitrozemí,
dobře ovládalo rozlehlou oblast horního
Pootaví. Právě pro svou polohu a znamenitý
rozhled se vrchol Sedla stal už od 19. století
oblíbeným cílem turistů. Zvláště pohledům
do české kotliny ještě nedávno bránil les,
a tak není divu, že zde v roce 2009 byla
díky Sdružení pro výstavbu rozhledny na
Sedle vystavěna téměř 28 metrů vysoká
vyhlídková věž, inspirovaná právě keltskými
stavbami.
Pravěké opevnění má tvar nepravidelného
protáhlého mnohoúhelníka o delší ose
403 metry a jeho šířka kolísá mezi 32 a 114
metry. Základ ohrazení tvoří skalní stěny,
bloky, věže a srázy, promyšleně svázané
kamennými valy. Dnešní valy jsou vlastně
destrukcemi původních zdí z kamenů
kladených nasucho s dřevěnou vnitřní
konstrukcí. Zánik hradeb požárem se
dokládá struskovitým spečením rozvalin

"Horský" tým

v severozápadní části objektu. Při jižním obytné chaty, základy kamenných bašt –
obvodu vyčnívá celkem pět strážních střílen, objevily četné zlomky keramiky –
výsep. Původní ulicovitá brána byla z hrnců, misek, zásobnic na obilí, lahví apod.
v jihozápadním výběžku hradiště a otvírala Obraz života na hradišti dokreslují nálezy
se k nedalekému prameni. Návštěvníci dnes hliněných přeslenů k soukání textilních
většinou přicházejí do hradiště vchodem od vláken, keramická závaží k tkalcovskému
Albrechtic, který je však novodobý. Celková stavu, brousky nebo horní kámen z ručního
délka opevnění přesahuje 900 metrů, obilního mlýnku. Pozoruhodným nálezem
pevnost zaujímá rozlohu zhruba 3 hektary.
z doby 2. a 1. století před Kristem je bronzové
Jako první se Sedlem podrobně zabýval obloukové držadlo, interpretované jako
archeolog pravěku jižních Čech Bedřich opěrka ucha cedníku, importovaného ze
Dubský v letech 1930 – 1932 a po něm severní Itálie.
za podpory kašperskohorského
Sedlo je odborníky řazeno do
muzea dr. Kamila Streitová
takzvané věnecké skupiny, kam
z Ústavu prehistorie Německé
například
kromě
keltského
univerzity v Praze. Zatím poslední
hradiště Věnec u Čkyně patří také
větší akcí na Sedle byl výzkum
nedaleký Obří hrad u Popelné.
Národního muzea v Praze pod
Keltská hradiště Sedlo a Obří
vedením dr. Jiřího Břeně v letech
hrad se tradičně spojovala
1953 - 1955. Tyto výzkumy
s ochranou rýžovišť zlata nebo
Rýžovnice – z nálezů
z různých ploch hradiště přinesly
se jim přisuzovala strážní funkce
na Sedle
nálezy z doby halštatské a laténské,
při obchodních stezkách. Nověji
z pozdější doby laténské, z doby římské a ze se spíše upozorňuje na to, že tato odlehlá
slovanského období.
a skrytá hradiště mohla mít funkci refugií
Podle dr. Antonína Beneše bylo hradiště – útočišť a úkrytů v dobách společenských
zbudováno jako opevněné útočiště už otřesů a neklidu. Dr. Waldhauser se svými
na sklonku doby halštatské, někdy v 5. spolupracovníky nadhazuje ještě další
století před Kristem. V čase, kdy v celém možnost. Konkrétně právě v blízkém
tehdejším keltském světě docházelo Obřím hradu vidí spíše kultovní objekt.
k neklidu a společenským otřesům, V souvislosti se Šumavou a Kelty je tato
přesunům celých kmenů a loupeživým hypotéza dosti pravděpodobná. Zvláště
výpravám, zejména v oblasti severně od když si uvědomíme, že Keltové byli bytostmi
Alp. Hradiště na Sedle vyhledávali lidé často hluboce mystickými. Mimo jiné uctívali také
i v následujících staletích. Podle skromnosti přírodní síly, vyznávali náboženství půdy,
dosavadních nálezů se zdá, že hradiště bylo ctili prameny, hory a stromy... Prostředím
spíše jen příležitostně užívaným útočištěm kultu bývaly lesy a háje.
než objektem se stálým osídlením.
PhDr. Vladimír Horpeniak
Archeologické výzkumy na Sedle zjistily
Muzeum Šumavy
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Dovolte mi, abych jako poděkování
všem dárcům i koledníkům, kteří letos
přispěli darem či pomocí na sbírku
potřebným, napsala legendu, která se
vypráví o čtvrtém králi, který též putoval
do Betléma poklonit se narozenému
Děťátku.
Tři králové z Východu - vedeni hvězdou
- došli do Betléma. Poklonili se dítěti
a odevzdali své dary. Jedna legenda se
zmiňuje ještě o čtvrtém králi, který se
vydal na cestu se svými drahokamy – ty
chtěl přinést právě narozenému králi.
Do Betléma však nikdy nedorazil. Na
svém putování potkal velké množství
lidské bídy. Kousek po kousku tedy
cestou rozdal všechny drahokamy.
Pomohl chudé ženě a dal jí na živobytí,
vykoupil zajatce a daroval mu svobodu,
obdaroval malomocné, nasytil hladové,
oblékl chudé. Ne týdny, ne měsíce, ale 33
let trvala jeho pouť, stále zdržovaná novými
a novými setkáními s lidmi a jejich bídou
a utrpením. Betlémská hvězda již dávno
zhasla. A z toho putujícího krále se stal chudý
muž – žebrák, bloudící temným labyrintem
světa. Bylo v něm šero a sychravo a chvěl
se úzkostí z toho, že nesplnil své poslání
a nepřinesl drahokamy králi, za nímž ho
vedla kometa. Doputoval do velkého města
a pocítil, že se jeho cesta blíží ke konci. Viděl,
že dav a vojáci vedou odsouzence na smrt,
a tak se ze soucitu přidal k tomuto průvodu.
Lidé odvedli odsouzence za město, svlékli
mu šaty a ukřižovali ho mezi dvěma zločinci.
Jednoho měl po pravici a druhého po levici.
Nad jeho hlavou byl tento nápis:
Toto je Ježíš, židovský král.
Byl napsán latinsky, hebrejsky a řecky.
Když nastala tma po celém kraji, zbloudilý
chudý král poklekl před křížem a vztáhl
k němu ruce. Pochopil, že zde umírá ten,
k jehož jesličkám nedokázal dojít včas.
Ruce poutníka byly dokonale prázdné
a chvěly se. Jeho mysl byla zmatená, jeho
srdce ustarané. Rozdal všechny drahokamy,
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Tříkrálová sbírka 2011

kraji tolik dobrých lidí, kteří nás vlídně
přijímají a jsou tak štědří.
Ráda bych všem poděkovala za jejich
dobrotu a velkorysost. A koledníkům za
nadšení a vytrvalost.
Tenhle svátek je vlastně takovým
prodloužením
vánoční
radosti.
A králové, kteří putují v lednu po
městech i vesničkách, chtějí trochu
té radosti vnést do každého příbytku
a každému, kdo má otevřené srdce
i dveře domu.
Letos se v Kašperských Horách,
Rejštejně, na Srní i v Ostružně
dohromady vybralo 28.812 Kč,
v celé sušické oblasti 179.837 Kč
Poděkování patří všem skvělým
koledníkům.
Dětem:
Andrejce
Štefánek, Mireček, Terezka Novotné, Dominiku Bartošovi, Helence
Cinegrové, Markétce Moreové, Mirce
Ptáčkové,
Mirečkovi
Fanfulemu,
drahokamů, s nimiž se kdysi vydal na Nikolce Zifčákové, Štefánkovi Phamovi,
cestu, aby obdaroval právě narozené dítě – Štefánkovi Berkymu a Terezce Moreové.
nového krále. Toho, jenž právě teď na kříži Dospělým: Zlatě Gerzdorfové, Pavle
skonal. Tento poutník, který své dary cestou a Jakubovi Hulcovým, Markétě Krčilové
rozdal a byl úplně chudý, je nyní královsky a Josefu Mrázovi.
obdarován. Raduje se z drahokamu ve své Ze Sušice připutovali koledníci Radek
dlani, který má nesmírnou cenu a podobá Nakládal, Jakub Šamberger a Boženka
se kapce krve.
Smilková.
Když už chtěl odejít, uslyšel spíše svým Sbírka bude jako každý rok využita
srdcem než sluchem jemný hlas. Podíval se na podporu sociálních služeb na
na ukřižovaného, jehož rty se nepohybovaly, Kašperskohorsku i Sušicku, na pomoc
ale hlas jasně slyšel:
seniorům, lidem bez přístřeší, malá část jde
"Ty jsi své drahokamy daroval mně!"
také na charitní projekty do zahraničí.
Já jsem byl v těch, se kterými ses setkal. Všechny peníze jsou opravdu účelně
Já jsem ten, kterého jsi nasytil a ošetřil, já využity na pomoc potřebným lidem.
jsem ten, kterému jsi dal pít, já jsem ten, Děkujeme tedy všem, kteří se zapojili
kterého jsi oblékl, já jsem ten, kterého jsi (ať už jako dárci nebo koledníci) do
vykoupil z otroctví. Každý dobrý skutek, celostátní sbírky, která je prospěšná
který lidé udělají pro druhého, je velikým druhým a přináší také spoustu pěkných
darem pro mne. Děkuji ti.
setkání a radosti.
A v tu chvíli pochopil, že všechno jeho A v příštím roce zase na viděnou!
putování dostalo nyní svůj smysl. Jen
Za oblastní charitu Sušice
zdánlivě bloudil; byl však veden a přišel
Jarka Korandová
v čas.
Čtvrtý král šel cestou služby a dary, které
nesl Ježíši, rozdal potřebným a sám pak
stanul před Kristem úplně chudý
a s prázdnýma rukama. A v tu
chvíli ho Ježíš obdaroval, protože
jak sám říká "Cokoliv jste učinili
druhému, mně jste učinili."
A sám královsky odměňuje toho,
kdo takto jedná.

všechny city, všechnu víru, všechnu naději
i lásku a přišel pozdě. Byl prázdný jako
kalich, který je svržen ze stolu.
Smutný král klečel pod křížem. Bylo to
o třetí hodině, když do jeho dlaně skanula
z kříže krůpěj krve. Ta krůpěj měla barvu

Andrejka, Jarka, Helenka

Milí dárci i koledníci,
už pátým rokem putují králové
od domu k domu, s koledou na
rtech a radostí v srdci.
Za tu dobu už se z Tříkrálové
sbírky stala tradice a lidé už nás
vítají s otevřenou náručí.
Jsme moc rádi, že je v tomhle

Koledníci ze Sušice s panem Kintzlem
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2010

Sbor dobrovolných hasičů v Kašperských
Horách má 37 členů – 24 mužů, 11 žen a 2
mladé hasiče do 18 let. Nejmladší členové
mají 16 let, nejstaršímu je 83 let. Věkový
průměr je 43.3 roku.

V zásahové jednotce pracovalo 16 členů:
Schmid Jaroslav, Petergáč Pavel st., Pretl
Jan, Červený Fr. st., Červený Fr. ml., Petergáč
Pavel ml., Kavale Vladimír, Pál Zdeněk,
Pál Petr, Čief Jaroslav, Čief Michal, Nový
Václav, Hail Pavel, Skypala Karel, Paulíny
Lukáš a Rendl Luboš. ZJ se omladila, věkový
průměr členů ZJ je 36,7 roku (byl 52 roků).
Zásahová jednotka zasahovala:
21. 1. – při otvírání bytu v DPS v Kašperských
Horách
24. 1. – při požáru komína – bytovka v Nové
ulici
6. 2. – dopravní nehoda – Horský kopec
(Felície ve stromě)
12. 2. – požár – Pila Rejštejn (škoda 922.400,-Kč, příčina – komínové těleso)
10. 4. – požár – Obecní úřad Horská
Kvilda (příčina – technická závada, škoda
6,890.800,-- Kč)
25. 4. – dopravní nehoda – Čeňkova Pila
(motorkáři)
25. 4. – požár lesa – Červená Hutašín

11. 7. – požár lesa – Horská Kvilda
25. 9. – dopravní nehoda – skály v Radešově
(úmrtí řidiče)
23. 10. – námětové cvičení – kotelna
Rejštejn
31. 10. – dopravní nehoda – Červená –
Rybníčky (auto v potoce)

Zásahová jednotka se dále podílela na
čištění kanalizace ve městě, na Kavrlíku, na
mytí náměstí, úpravě kluziště na školním
hřišti, kropení trávníku na fotbalovém hřišti.
Bylo odpracováno 284 hodin.
Někteří členové sboru zajišťovali asistenční
hlídky při akcích na Hradě Kašperku, při
rekonstrukci bitvy o Zhůří za sokolovnou.
Během roku se někteří členové vzdělávali
v odborných kurzech – absolvovali školení
pro obsluhu motorových pil, pro nositele
dýchací techniky, školení velitelů, strojníků,
preventistů, hospodářů.
Zúčastnili jsme se akcí pořádaných OSH
Klatovy – účast na jednáních výročních
valných
hromad,
obvodové
volby,
shromáždění delegátů v Horažďovicích,
účast na hasičských pohřbech, rozhodčí
na soutěžích, účast v soutěžích, účast
na oslavách ve Volšovech, Petrovicích,
v Janovicích nad Úhlavou, ples OSH
v Sušici. Dále
jsme se zúčastnili
hasičského plesu
v
Petrovicích,
předávání nového
auta v SDH Dlouhá
Ves, Masopustu
a
vepřových
hodů v Dlouhé
Vsi. 12. května
jsme
zajišťovali
květinový den –
charitativní akci
Ligy proti rakovině.
Vybrali
jsme
částku 7.484,-Kč. Celkově se
v ČR vybralo
14,538.409,-- Kč.

V květnu jsme na okrskové soutěži obsadili
2. místo, zúčastnili jsme se také vyřazovací
soutěže v Rábí. Uspořádali jsme brigádu
na sběr šrotu ve městě. 26. června jsme
společně s MěKIS uspořádali pro místní děti
dopoledne s IZS (integrovaný záchranný
systém). HZS Sušice, směna „B“ předvedla
vyprošťování osoby při dopravní nehodě,
Horská služba předvedla terénní vozidlo
a 1. pomoc, Policie ČR předvedla zásahové
vozidlo a všemi milovanou lehkou pěnu.
I když akce byla nabízena ve školách, účast
byla poměrně malá – zúčastnily se většinou
děti z DD a zvláštní školy. Základní škola
v Kašperských Horách již dlouhodobě
o propagaci požární ochrany nemá zájem.
Naopak se zvláštní školou v Kašperských
Horách je spolupráce velmi dobrá. Jsme
rádi, že zde u svých žáků práci hasičů
a těšíme se na další spolupráci.
Do hasičské zbrojnice byla instalována
nová vrata na dálkové ovládání
v hodnotě 156.000,-- Kč, na dodělávkách,
sádrokartonech, malování apod. bylo
odpracováno 182 hodin. Nejvíce se
angažoval (na úkor své dovolené) Václav
Nový. Veškerá technika je provozuschopná,
prošla STK. Sbor vlastní 2 motorové pily, PS
12 a plovoucí čerpadlo, Tatru 138, CAS 25
a Nissan Terrano.
V roce 2011 se opět budeme věnovat
prevenci požární ochrany, na stránkách
Zpravodaje Vás budeme informovat
o novinkách, vyhláškách a nařízeních. Nyní
se diskutuje o nové vyhlášce k čištění komínů
– vše potřebné najdete v dalším článku.
Kominické služby, revize komínů pro Vás
může zajistit stavební firma v Kašperských
Horách, a to pan Miroslav Krupík, který má
potřebné osvědčení.
Vážení spoluobčané, pokud budete
potřebovat cokoli z oblasti požární ochrany,
nebojte se zeptat našich preventistů.
Ochrana majetku a co nejméně výjezdů je
v zájmu nás všech.
Jiřina Petergáčová
starostka SDH Kašperské Hory
Tel. 736 467 392

inzerce

NOVĚ OTEVŘENO
Lékárna Na Zlaté Stezce
PhamDr. Jana Vošalíková
Tel.: 376 520 586
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 - 17.00
7.30 - 15.00
8.00 - 16.00
7.30 - 15.00
7.30 - 15.00
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Komín může čistit každý sám

Nově schválená „kominická vyhláška“
umožňuje i svépomocné čištění komínu.
Pokud se dodrží následující pravidla, je to
celkem snadné.
Pro přesnost je potřeba zdůraznit, že
sami se můžeme pustit jen do čištění
jednoduchých komínů pro kamna či kotle
do výkonu 50 kW. I když si komín vyčistíme
sami, musíme alespoň jednou za rok pozvat
kominíka, který komín zkontroluje a vystaví
předepsaný protokol.
Pokud hodláme čistit komín sami, prvním
krokem by mělo být pořízení vhodného
nářadí. Pro čištění je především potřeba
kartáč s nastavitelnou tyčí nebo kominický
stroje, tzv. sluníčko s lanem. Toto nářadí
se dá koupit v hobby marketech nebo
objednat např. v e-shopu (např. www.
hasicisro.cz). Je však nutné, aby kartáče
měly průměr odpovídající průměru
komínu. Pokud použijete kartáče umístěné
na pružné tyči, můžete komín čistit shora
i zdola (tedy z komínových dvířek), to však
lze jen u krátkých komínů. Sluníčkem lze
ale komín čistit jedině shora, odstranit jím
lze i napečený dehet. Pokud však v komíně
dehet objevíte (mazlavý materiál, který
se ze stěn usadí na čistícím nářadí), raději
zavolejte kominíkovi. Kartáčem je potřeba
vyčistit kouřovod (rouru mezi kotlem
a komínem určenou k odvádění kouře).

Ideální je čištění provádět ze střechy,
i když některé komíny je možné čistit
i z půdy. Některé krátké komíny lze čistit
i ze spodních komínových dvířek (u kotle).
Určitě se však tomuto postupu vyhněte,
pokud jsou komínová dvířka umístěná
v interiéru. Dvířka v bytě před čištěním
pečlivě utěsněte a komín čistěte ze střechy
nebo z půdy. Pokud vezmete za své naše
doporučení čistit komín ze střechy, počínejte
si na ní velmi opatrně. V každém případě
se před lezením po střeše jistěte lanem.
Osvědčit se také může přivázání pracovních
nástrojů, aby neupadly a nezranily někoho
pod střechou. Vhodné také je mít při čištění
respirátor nebo alespoň roušku, abyste se
nenadýchali sazí.
Před samotným čištěním je vhodné
v kamnech nejprve spálit takzvaný
čistící špalek (kominíček). Jeho spálením
chemicky narušíme saze a čištění komína je
následně jednodušší. Po spálení čističe však
počkejte, dokud komín řádně nevychladne.
Před čištěním komína je nutné zkontrolovat
uzavření dvířek kamen nebo kotle,
případně je pečlivě dotěsnit, aby padající
saze nemohly vyletět z topidla. Pokud
se rozhodnete komín čistit komínovými
dvířky, je nutné, aby podlaha v okolí komína
nebyla hořlavá. V opačném případě musíme
na podlahu pod dvířka položit podložku

z nehořlavého materiálu, třeba plechu.
Při čištění z komínu štětku spouštíme
dolů a následně ji vytahujeme nahoru.
Použijeme-li tyč, musíme stále přidávat její
díly (prodlužovat ji) a postupně ji spouštět
níž. Pokud čistíme komín z komínových
dvířek, nejprve čistíme zespoda horní část
a pak spodní část. Je nutné čistit pomalu,
jinak se nám uvolněné saze mohou
vyhrnout z kamen. Pokud je komín hodně
zanesený sazemi, musíme postup opakovat
i několikrát.
Po tomto vyčištění je potřeba saze spodními
dvířky vymést z komínového tělesa. Je
dobré před tím položit pod dvířka podklad
z nehořlavého materiálu. Jednak zabráníme
požáru v případě, že by v komíně byly
žhavé saze a také se z hladkého plechu saze
snadněji zametou a je možné zašpiněný
podklad odnést. Pokud jsou spodní dvířka
v interiéru, je vhodné použít k odsátí sazí
průmyslový vysavač.
Při čištění komínu nezapomeňte také
vyčisti kouřovod. Pokud není možné
kouřovod odmontovat, musíme jej vyčistit
dvířky kamen. V opačném případě je dobré
uvolněný kouřovod ve spodní části zacpat
třeba novinami, vynést a vyčistit venku.
Nezapomeňte ani na řádné pročištění
sopouchu (napojení kouřovodu do
komína).
Z Hasičských novin 1/2011

inzerce
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Nostalgické vzpomínky aneb dětské radovánky před 50 – 60 lety
Připadá vám nadpis tohoto článku
povědomý? Máte pravdu – v loňském 1.
čísle jsem se s vámi podělil o zážitky z našich
dětských zábav a v závěru článku jsem slíbil
pokračování. Než jsem se však rozhodl opět
zasednout k psacímu stroji a listovat ve
vzpomínkách, uplynul celý rok.
Posledně jsem informoval o zimních
radovánkách, teď se zmíním o teplejších
měsících. Jarní kratochvíle začínaly u nás
většinou v květnu, a to čištěním koupaliště
na Prádle. Z pedagogického kolektivu ZŠ
zajišťoval tuto akci každý rok pan učitel
Šmrha. Ten dal vždy včas na vědomí žákům
od 4. třídy termín konání. Ti mladší měli za
úkol přinést si košťata (proutěná, obvykle
z březových větví – výrobu zajišťoval pan
Býček z Rejštejnské ul.). Starší žáci měli
většinou výzbroj v podobě lopat, různých
škrabek a kolečka na odvoz odpadu
z vypuštěného koupaliště. Akce trvala
nejdéle 2 dny. Pak nastoupili požárníci a ti
dokončili „očistu“ dna koupaliště. A potom
už následovala ta radostnější činnost, a to
napouštění koupaliště.
Na začátku června nám zpravidla již začaly
radostné chvíle na „koupáku“. Do dřevěné
budovy nastoupil v této době plavčík pan
Beneš. Ten se těšil velké popularitě jak
u dětí, tak u ostatních návštěvníků. Vděčil za
to mimo jiné svému svéráznému oblečení,
ale i prodeji občerstvení pro návštěvníky
„koupáku“.
A vzpomínaný pan učitel Šmrha? Ve
škole přísný pedagog, ale tady se z něj
stal organizátor různých legrácek. Mezi
ně patřily i hry na voru, který nechal
vyrobit u zdejších tesařů. Společně se
staršími spolužáky jsme stavěli na širokých
a mohutných ramenech pana učitele
pyramidu, ze které jsme skákali do hlubin
našeho koupaliště, které bylo plné pijavic.
Nám klukům pijavice nevadily, ale děvčata
měla hrůzu z těchto neškodných tvorečků.
Další hrou ve vodě bylo dobývání voru, který
chránil výše zmíněný pan učitel. Běda, když
chytil do svých obrovitých dlaní nějakého
dobyvatele. V tom okamžiku následoval tzv.

PRONAJMU SLUNNÝ
PROSTORNÝ BYT 2+1
V KAŠPERSKÝCH

inzerce

HORÁCH
TEL: 606 721 506

„dusík“ pod vodou. Podobným způsobem
jsme užívali náš „koupák“ až do pozdního
podzimu, většinou do poloviny září a při
výhodných povětrnostních podmínkách
i déle.
Jarní měsíce poskytovaly nám dětem
ještě další zajímavé situace. Chlapci se
postupně dělili na skupinky okupující
různé části přírody kolem Kašperských Hor.
Děti z Kavrlíku byly většinou zaměstnány
zábavou v okolí Kavrlíku. Děti z Cikánky
také tvořily samostatnou skupinu, ovšem
ta již byla dostupnější. A tak děti z města
za svými kamarády docházely do jejich
teritoria a objevovaly tamní tajemství.
Samostatnou specifickou skupinou byli
pasáčkové z pastvin za Lišákem a na
Šibeničním vrchu a jeho okolí.
Zvláště z prostoru Šibeničního vrchu jsme
se ve škole dozvídali od našich kamarádů
– pasáčků velmi zajímavé věci. Předesílám,
že mluvím o období poválečném, a tak
se zprávy často dotýkaly nálezu zbytků
munice, dokonce i granátů, různých nábojů.
V jednom případě se jednalo i o zbytek
pancéřové pěsti. A právě o tomto zbytku
„pancerfaustu“ bych se rád zmínil, neboť
se stal předmětem naší další hry na jižním
svahu Šibeničního vrchu.
Jednou odpoledne jsem doprovázel na
pastviště svého spolužáka a kamaráda
Honzu Kašáka, který zde měl za úkol napást
2 kozy. Jelikož se obě zvířátka spokojeně
pásla, my jsme s Honzou prohledávali
okolní křoviny a okraj lesa. A„šmejdění“ bylo
úspěšné. Nejprve jsme našli zbytky staré
pušky, která byla již bez pažby a značně
zrezivělá. Potom jsme ale již byli úspěšnější.
Našli jsme jakousi kovovou rouru. Bylo
nám podivné, že je na rouře jakési zařízení
podlouhlého tvaru, na které šlo mírně
mačkat. To v nás vzbudilo podezření, že by
to mohla být část „pancéřovky“. Dál jsme se
tedy již nepokoušeli s rourou manipulovat.
Rozhodli jsme se, že informaci předáme
„Kardovi“. Byl to náš starší spolužák
a kamarád, syn zdejšího kominíka. Pro
nás to byl jeden z tehdejších dětských
odborníků na zbraně a munici. O našem
nálezu samozřejmě nikdo kromě nás
nevěděl. Karda rouru prohlédl a řekl, že se
jedná skutečně o pancéřovku a že je nutno
ji odpálit.
Na následující sobotní odpoledne pak
Karda svolal bojové cvičení známých
kamarádů do prostoru nálezu, tj. na jižní
svah pod Šibeňákem. Já jsem se této akce
z rodinných důvodů nezúčastnil – dostal
jsem totiž zaracha za nějakou drobnou
neposlušnost. To, co dále popisuji, je
z vyprávění účastníků branného cvičení.
Zahájení akce provedl sám Karda. Upozornil,

že pro úspěšný odstřel pancéřovky je
nutno připravit řádný oheň. Toho se
všichni účastníci radostně ujali a připravili
ohniště na kamenné hrázi. Sám Karda pak
uložil zbytek pancéřovky do ohniště. Před
zapálením ohně s pancéřovou pěstí udělil
velmi rozumné rady všem přítomným.
Nakázal, aby se všichni přesunuli do lesního
porostu a vyčkali samotného výbuchu. On
sám pak zapálil navršenou kupu roští s tím,
že se včas ukryje za kamennou zídkou.
Zdálo se mu ale, že oheň ještě neplápolá
podle jeho představ, a proto se snažil
ohniště upravit nohama. V době, kdy ještě
neočekával výbuch, celá vatra vylétla do
vzduchu a tlaková vlna jej odhodila několik
metrů od ohniště. Po ohlušující ráně vybíhali
chlapci ze svých úkrytů a byli zvědaví,
co se stalo Kardovi. První, kteří vyběhli
z lesa, byli ještě obdařeni sprškou kamení.
Jeden měl naražená žebra, druhý zraněný
měl krvavý šrám na hlavě. Než se všichni
vzpamatovali z té obrovské rány, sbíhal již
s kopce od Kašperských Hor (respektive od
bývalé nemocnice) sluha konající službu
v nemocnici pan Mikan. Oba zraněné
chlapce pak utěšoval a částečně ošetřil.
Chlapci jej však upozornili, že postrádají
svého velitele Kardu, který se nacházel
v době výbuchu u ohniště. On se však brzy
ozval sám, neboť stál v malé studánce,
kde si chladil své drobné pohmožděniny
od střepin rozdrceného kamene. Všichni
tři pak putovali s panem Mikanem do
místní nemocnice, kde byli řádně ošetřeni.
Karda musel zůstat v nemocnici, aby
mu odstranili všechny drobné kamínky
z nohou. Pancerfaust a jeho zbytky jsme
později našli asi šedesát metrů od epicentra
výbuchu. Když se chlapci ptali pana Mikana,
jak se o této události dozvěděl, stroze jim
odpověděl, že při výbuchu to byla obrovská
rána, která dolehla až k nemocnici.
A protože to byl již starší pán, který měl
pravděpodobně zkušenosti z válečných let,
běžel se podívat, kde k explozi došlo.
Tímto skončilo jedno velké polovojenské
cvičení mých spolužáků. Ve škole žádné
zvláštní vyšetřování neproběhlo, jen jsme
byli (již po několikáté) upozorněni na
nebezpečnost takových nálezů. Bylo nám
znovu zdůrazněno, abychom případné
další podobné objevy hlásili doma rodičům
nebo učitelům ve škole.
Toto vyprávění je jen malým střípkem
z
nebezpečných
dětských
her
v poválečných letech. Byly však i hry
mnohem tragičtější, a to v okolí Ždánova.
O tom ale zase až někdy příště. A také o těch
veselejších, kterých bylo mnohem více.
František Kortus st.
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Kašperskohorský zpravodaj

KULTURNÍ PROGRAM
23. 2. - Tacho
Místní kino, akční, komedie, drama,
sportovní, 102 min, do 12 let let nevhodné,
české znění.
26. 2. – Masopustní průvod městem za
doprovodu harmonikářů
Sraz na náměstí u kašny v 9:30 hod.
1. 3. - Beseda s paní Malou
Autorka dvou knih: Šumava putování
časem a Šumava putování za krajinou
a lidmi. Beseda bude v klubovně - DPS od
16:00 hod.
4. 3. Maškarní pro děti
Odpoledne plné her a zábavy nejen pro
děti v sále MIRIAM na faře v 17:00 hod.
16. 3. – Hon na čarodějnice
Místní kino, od 19:00 hod. Dobrodružný,
Thriller, Fantasy

1. 4. – Noc s Andersenem
Opět s dětmi strávíme odpoledne plné
dobrodružství, které zakončíme čtením
a následným spaním ve škole. Sraz v 17:00
hod. před školou u Pohádkovníku.

Pohledy do krajiny - IS a SEV NP a CHKO
Šumava Kašperské Hory od 18 hodin
Tradiční cyklus večerních přednášek
a promítání na různá témata a z různých
koutů světa :

6. 4. – Nevinnost
Místní kino od 19:00 hod., drama, 102 min.,
mládeži přístupné

23. 2. Tvořivá díla „Z ovčína“
Ovčí rouno můžeme nejen spřádat na
kolovrátku. Pořádá IS a SEV Kašperské Hory
od13:00 do 16:00 hod.

17. 4. – Velikonoční trhy
Tradiční malé velikonoční trhy – od 14:00
hod. předsálí kina

3. 3.
Pavel Šustr - Národní parky
Skandinávie

17. 4. – Náš strom, náš les!
Vernisáž výstavy, kterou
pořádají
Kašperskohorské městské lesy, s. r.o.

10. 3. Lucie Městková - Jihovýchodní Asie

23. 4. - 24. 4. – Velikonoce na hradě
Kašperku

17. 3. Den s kolovrátkem
Tvořivá dílna 13.00 - 16.00 hodin

Ke všem plánovaným akcím budou bližší
informace na plakátech.

17. 3. Vladislav Hošek -Nepál
Trek kolem Annapuren

24. 3. Lucie Městková - Střední Amerika

Občanské sdružení Keltská stopa a jeho aktivity
Občanské sdružení Keltská stopa funguje
v našem městě již nějaký ten rok s cílem
přinášet kulturní akce, zpestření všedních
dní, zábavu a dobrou muziku především.
Jsou to sice věci, bez kterých dokáže
mnoho spoluobčanů žít, nicméně nemálo
jiných takové aktivity vítá. Někteří naši
spoluobčané o našem občanském sdružení
možná dosud neslyšeli, některým je trnem
v oku, ale zase je zde hodně takových, kteří
naše aktivity podporují. A to ať finančně,
nebo jen – a i za to díky, alespoň příznivými
ohlasy na námi pořádané akce. Mezi
našimi spoluobčany je hodně takových,
kteří lamentují nad tím, jak málo se
toho v našem městě děje. Ale bohužel
je také pravda, že valná většina těchto
ortodoxních nespokojenců, stěžovatelů
i ztěžovatelů nic pro nápravu sama
neudělá a naopak, ještě hází klacky pod
nohy těm, kteří nechtějí jen nečinně
přihlížet, ale i něco dělat. A každý si dnes
zcela svobodně může vybrat, do jaké
skupiny bude sám patřit.
Občanské sdružení Keltská stopa je
nezisková organizace a jako taková je
finančně odkázána na členské příspěvky,
sponzorské dary a hlavně na obětavou
a bezplatnou práci svých členů a příznivců.
Ano, bezplatnou. Tento fakt je třeba
zdůraznit! Je bohužel dost těch, co si myslí
a očekávají opak. Velký dík patří Městu
Kašperské Hory. Ať už za pronájem prostor
bývalé kotelny kina, jež jsme si vlastními
náklady přebudovali na klubovnu, tak i za
finanční a logistickou pomoc při pořádání
vybraných kulturních akcí.
Bylo by vhodné na tomto místě shrnout

dosavadní aktivity, které v našem městě
naše občanské sdružení pořádalo. Zpočátku
bylo asi největší uspořádané První pouťové
hudební odpoledne dne
1. 8. 2009
v parčíku pod kinem, na kterém zahráli:
americký country zpěvák Jimmy Bozeman
s kapelou Lazy Pigs, bravurní seskupení
P.R.S.T., kapela Modrej Štejn z Jihlavy a na
závěr i naši přátelé se skupinou Záchwat.
V tom samém roce jsme pořádali i zájezd
do Německa na lesní předvánoční trhy,
několik zajímavých přednášek, ať už
o historii lyžování v podání Emila Kintzla,
nebo sérii povídání s fotografiemi z cest po
světě od p. Hoška. V roce 2010 jsme pořádali
1. májový výšlap po okolí Kašperských
Hor, zájezd na hudební festival do Luk
nad Jihlavou, ale hlavně jsme veškeré
klubové úsilí směřovali k druhému a snad
už i tradičnímu pouťovému hudebnímu
odpoledni. Tentokráte se nám podařilo
získat
kapely českobudějovickou
EpiDeMii, Kamiony, oblíbenou P.R.S.T a jako
hvězdu večera plzeňského zpěváka Míšu
Leichta. Na tomto hudebním festivalu
zahrála také skupina místních muzikantů,
scházejících se právě v naší klubovně.
Hudebníci z našich řad zahráli také na
náměstí při oslavách jeho znovuotevření
po dvouleté rekonstrukci. V prosinci
jsme v klubovně uspořádali gurmánský
večer a přítomní měli možnost ochutnat
delikatesy z čerstvého lososa připravené
držitelkou
certifikátu
z
Pražského
kulinářského institutu Jitkou Žižkovou. Pro
velký úspěch jsme o Vánocích roku 2010
zopakovali zájezd do Německa na lesní
trhy, pro tentokrát jsme si ovšem najali

městský autobus, který byl naplněn do
posledního volného místečka. 28. prosince
téhož roku jsme v kostele sv. Markéty na
kašperskohorském náměstí zase uspořádali
vánoční koncert Pavlíny Jíšové.
V současné době už pilně pracujeme
na přípravách dalšího, letos již třetího
pouťového hudebního odpoledne,
které snad bude zase o kousíček
kvalitnější, ať už co do interpretů, tak
i organizace. Nevěnujeme se však jen
pouze pouťovému odpoledni. Průběžně
pokračujeme na zvelebování naší klubovny
a na únor a březen již máme připravené dvě
zajímavé klubové akce. Veškeré podstatné
informace o činnosti občanského sdružení,
včetně připravovaných akcí i diskuzního
fóra ostatně naleznete na webových
stránkách keltskastopa.webnode.cz
Všechny aktivity (a to jsme zde uvedli výčet
jen těch největších) se uskutečňují jen
díky nezištnému úsilí členů občanského
sdružení Keltská stopa. Byly financovány
pouze z členských příspěvků, dobrovolného
vstupného a některé zase s finanční
podporou Města Kašperské Hory. Členům
sdružení pak je odměnou za vynaložené úsilí
a obětovaný volný čas hojná účast, příznivá
odezva a vůbec radost lidí. Pro někoho dost
možná nepochopitelné a neuvěřitelné.
Snad se ale najde i dost těch, kteří naše
snažení ocení. Přece chceme všichni, aby se
nám v našem městě společně lépe žilo. Ale
pro to musíme každý zvlášť něco udělat.
Pojďme pro začátek třeba jen přestat
kritizovat ty, které baví něco dělat pro
naše městečko!
M. Hrdina

Vzpomínáme
Dne 12.3. 2011 uplyne 25 let od tragické smrti
našeho manžela, tatínka, syna a bratra pana
Kamila Hladíka. Všem, kdo ho znali a v tento
den si vzpomenou s námi, děkuje rodina.
Jen jednou v životě jsi nás zarmoutil, a to
v té chvíli, když jsi nás opustil...

Dne 29. prosince 2010 byla ukončena
životní pouť pana
Mikuláše Horvátha
Děkujeme všem, kteří se s ním přišli
rozloučit do Kostela Sv. Markéty
v Kašperských Horách.
Rodina

Žaluji
Padal sníh, padal do malé zahrádky,
Nic mě Tě, Jano má, nevrátí zpátky.
Zapadlo sluníčko a přišel chlad,
Zaplakal každý, kdo měl Tě rád.

Odešla věrná žena a starostlivá máma,
Teskní Tvůj muž a synové Petr a Stáňa.
Ve vzpomínkách zůstaneš s námi, Jano moje,
I když už utichlo srdce Tvoje.

Zima je smutná, i příští jaro,
Proč jsi nám odešla, má dcero Jano?
Mráz spálil v zahrádce podzimní květ,
Proč osud určil Ti jen 60 let?

Až jednou svolá nás andělů trubky hlas,
Sejdeš se s námi všemi zas.
Odešla jsi s prvním sněhem – SBOHEM.

Tu chvíli snad v hodinu noční či ranní,
Ten okamžik a konec umírání,
Kdy smrt se dotkla Tvého čela
A nemocniční chodbou odcházela ….

Památce mé dcery Jany Kováčové
matka Miloslava Boudová

Za panem Ladislavem Hadravou
10. ledna roku 2011 v nedožitých jedna
devadesáti letech věku opustil řady občanů
našeho města pan Ladislav Hadrava.
Jako odborník pro služby v oboru KOVO
nastoupil do Kašperských Hor ihned
po 2. světové válce. Pracoval zprvu ve
staré kovárně v Dlouhé ul. v prostorách
nynějšího čp. 67. Později vedle v rodinném
domku v čp. 65 vybudoval vlastní kovárnu
a zámečnictví, kde se svou ženou mnoho
let sloužil lidem jako snad jediný a široko
známý, vynikající odborník ve své profesi
– kovářství a zámečnictví.
Když mu pak tehdejší režim po roce
1954 dílnu znárodnil a přejmenoval na
komunální stavební podnik se sídlem

v Sušici, pracoval pan Hadrava v kovodílně
dál a neúnavně zaučoval na praxi mladé
adepty z učňovského školství. Poctivě
sloužil různým firmám i jednotlivcům.

Dne 18. ledna tohoto roku jsme se naposledy
rozloučili se zasloužilým kašperskohorským
občanem panem Ladislavem Hadravou. Pan
Hadrava pocházel z nedaleké pošumavské obce
Branišov na Stašsku, kde se narodil 8. května 1920.
Vyučil se kovářem a za druhé světové války byl
nuceně nasazen na práci v Německu. Hned po
osvobození jako jeden z prvních novoosídlenců
přišel do Kašperských Hor, kde provozoval
kovářskou živnost. V roce 1950 se tento kovář
a zámečník stal zaměstnancem Okresního
stavebního podniku v Sušici. Ve svém oboru pak
až do svého nástupu do starobního důchodu
pracoval u Státních lesů v Kašperských Horách.
Nejen jako penzista, ale už řadu let předtím se

Především vedle sebe dokonale vyučil své
dva syny Vaška a Láďu, kteří pak po něm,
když odešel do důchodu, převzali jeho
řemeslo. Dočkal se v roce 1990 i vrácení
svého majetku, synům dále radil
a pomáhal.
Dnes
pracuje
ve
zcela
zmodernizované dílně už jeho
vnuk.
Občané si stále neodmyslitelně
spojují jeho jméno s pojmem
„kovář“.
Kéž by se takových poctivých
„fachmanů“ jako jsou Hadravovi
našlo u nás více!
Karel Větrovec

pan Ladislav Hadrava za podpory své rodiny
věnoval záchraně kaplí, kapliček a polních křížů
v Kašperských Horách a širokém okolí, a to zcela
dobrovolně a bez nároků na odměnu. (Činil tak
ještě v nelehkých dobách komunistické diktatury,
která sakrálními památkami vesměs opovrhovala.)
Se zvláštní obětavostí pan Hadrava pracoval
například na opravách rozměrných kaplí v Červené
a na Klapperlu. Stopy jeho práce najdeme
dodnes také v kostelních objektech. Rozsahem
snad nejnáročnějším projektem bylo zhotovení
a instalace rozměrné větrací mříže pro hlavní kostel
v Kašperských Horách v 70. letech 20. století, která
svému účelu znamenitě slouží dodnes.
Vladimír Horpeniak

Upřímně děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším drahým zesnulým panem Ladislavem
Hadravou.Synové Ladislav a Václav Hadravovi s rodinami.

