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Vážení čtenáři,
Obecní úřad Kvilda nahrazuje doposud vydávané informační letáky, „Obec Kvilda informuje…“
tímto Kvildským zpravodajem. Kvildský zpravodaj bude vycházet vždy ke konci čtvrtletí. Jeho
úkolem je Vám přinášet informace o dění v obci Kvilda. Seznámí Vás s novinkami z obecního
úřadu a podá zprávu o usnesení zastupitelstva.
Poskytne Vám aktuální informace o připravovaných kulturních, sportovních a společenských
akcích. První číslo Kvildského zpravodaje právě vychází. Věřím, že Vás zaujme a bude pro Vás
přínosem.
Za redakci Kvildského zpravodaje, Otta Pečený

Kurz německého jazyka.
Již druhým rokem pokračuje velmi úspěšný kurz
německého jazyka v bavorském Mauthu. Jedná se
o smíšený kurz, kde v lavici vedle sebe sedí vždy
Čech a Němec.
Kurz je vedený zkušenou lektorkou ovládající
plynule oba jazyky. Velmi efektivní výuka je
založená na vzájemné pomoci smíšených dvojic,
kde každý účastník musí překonat svůj ostych a
nalézt ve své slovní zásobě způsob, jak řešit
lektorkou zadané úkoly a to v rodném jazyce
druhého z dvojice.
Princip je jednoduchý, ale velmi efektivní. Češi
musí mluvit německy a pomáhat s češtinou
Němcům a naopak.
O zábavu ze vznikajících směšných situací není
nikdy nouze.
Velmi důležité na tomto kurzu je, že se hovoří
pouze s pomocí slov a slovních spojení, které se
opravdu v daném jazyce používají. Žádné umělé
situace, kterých každý, kdo studuje jazyk, zná
z dostupných učebnic a slovníků spoustu.
Další kurz začíná v Mauthu na konci září, nebo
začátkem října.
O přesném termínu Vás budeme ještě v dalším
vydání Kvildského zpravodaje informovat.
Přijďte se nezávazně podívat.
Za účastníky CZ-DE Kurzu v Mauthu Vás zve,
Otta Pečený
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Soutěž o nejkrásnější
květinovou výzdobu.
V minulém čísle jsme Vás informovali, že letos
proběhne první ročník soutěže o nejkrásnější
květinovou výzdobu.
Pokud jste tedy ještě nezačali, máte nejvyšší čas
!
Fotografie Vašeho domu, penzionu, balkonu
nebo třeba jen okna můžete zasílat na email
obecního úřadu Kvilda, ou.kvilda@tiskali.cz .
Následně budou fotografie umístěny na obecní
webové stránky a hlasování o vítězi proběhne
anonymně formou ankety.
Budeme se těšit.

Za kulturní komisi Martina Vostradovská

KOMINÍK.
POZOR ! Od ledna letošního roku je v platnosti nový
legislativní předpis - Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Každý je povinen zajistit 1x ročně
kontrolu spalinové cesty a to odborně způsobilou osobou,
která je držitel živnost. oprávnění v oboru Kominictví! (op)

KULTURNÍ LÉTO NA KVILDĚ
5.7. 2011
19,00 hod.

Varhanní koncert prof.Novenko.
Kostel sv. Štepána.

9.7.2011
14,30 hod.

Poutní mše svatá.
Kaple sv.Michala, Bučina.
Sraz poutníků u kostela sv.Štepána,
Kvilda v 10,00 hod.
Trasa Kvilda-Prameny Vltavy Bučina

9.7.2011
19,00 hod.

Pěvecký koncert, sbor „Česká píseň“
z Prachatic.
Kostel sv. Štěpána, Kvilda.

6.8.2011
19,00 hod.

Pěvecký koncert, „Chrámový sbor“
z Vimperka.
Kostel sv. Štěpána, Kvilda.

7.8.2011
10,30 hod.

Poutní mše svatá.
Kostel sv. Štěpána, Kvilda.
Jiřina Klímová

DOVOLENÁ
NA OBECNÍM ÚŘADU KVILDA

OD 20.6 DO 1.7.2011
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Plavání ve Waldkirchenu
Na Kvildě a ani v nejbližším okolí bohužel nemáme
možnost koupání. Proto již řada našich občanů využila
možnosti se sejít a společně si zaplavat v nádherném areálu
v bavorském Waldkirchenu. Tuto akci pořádá Kulturní
komise obce Kvilda a trvale bydlícím občanům Kvildy
hradí vstupné Obec Kvilda.
Sešli jsme se 15.5.2011 v 11 hod. a to již podruhé. Já
osobně jsem toto aquacentrum navštívila s dětmi poprvé a
byla jsem velmi mile překvapena!
Doprava do zmiňovaného Waldkirchenu byla
individuální. A tak jsme po půl desáté vyrazili svými auty
z Kvildy, překročili hraniční přechod Strážný Philippsreut a přes Freyung jsme po necelé hodině dorazili
do Waldkirchenu. Projeli celým malebným městečkem a
zaparkovali před areálem, který zvenčí zprvu nevypadal
příliš mohutně, ale zdání klamalo! Uvnitř se nachází
plavecký bazén, relaxační zóna „Mediterraneum“ s řadou
vyhřívaných bazénů s různě teplou slanou vodou, jejichž
součástí jsou masážní trysky a whirlpool. Ve vnitřním
areálu je možno navštívit i aroma saunu, parní saunu a
restauraci.
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Venkovní areál nabízí kromě sportovního a zábavného
vyžití i relaxaci. Můžete si zde zaplavat v plaveckém
bazénu, sklouznout na široké skluzavce a tobogánu, nebo si
odpočinout v teplém bazénu s vodopádem a „divokou
řekou“ , eventuálně si zahrát plážový volejbal. Pro nejmenší
je zde dětský bazén a hřiště. Kolem vnitřních i venkovních
bazénu jsou k dispozici lehátka.
Ve Waldkirchenu jsme prožili krásný, odpočinkový a
plaváním zpestřený den.
Andrea Paskerová

Bohužel akce „Plavání ve Waldkirchenu“,
plánovaná na 3.7. od 13,00 hodin, je pro
technickou odstávku bazénu ZRUŠENA !
(op)

OÚ Kvilda připomíná…
Podle platné obecní vyhlášky jsou poplatky z
ubytovacích kapacit splatné nejpozději do 15.7.2011.
Poplatky můžete hradit v pokladně OÚ nebo na účet
číslo: 155 234 194/0300
(op)

KURZ PLAVÁNÍ
V dubnu proběhl v bazénu penzionu Gabreta v Borových
Ladech plavecký výcvik dětí ze základní školy. Pod vedením pana Miroslava Lorence z Prachatic se děti učily
plaveckým dovednostem, zahrály si vodní pólo, soutěžily
ve školních plaveckých závodech, užívaly si sauny a
vířivky. Intenzivní trénink nejlepší plavci zúročily na 11.
ročníku Lipenského plaváčka, na kterém získaly 3 zlaté , 2
stříbrné medaile, 3. místo ve štafetě a 1. místo ve skocích
do vody!
Plavecký výcvik proběhl v 10 lekcích i pro předškolní děti
z mateřské školy. Děti se učily nebát se vody, výdechy do
vody, orientaci pod vodou, splývání… Všechny děti
udělaly velké pokroky a hlavně si to užily a na každou
lekci se moc těšily.
Velké nadšení a radost dětí bylo pro nás dospělé takovou
motivací, že jsme se dohodli na pokračování plavání a
založili jsme plavecký klub Gabreta. Tento klub, jehož
trenéry jsou paní Cardová, pan Budík a pan Pečený
pracuje už od začátku června. Děti ze základní školy
plavou vždy v úterý a ve čtvrtek a na každém tréninku jsou
vidět pokroky. Nadšení a touha plavců se zlepšovat, je
nejlepší odměnou pro trenéry.

AKCE NAŠICH SOUSEDŮ.
14.8.2011 se koná v sousední bavorské obci Finsterau,
tradiční „Bylinkový trh“. Naleznete zde nespočet stánků
s řemeslníky a umělci z Bavorska i Čech, které nabízejí
vlastní řemeslné výrobky, nebo výpěstky. Z Kvildy
můžete využít linku „Zelených autobusů“ na Bučinu a dále
navazující „Igelbus“.
(op)

V dnešní době počítačů, televize a her je pro nás velkou
odměnou, že se nám podařilo děti zaujmout, přivést je
k pravidelnému sportování a dát jim základy plaveckých
dovedností.
Alena Košinová
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Květnové oslavy osvobození ve Kvildě 2011
Pro návštěvníky Kvildy u příležitosti 66. výročí osvobození
jihozápadních Čech americkou armádou a ukončení 2. světové
války se uskutečnil již tradiční program oslav.
Jako každý rok byl připomenut odkaz na bezohlednost a
krutost jak válečných tak i poválečných let v tomto regionu.
Tato akce byla největší v tomto regionu a svojí návštěvností
jedna z největších v naší republice.
Sobotní ráno 7.května, do kterého se Kvilda probudila, pak už
byla ve znamení netrpělivého očekávání slíbené bitvy. Všichni
budou vyhlížet německou osádku.Ta měla právě při
osvobozování Kvildy a okolí sehrát klíčovou úlohu a se slovy
“tuhle kótu neopustíme“měla znemožnit postup amerických
sil. Vše však nakonec dopadlo přesně podle historického
scénáře. Po necelé hodině byl dobit jak strategický most přes
Vltavu, tak i opevněné úseky německé osádky.
Celý sobotní program byl zahájen pietním aktem u pomníku
“Neznámého vojína“ v centru obce, kde byla položena kytice
za účasti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly s
doprovodem.
Cílem celých slavností bylo připomenutí sledu událostí na
přelomu dubna a května 1945. Tehdy americké jednotky
překročily průsmyky v jižní části Českého Lesa a Šumavy v
prostoru Hartmanic a Kunžvartu/dnešního Strážného/,dále
Zátoně a Horní Vltavice.
Tam se střetly se zbytky jednotek SS a dále 7. a 11. elitní
obrněnou divizí. Při osvobozování právě této části Šumavy
padl také jeden z posledních amerických vojáků na našem
území.Byl jím Čechoameričan Charles Havlata. Na
osvobození prostoru od Kunžvartu se nejvíce podílelo
uskupení “A“ - XII sboru 3. armády /gen. mjr. S. L. Irvin/ ve
složení 4. obrněné divize - g.m. Hoge a 5.pěší divize - /g.m.
Brown/ zvané Red Diamond.
Přímo ve Kvildě působila 42. jízdní průzkumná squadrona,
která se do tohoto prostoru dostala až ze 6. na 7. května.Cesta
od Bučiny nebyla přístupná pro četné zátarasy.To způsobilo
zdržení a tak ještě na samém sklonku války došlo ke ztrátám
na životech v řadách civilního obyvatelstva.
Pochod smrti, který 1. května prošel od Zhůří do Kvildy a dále
směrem do Borových Lad je toho jen důkazem. Během jedné
noci ve Kvildě zemřelo 19 žen a dalších 13 pak během dalšího
postupu. Po osvobození byla těla zemřelých pohřbena na
hřbitově ve Volarech.
Celý víkendový program proběhl jak za podpory klubu 4.
obrněné divize - Plzeň, klubu 2. pěší divize - Hradec Králové,
klub německé armády - Plzeň.
Poděkování patří také místním obyvatelům, Obci Kvilda a
Krajskému úřadu .

Václav Vostradovský

ČERVEN 2011

1.červen = Mezinárodní den dětí (MDD)
Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní
demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení
učitelů a Světová federace demokratické mládeže.
Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více
než 50 zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen, bylo
stanoveno až na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v
roce 1952.
U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a
sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na
práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa
…a proto v sobotu 4.6. 2011 uspořádala Obec Kvilda a Hotel
Šumava Inn pro všechny děti a jejich rodiče akci „Dětský den
s balónem nad Kvildou“
I když kvůli nepříznivému počasí nakonec balón nevzlétl,
přesto si děti užily krásné odpoledne plné her, soutěží, odměn,
tance i zpěvu.
Sešli jsme se ve 13 hod. na dětském hřišti „U jelena“, kde na
děti čekalo 10 disciplín např. hod míčkem, skládání sirek
jednou rukou do krabičky, poznávání rostlin a živočichů,
minigolf, házení kroužků atd. Každý dětský účastník obdržel
kartičku a pak už jen plnil úkoly. Po splnění úkolů na děti
čekaly sladké i věcné odměny. Ještě jsme si opekli vuřty,
grilovali maso a pomalu se přesunuli do obecního sálu, kde
v 15 hod. začala diskotéka pro děti. Tancovalo se, veselilo a
hlavně zpívalo, protože se dětem nejvíce líbilo zpívat do
mikrofonu.
Asi největším zážitkem, pro všechny zúčastněné, byl poutník
z Indie, který se najednou objevil na parketu. S dětmi si
zatancoval a pak nám vyprávěl, jak prošel 150 zemí světa.
Děti se ještě s poutníkem vyfotily a vrátili jsme se na hřiště,
kde se až do večerních hodin hrál volejbal.
Celou akci zakončila ve 20 hod. diskotéka pro dospělé.

Andera Paskerová

ZASTUPITELSTVO
OBCE KVILDA
Dne 9.6.2011 proběhlo
šesté jednání 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)

