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 Bezpečně na Horskou Kvildu 
Propojení obou obcí pěšinou je jen jakousi první etapou. Tato stezka vede podél 
komunikace loukou v pásu upraveném mulčováním a sečením. Podmáčené úseky 
jsou překlenuty povalovými chodníky. Těch je nakonec zhruba 250 metrů.O tom, 
že se současnou podobou stezky plány obou obcí nekončí, svědčí i to, že už byl 
odsouhlasen projektant, který bude zakreslovat pevnou stezku, jak ji známe ze 
západní části Šumavy. Ta by měla nahradit současnou stezku, která je určena 
výhradně pro pěší spíše v pohorkách. Pak by měla sloužit nejen turistům, ale také 
cyklistům, bruslařům i vozíčkářům. V rámci terénních úprav by se měl kopírovat 
terén a upravit výškové poměry tak, aby stoupání nebo klesání na stezce nebylo 
pro vozíčkáře příliš strmé. Zimní období chtějí obě Kvildy využít k přípravě 
podkladů pro územní rozhodnutí. Stezka by totiž neměla končit jen na hranici 
Horské Kvildy, ale zvažujeme její pokračování dál s návazností na stezku vedoucí 
od Železné Rudy. Výsledkem by tedy bylo nejen propojení dvou sousedních obcí, 
ale rovnou dvou krajů. Stezka kopíruje zhruba ze tří čtvrtin komunikaci s odstupem 
pěti až šesti metrů a zčásti pak trasu určenou pro zimní běžeckou stopu. V 
průsecích lesem využíváme běžecké trasy. Nástupních míst je hned několik. Ta 
hlavní jsou v Kvildě u parkoviště pro autobusy při vjezdu do obce, z druhé strany z 
Horské Kvildy je možné nastoupit na stezku za potokem pod řezbářstvím u Tittlů a 
stezka pak vede dál směrem k Obecnímu úřadu Horská Kvilda. Dalším místem je 
Jezerní slať. 

                                                                           Václav Vostradovský 

Obecní úřad informuje. 
 
Radostná zpráva ….. Asfalty v naší obci budou opraveny ještě před zimou ….  
                                                                                                                         (op) 

 

             ZASTUPITELSTVO 
                OBCE KVILDA 
 
Dne 2.9.2011 proběhlo zasedání  
zastupitelstva obce Kvilda. 
Zápis z jednání zastupitelstva naleznete na 
internetových stránkách obce Kvilda: 
www.sumava.net/oukvilda  
 
Pokud nemáte přístup na internet je zápis 
v tištěné formě k dispozici na obecním úřadě. 
                                                                   (op) 
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Jazykový kurz v Mauthu 
 
Pozor ! Již v sobotu 24.9 v 18,30 hodin se opět 
sejdeme se svými bavorskými přáteli.  
V útulné a plně vybavené zasedací místnosti 
Mauthského infocentra zasedneme do lavic a 
budeme se společně učit německy. Tedy 
Bavoráci česky. V našem snažení nám bude 
statečně sekundovat lektorka kurzu Renata 
Reischl. Narozená v Čechách a dlouhá léta žijící 
v Bavorsku. 
 
Přijďte se podívat, nebo se můžete rovnou i 
přidat k nám. Cena je pouhých 40 EUR. 
 
Kurz pořádá KEB, Freyung. 
                                                   Otta Pečený 

 

  !!! POZOR !!! 
              od pátku 7. října 2011 
            do pondělí 10. října 2011 
                            bude 
            ,,v centru obce Kvilda“ 
                                     přistaven 

  KONTEJNER 
           na odpad 

 
 
                                                                                                                                                                                            (red) 

ZUMBA v Kvildě na Sále 
 
Cvičíme každé pondělí od 17,30 hodin. 
Vstupné 60,-Kč. 
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Letecká nehoda v r. 1937 na Zhůří u Kvildy  
 
..........psal se rok 1937 - 14.32 hod.-na plochu vídeňského 
letiště pod zamračenou oblohou Štědrého dne přistálo 
šestnáctimístné dopravní letadlo F-AMYD typu Wibault 
společnosti Air France, které zajišťovalo pravidelný provoz na 
lince Bukurešť-Vídeň-Praha-Paříž. Po přistání museli letištní 
mechanici odstranit defekt podvozku a tak stroj , řízený 
šéfpilotem Čsl. aerolinií šestatřicetiletým Františkem Lehkým 
, vzlétl vstříc svému neúprosnému osudu se zpožděním v 15 
hodin 55 minut.  
 
Na palubě letounu je pouze jediný cestující . Státní návladní 
JUDr. Karel Flanderka se vrací z obchodního jednání v 
Bukurešti do Prahy.Spojení s vídeňskou radiovou stanicí 
udržuje francouzský telegrafista Pierre Austruce do 16.10 
hod., který dostává varování před blížící se sněhovou bouří, od 
16.20 hod. je ve spojení s gonií v Českých Budějovicích , Brně 
a Mariánských Lázních. Svůj kurs - 326 - udává později i 
ruzyňská věž. A tak vede posádka letadlo bezpečně ku Praze 
ve výšce 1900 metrů , rychlostí 250 km. v hodině. Počasí se 
ale začíná horšit , mlha houstne a sněží. Letoun se nachází už 
u Říčan , když posádka žádá Ruzyni o zaměření polohy . 
Navigátor potvrzuje dosavadní kurs a připravuje sestup na 700 
metrů . Pro další zhoršení povětrnostních podmínek žádá 
instrukce těsně před Prahou o potvrzení kurzu. Dostává 
nečekaný příkaz změnit směr letu o 180 stupňů do kursu 215. 
To v dané chvíli znamená návrat do jižních Čech. Letová 
odchylka činí téměř 120 kilometrů a letadlo se ocitá až nad 
Sušicí a Kašperskými Horami . Snad v domnění , že už míří k 
osvětlovací letištní dráze , začíná pilot klesat a osud malého 
letadla se třemi muži na palubě , ztraceném ve tmě a 
chumelenicí kdesi nad Šumavou , se naplňuje.  
Zvuk exploze havarovaného letadla určitě vyrušil a vyděsil 
mnoho lidí v přilehlém kraji u štědrovečerní večeře . Bylo 17 
hodin a 39 minut 24. prosince 1937 , když letoun narazil 
poblíž Podlesí v místě zvaném Knappenberg ve výšce 1080 
metrů do severovýchodního svahu Huťské hory . Teprve druhý 
den v poledne objevil syn hajného z Bílého potoka místo 
katastrofy . Pohled , který se mu naskytl , musel mrazit až do 
morku kosti . Dokonalý obraz zkázy. Letoun si nárazem do 
stromů urazil křídla a jeho trup , po dopadu letící setrvačností 
ještě přes třicet metrů , byl rozmetán až sto metrů po okolí. 
Mezi troskami zdemolovaného letadla ležely i tři potlučené 
mrtvoly . Jedinou věcí , která takřka zázračně přežila tuto 
tragedii bez sebemenší úhony , byla část zásilky letecké pošty 
- láhev šampaňského ležící ve sněhu.  
Těla mrtvých byla převezena do Prahy , k vyšetření případu 
byla ustanovena zvláštní komise . Úředník obsluhy letištních 
přístrojů před komisí hájil změnu kurzu tvrzením , že letoun 
Prahu již přelétl a nacházel se severně od Prahy nad Mělníkem 
. Bylo na něj podáno trestní oznámení , před soud však nikdy 
postaven nebyl . Za války pravděpodobně kolaboroval s 
Němci a po roce 1945 uprchl do ciziny . Tehdejší noviny se 
událostí živě zabývaly a celá záležitost hrozila přerůst v aféru. 
Případ byl spěšně uzavřen suspendací tajemníka pražského 
letiště Živsy a jeho asistenta Šorna.  
 
Událost se naší zemí přehnala jako temná a mrazivá předzvěst 
zla , které dolehlo na republiku o necelý rok a půl později. 
Nevyjasnění okolností tragédie dalo příčinu mnoha 
spekulacím, spojujících tuto tragédii s blížícím se hrozivým 
přízrakem války . Odkudsi se vynořily zprávy o existenci 
tajných dokumentů , přepravovaných Dr.Flanderkou , majících 
kompromitovat samotného Hitlera............ 
                                                  Václav Vostradovský

Nález na ,,Pramenech Vltavy" 

Během letošního léta jsem opakovaně dostal telefonickou 
stížnost na opuštěný, překážející a někdy i pohozený stánek u 
,,Pramenů Vltavy". Upozorňovali mě nejen občané obce 
Kvilda, ale i turisté, kteří si přijeli prohlédnout jedno z 
nejkrásnějších míst Šumavy, kterým Prameny Vltavy 
bezesporu jsou. Volající mě žádali, abych nechal odklidit 
stánek, který tu často stál uprostřed stezky, nebo různě
pohozený, každopádně překážel turistům. A nikdo se k němu 
nehlásil. Poslední stížnost jsem dostal ve středu 24. srpna v 
podvečerních hodinách, kdy mi v předtuše dalších stížností s 
překážejícím stánkem došla trpělivost. 

Jelikož jsem povinen na takováto upozornění konat, tak jsem 
se v doprovodu člena zastupitelstva obce Kvilda k Pramenům 
Vltavy vydal, abych zjistil stav věci. Zde jsem nalezl 
neoznačený a nezajištěný prodejní stánek, který jsem zajistil 
odvozem na Obecní úřad Kvilda. V souladu se zákonem jsem 
tento právní úkon oznámil na vývěsce v obci i na elektronické 
úřední desce. Oznámení o nálezu a o postupu obecního úřadu 
jsem informativně oznámil i na oddělení Police České 
republiky v Horní Vltavici. 

V průběhu pátku 26. srpna mě kontaktoval zástupce Hnutí 
Duha Jaromír Kyzour ve smyslu, že nalezená věc je majetkem 
Hnutí Duha. Pana Kyzoura jsem seznámil s ustanovením § 
135 občanského zákoníku a poučil jsem ho o postupu předání 
nalezené věci - prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližně 
místo ztráty, popis, doklad o nabytí věci a předložit průkaz 
totožnosti. 

Následně jsem obdržel sms zprávu s informací o osobní 
návštěvě Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha. Mimo úřední hodiny 
jsem pana Bláhu přijal, ale ten žádné vlastnictví k nalezené 
věci nedoložil a namísto toho mě v kanceláři obecního úřadu 
Kvilda před svědky vyhrožoval oznámením na policii, 
novináři a hlavně ředitelem Národního parku Šumava (cituji 
pana Bláhu: „už včera chtěl pan ředitel vše oznámit na policii, 
ale já jsem mu to rozmluvil!"). 

Nejspíš jako starosta obce žiji v mylné představě, že zákon se 
musí dodržovat a pro všechny platí obecně závazné vyhlášky 
vydávané v působnosti příslušné obce. Pro Hnutí Duha toto asi 
neplatí. Nikdo nikdy neoznámil na náš obecní úřad podobnou 
aktivitu v našem katastru. 

                         Václav Vostradovský, starosta obce Kvilda


