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Slovo starostky
Vážení borovoladští obyvatelé, milí čtenáři.
Velikonoční svátky roku 2021 jsou za námi a my všichni více než rok stále
hledáme to pomyslné světlo na konci tunelu. I tyto svátky jara se nesou v duchu
pandemické situace. Když v březnu 2020 zůstaly děti doma a přestaly chodit do
školy, nikdo z nás by nepředpokládal, že toto opatření bude trvat tak nekonečně
dlouho. Od roušek jsme přešli k respirátorům a začali se zajímat o pořadník na
očkování. Asi není žádná sféra života, které by se situace kolem onemocnění
Covid-19 nedotkla. Snad s příchodem jarních paprsků se nám všem trochu zlepší
nejenom nálada, ale také vyhlídka k návratu do normálního chodu celého světa.
Borovoladský obecní úřad i přes složitou pandemickou situaci fungoval
nepřetržitě a možnost práce z domu byla využívána tak, aby byl stále na obci
někdo přítomen. I nadále nabízíme možnost tisknou materiály pro děti do školy a
nyní pomáháme i s registrací na očkování. Tímto všem zaměstnancům obce
děkuji za skvělý přístup!
A nyní optimističtější zprávy z dění v naší obci.
Jelikož minulé Boroviny vyšly v roce 2018, tak to bude i ohlédnutí zpět a
malé opakování.
Největší a také nejvíce sledovou akcí byla výstavba nové čistírny odpadních
vod. V současné době ČOV jede na zkušební provoz a vychytávají se drobné
mušky. Z důvodu zákazu ubytování nemohla být ještě zatížena na plánované
maximum. Snad nám to léto konečně dovolí.
Z dotačních programů bylo vyměněno veřejné osvětlení, které víc hřálo,
než svítilo. Díky dotaci byl pořízen nový bezdrátový rozhlas, bylo vybudováno
nové oplocení školní zahrady, byly opraveny tři vstupy do budovy mateřské školy
a nad rámec dotace se také opravil chodník kolem této budovy. Z dotací
Jihočeského kraje jsme obdrželi příspěvek i na Anenskou pouť či finance na
neinvestiční dotaci pro hasiče.
Na centrální parkoviště byl nainstalován nový parkomat, kde je možné
platit nejenom mincemi, ale i kartou. Díky vybraným poplatkům byl parkomat
velmi rychle zaplacen. Nyní se platí 50,-Kč za den, ale připravujeme zdražení.
Takto nízká sazba za parkování je na Šumavě raritou.
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V bytovce č. 2 proběhla oprava sklepních prostor, která navázala na opravu
sklepů v bytovce č. 3. Bylo s podivem, kolik věcí se při vyklízení najde a nepatří
nikomu. Zkušenost je taková, že asi ve všech bytovkách řádí sklepní šotek. Letos
by měla přijít na řadu s novou fasádou bytovka č. 4 a 5.
V roce 2020 byla opravena kaple sv. Anny včetně křížové cesty. Opět
z dotačních peněz.

Právem jsme pyšní na Veřejné tábořiště Zahrádky, které je vyhledávanou
destinací pro milovníky pravého táboření. Díky obci a hlavně nemalé pomoci
„místních Zahrádkářů“ vzniklo hřiště na volejbal a nohejbal. V současné době
probíhá výměna starého stánku na občerstvení za stánek nový.
Jelikož nebyla vyhlášena dotační výzva na příspěvek na najíždění stop, tak
veškeré náklady šly za obcí. Děkujeme Café Madam Čokoláda za finanční dar
a za možnost umístění kasičky na výběr dobrovolných příspěvku na stopy, ve
které se nastřádalo 14.472,-Kč. Děkujeme také za dar na najíždění stop panu
Švábovi a panu Ventovi. Vím, že pro naše poskytovatele ubytování je situace
v současnosti těžká, ale ani v letech minulých nemohu říct, že by se finančně
podíleli na stopách. Častý argument, že odevzdáváte obci poplatek z pobytu, a ten
považujete za příspěvek obci, je poněkud lichý. Poplatek z pobytu je součástí
celkové částky, kterou vyberete od ubytovaných. Tento poplatek, jehož výši
naleznete v Obecně závazné vyhlášce, pak převedete obci. Takže když to shrnu
polopaticky: Když Mařena má dát peníze Blaženě a pošle je po Karlovi, tak se
rozhodně nedá tvrdit, že peníze dal Blaženě Karel ze svého.
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V roce 2019 byla naše obec přihlášena do soutěže Vesnice roku, kde se nám
podařilo uspět hned dvakrát. Získali jsme ocenění Inovativní obec a Čestné uznání
za podporu udržitelného života v obci formou stanovených podmínek pro
občanskou výstavbu, tedy za náš „Program pro místní obyvatele“. První ocenění
máme z roku 2011 od Ministerstva práce a sociálních věcí v soutěži Obec
přátelská celé rodině a druhé ocenění nyní.

Velmi často se mě ptáte, co se staví v lokalitě u hřiště za Kameňákem.
V roce 2002 prodala obec tento pozemek do soukromého vlastnictví. V roce 2013
byl tento pozemek dále přeprodán společnosti Borová Lada Project, s.r.o.
Na stránkách společnosti je představen budoucí vzhled budovy.

Zdroj: www.borovalada.com
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V roce 2020 vznikla u obecního úřadu knihobudka. Malý nápad na využití
místa po telefonní budce.
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Ráda bych touto cestou poděkovala naší, již bývalé knihovnici, paní Elvíře
Běhounové za dlouholetou práci s námi čtenáři. Několik desítek let se starala o
náš duševní rozvoj a trápila se s pozdním vracením knih. Děkujeme, paní
Běhounová! Nyní se o knihovnu stará paní ředitelka Alena Braunová, která
vyhrála konkurz na nového knihovníka ☺.

Dalším významným obyvatelem je pan Martínko Josef, který jako nejstarší
obyvatel oslavil v loňském roce významné životní jubileum, a to rovných 90 let.
Přejeme hodně zdraví a pohody!
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Když vše půjde podle plánů, tak letos začneme s výstavbou kanalizace na
Nový Svět a Svinná Lada. Stavební firma je již známa a v nejbližších dnech
čekáme na Rozhodnutí o poskytnutí dotace přepočítané na vysoutěženou cenu.
Obec ve spolupráci s místními hasiči připravuje projekt na stavební úpravy
hasičské zbrojnice, která umožní parkování „Máňi“ a Magiruse.
Myslím, že se toho na obci dělo a děje stále hodně. Na většinu akcí se
snažíme získávat finance z různých dotačních zdrojů. Rozhodně to není tak, že se
jen zvedne telefon a zavolá, že chceme peníze a celá záležitost je vyřízena. Za
každou akcí je spousta práce z hlediska přípravy projektu, samotné realizace,
kontroly a mnohdy i několik let musíme vyplňovat doklady o udržitelnosti. Tak
držme palce, aby vše probíhalo dle našich představ a plánů.
A nyní trochu statistiky.
V obci Borová Lada je přihlášeno k trvalému pobytu 262 obyvatel.
Průměrný věk je 42,20 let.
Muži

Ženy

Dospělí

110

99

209+2
cizinci

Děti
15-18
3

Děti do
15 let
48

Děti
6 -7 let
8

Děti do
3 let
8

Cizinci
3

Objektů k rekreaci je 109, počet lůžek nabízených k rekreaci je 430 a máme
zde 4 provozovny (cukrárna, 2 restaurace a obchod).
A na úplný závěr přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a co nejrychlejší
návrat do běžného života nejenom v naší krásné obci, ale i v celém světě.
Pokud jste dočetli až sem, tak vám děkuji za pozornost.
Ing. Jana Hrazánková
starostka
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Střípky ze školy a školky
Čas koronavirový
Zvláštní je ten čas koronavirový…sebral nám možnost být spolu. Být spolu ve
škole, prožít spolu „rok na vsi“, potkávat se…, umožnil nám být doma
s rodinou, dělat věci, na které nám nezbýval čas, chodit do přírody, číst si,
myslet na své zdraví, vážit si úplně obyčejných věcí a těšit se na časy
„normální“…
Postavil nás před celou řadu neznámých činností, situací, stavů. Prověřil naši
zodpovědnost, svatou trpělivost, obětavost a vynalézavost. Poskytl nám hodně
času na přemýšlení, sebezdokonalování i uvědomění si, že vše kolem nás se
mění.
To, co však zůstává je úcta člověka k člověku, radost z objevování, přátelství,
láska, síla úsměvu…a naděje.
Stejně tak jako mně milý pan Zdeněk Svěrák: „Hledám nějaké přirovnání,
které by vystihlo, jak se cítím. Mám to. Cítím se jako mlynář, kterému se zastavil
mlýn. Celá léta byl uvyklý jeho klapotu, a najednou je ticho. Vody v náhonu je
dost, pytlů s pšenicí a žitem jakbysmet, ale mlýn stojí. Stárek, mládek a prášek s
rouškami na tvářích volají: „Virus, pane otče, nějakej virus to zastavil!...“
Takhle nějak se cítím, když každý den vstupuji do prázdné tiché školy. Když
si uvědomím, že ve třídě na mě nečekají žáčci, v kabinetě kolegyně. Když se
podívám do kalendáře a s hrůzou zjistím, že je to již celý dlouhý rok, co denně
s nějakými přestávkami usedáme k monitorům počítačů a učíme se tak zvaně
distančně. Žádný počítačový program ani žádná aplikace však nemůže nahradit
to, co ve škole společně s dětmi prožíváme, co se učíme, z čeho se společně
radujeme.
Distanční vzdělávání on-line vyučováním je pro všechny velmi náročné. Na
štěstí máme možnost zapůjčit tablety a notebooky žákům z vlastních zdrojů,
poskytli jsme díky společnosti T-mobile zájemcům sim - karty s daty zdarma. Co
však již ovlivnit nemůžeme je problematické připojení k internetu v jednotlivých
domácnostech v našem regionu. Myslím, že všichni, jak my učitelé, tak rodiče a
žáčci, děláme vše, co je v našich silách. Poprali jsme se s náročnou situací se ctí,
přestože pomoc, podpora a zájem státu je minimální. Zapojili jsme se do výzvy
málotřídek za návrat všech žáků do školy, všichni zaměstnanci se nechali
v prosinci očkovat, někteří z nás mají již obě dávky nebo aspoň jednu dávku
očkování za sebou, …nemuseli jsme doposud řešit karanténu ani u žáků ani u

Boroviny duben 2021

zaměstnanců, přesto musela být i naše malá škola uzavřená. Vážím si rodičů i dětí
za to, jak statečně přijali novou velmi složitou roli, děkuji svým paní učitelkám,
z kterých se mávnutím proutku staly počítačové expertky.
Přesto všechno i za těch pár měsíců, co děti skutečně do školy chodily, se jim
podařilo ukázat okolnímu světu, že leccos umí. Náš školní časopis ÁMOS již
pěknou řádku let stojí na prvních místech v kraji, v soutěži HZS Požární ochrana
očima dětí jsme získali v okresním kole 3. místo ve výtvarné části a v té literární
obsadili celý stupínek vítězů. Každoroční tradiční závod v orientačním běhu je
také doménou našich žáků i v konkurenci škol jako jsou Lenora, Vimperk či
Stachy. V letošním roce jsme se on-line zapojili i do soutěží matematických: Do
Logické olympiády, kde jedna naše žákyně bojovala úspěšně i v krajském kole,
ulovili Bobříka informatiky i Matematického klokana, kde jsme byli opět „na
bedně“ i v okresním kole.
Bohužel plno našich tradičních aktivit, projektů, oslava 120. výročí založení
základní školy, partnerství s bavorskými školami nešlo v této době realizovat.
Teď naštěstí se od 12.4. situace mění a my se za přísných hygienických
podmínek můžeme do základní školy všichni a do mateřinky alespoň předškoláčci
vrátit.
Moc se na to již těším. Těším se na normální život, na obyčejné věci, které jsou
nám teď odepřeny, na přátele, na setkávání, na cesty, plány, naděje a ideály.
„Těším se jako pan otec, až se mlýnské kolo zase roztočí.“

Mgr. Alena Braunová, ředitelka školy
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Účetní okénko
Kultura
Vzhledem k současné situaci byla kultura v obci v roce 2020 omezena na
minimum. Jediné, co bylo možné uskutečnit byla každoroční Anenská pouť
a návštěva Mikuláše s doprovodem.
Anenská pouť

55.508,-Kč

Mikulášská nadílka

4.500,-Kč

Touto cestou bych moc chtěla poděkovat jménem obce všem sponzorům.
Jihočeský kraj nám přispěl částkou 25.000,-Kč (v rámci programu „Podpora
kultury“),
firma ČEVAK nám přispěla částkou 8.470,-Kč a firma GNOSIS spol. s r.o.
přispěla částkou 20.000,- Kč

Odpadové hospodářství
Příjmy obce:
SKO (směsný komunální odpad) + tříděný odpad

351.524,- Kč

Odměna od EKO-KOM za tříděný odpad

181.210,- Kč

Výdaje obce:
svoz, likvidace, skládkovné

850.108,01 Kč

Obec doplácí z vlastního rozpočtu

317.374,01 Kč

K 1.1.2020 se zvyšovala částka za svoz, shromažďování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. I když se tato částka
zvyšovala, tak pořád obec z rozpočtu doplácí nemalou částku. Zatím
neplánujeme opětovné zvyšování poplatku. Ale pokud budeme doplácet více a
více, tak není nic vyloučené.
Jsou znát odměny od EKO-KOMU za třídění odpadu. Pokud se začne třídit
ještě více, tak by tato odměna byla ještě větší a obec by nemusela tolik
doplácet. A ruku na srdce – kolik z Vás opravdu poctivě třídí odpad?

Boroviny duben 2021

Akce realizované z dotací v roce 2019
1. „Obecní bezdrátový rozhlas“

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019
Celkové náklady akce:

317.516,10 Kč

Investiční příspěvek:

190.000,00 Kč

Náklady obce:

127.516,10 Kč

2. „Výměna počítače v Obecní knihovně v Borových Ladech“

Dotace z Ministerstva kultury (VISK 3)
Celkové náklady akce:

14.992,00 Kč

Neinvestiční dotace:

10.000,00 Kč

Náklady obce:

4.992,00 Kč

3. „Bezpečný vstup do mateřské školy Borová Lada“

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019
Celkové náklady:

256.393,30 Kč

Investiční příspěvek:

90.000,00 Kč

Příspěvek Kvilda:

9.000,00 Kč

Příspěvek Nové Hutě:

9.000,00 Kč

Náklady obce:

148.393,30 Kč

4. „Nové oplocení zahrady ZŠ“

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019
Celkové náklady:

97.033,53 Kč

Neinvestiční dotace:

25.000,00 Kč

Náklady obce:

72.033,53 Kč
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5. „Nákup povinných zásahových prostředků SDH Borová Lada“

Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje
Celkové náklady:

83.513,00 Kč

Neinvestiční dotace:

50.000,00 Kč

Náklady obce:

33.513,00 Kč

6. „Stoka Nový Svět – dílčí část u hřiště“

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Celkové náklady:

1.018.805,88 Kč

Investiční dotace:

550.000,00 Kč

Náklady obce:

468.805,88 Kč

7. „Stoka Nový Svět – dílčí část řadovky“

Nedotovaná část
Celkové náklady:

586.589,77 Kč

8. „Úspora ve veřejném osvětlení v Borových Ladech“

Program Státního fondu životního prostředí
Celkové náklady:

1.206.774,84 Kč

Investiční dotace:

1.010.173,00 Kč

Náklady obce:

196.601,84 Kč
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Akce realizované z dotací v roce 2020

1. „Oprava (výměna) starého oplocení kolem budovy ZŠ“
Program obnovy venkova Jihočeského kraje
Celkové náklady:

137.940,00 Kč

Neinvestiční dotace:

64.000,00 Kč

Náklady obce:

73.940,00 Kč

2. „Oprava sakrální stavby kaple sv. Anny a křížové cesty“
Program obnovy venkova Jihočeského kraje
Celkové náklady:

227.541,00 Kč

Neinvestiční dotace:

136.000,00 Kč

Náklady obce:

91.541,00 Kč

3. „Výstavba čistírny odpadních vod“

Jedna z nejvýznamnějších akcí posledních let, dotace z operačního
programu životního prostředí 2014-2020 (Program 11531)
Celkové náklady:

16.106.256,92 Kč

Investiční dotace:

10.267.738,75 Kč

Náklady obce:

5.838.518,15 Kč

Obec navíc získala finanční prostředky na kofinancování vlastních
nákladů ve výši 805.312,00 Kč (o tuto částku se obci snížily celkové
náklady). Čistírna odpadních vod je prozatím stále ve zkušebním provozu.
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Nová ČOV Borová Lada

Kaple sv. Anny s novou fasádou

Nové oplocení ve škole

Simona Voldřichová
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Informační centrum Borová Lada
Jak to vše začalo………..
Obec Borová Lada v roce 2010 zakoupila budovu bývalého
penzionu Kavalír. Tato budova byla v roce 2015 zateplena
z dotace získané od SFŽP (Státní fond životního prostředí).
V budoucnu by zde obec ráda zřídila tzv. multifunkční dům (obecní úřad,
knihovna, ordinace praktického lékaře, zasedací místnost a informační centrum).
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků (a nenalezení vhodného dotačního
titulu), však doposud nebylo možné tuto akci zrealizovat. Paní starostka se ve
spolupráci se zastupitelstvem rozhodla, že by se zde prozatím mohlo otevřít
informační centrum pro návštěvníky Borových Lad. Byla opravena jedna místnost
v budově – oprava poničených zdí a vybílení, pořízení nového koberce, celková
úprava prostoru. Přesunula se sem i prodejní výstava, která se konala v prostorách
školy. Ve spolupráci s paní ředitelkou Alenou Braunovou se začali oslovovat ti
umělci, kteří doposud vystavovali své výrobky ve škole.
V roce 2020 jsme darem dostali zánovní nábytek od obce Modrava a v
květnu se začala připravovat nová podoba informačního centra. Nábytek jsme
postavili na místo, oslovili vydavatele, spisovatele, fotografy a další umělce,
o kterých jsme si mysleli, že by mohli své zboží právě u nás nabízet. Dne 25.5.
2020 bylo hotovo a po uvolnění restrikcí spojených s první vlnou koronaviru jsme
mohli otevřít. Celková návštěvnost v této sezóně překonala naše očekávání.
Sezóna se vydařila a spoustu lidí se k nám vracela. Měli jsme radost, že se u nás
lidem líbí a že nás označují jako jedno z nejhezčích informačních center na
Šumavě (nechceme se příliš chválit, ale opravdu nás to vždy zahřálo u srdce).
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Nakonec si nás začali vyhledávat a oslovovat výrobci sami a chtěli u nás
své výrobky prodávat. Sortiment jsme měli opravdu různorodý, ale jedno měl
společné, - vyhledávali jsme si regionální značky a 90 % všech výrobků je
opravdu vyrobeno na Šumavě, a o to nám šlo především. Například marmeládu si
můžete koupit v každém obchodě, ale ta šumavská je přece jenom lepší.
Infocentrum jsme zavřeli koncem září 2020 a už se nám v hlavě rodily další
plány a nápady, co vše bychom pro naše návštěvníky chtěli přichystat. A tak jsme
opět začali. Pořídili jsme dotykovou pokladnu a zavedli platbu kartou. Oslovili
další prodejce a chystali zboží, abychom v prosinci mohli znovu otevřít. Bohužel
další koronavirová krize nám pokazila plány a od 27.12. je naše informační
centrum opět zavřené. Věříme, že se situace brzo zlepší a budeme se s vámi moci
zase setkat a nabídnout vám vše, co naše „íčko“ nabídnout dokáže.
Jako velký úspěch jsme považovali nominaci od Mapcentrum České
Budějovice na ocenění „Skokan roku“ mezi informačními středisky. I když jsme
cenu nevyhráli, neznamená to pro nás neúspěch, - naopak jsme pyšní, že jsme se
dostali tak daleko a do budoucna máme silnou motivaci pro další zlepšení.
Plánujeme například křest nové knihy pana Ondřeje Fibicha a křest nové
pohádkové vizitky se sovou Adélkou (Český logovtip roku 2021), která bude
reprezentovat Borová Lada. Dále bychom chtěli zavést možnost výběru hotovosti.
Víme, že nám v obci chybí bankomat, ale protože provoz bankomatu je finančně
náročný, přistoupili jsme k této alternativě, kdy bude možné vyzvednout si
hotovost až do výše 3000,- Kč.

Lenka Václavíková
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Sbor dobrovolných hasičů
Borová Lada
I činnost borovoladských hasičů byla v roce 2020 do
značné míry ovlivněna pandemií koronaviru. Nebylo
možné uskutečnit hasičskou zábavu, která se koná
každoročně v březnu, a ani květnovou okrskovou
soutěž. Jediná akce, která se uskutečnila byla hasičská soutěž v rámci Anenské
pouti. Bohužel ani letos se tradiční hasičská zábava neuskutečnila. Zda se
zorganizuje alespoň okrsková soutěž a soutěž v rámci Anenské pouti záleží na
tom, jak se bude vyvíjet situace ohledně koronaviru.
Od začátku propuknutí epidemie borovoladští hasiči nabízeli pomoc všem,
kteří ji potřebovali. Šlo zejména o dovoz nákupů, vyzvednutí léků či vyvenčení
psa. Nabídka je stále aktuální, - v případě, že potřebujete s něčím v době
pandemie pomoci, stačí zavolat na tel. číslo: 606 752 559 a hasiči udělají co bude
v jejich silách, aby vám v této nelehké době pomohli.
Výjezdy 2020
V roce 2020 měli naši hasiči celkem 11 výjezdů. Většina z těchto výjezdů
byla k padlým stromům (následky vichřice Sabiny v únoru 2020), ale i k požárům
– v srpnu jeli hasiči k počínajícímu požáru v lese poblíž Bučiny a v listopadu
k požáru kůlny a osobního automobilu na Nových Hutích. Naše SDH také
pomáhalo v srpnu ve Volarech, kdy odčerpávalo vodu ze zaplavených sklepů.

Volary - zaplavené sklepy

Vichřice Sabina
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Oprava CAS 148

Velký dík patří našim šikovným hasičům – Janu Petráňovi a Ladislavu
Mikovi, kteří společnými silami opravili již značně poškozenou nádrž naší
„Máni“. Vnitřek nádrže byl obroušen, vyčištěn a natřen novým nátěrem – viz.
foto. Opravena nebyla pouze nádrž, ale i prostory pro ukládání hasičského
vybavení a prostor pro ovládání na vodu. Přidělalo se i nové pracovní osvětlení.
Na opravách se podílel také Petr Juřík, i jemu patří velký dík.

Soutěž Anenská pouť
Hasičská soutěž v rámci
Anenské pouti proběhla
dne 25. 7. 2020. Soutěže
se zúčastnili hasiči z
Borových Lad (muži
+
ženy),
Zdíkova,
Zdíkovce, Putkova a
Nového Dvora.
První místo si odvezli
hasiči ze Zdíkova.
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130. výročí založení sboru v Borových Ladech
V roce 2019 se konaly slavnosti 130. výročí založení sboru dobrovolných
hasičů v Borových Ladech. U této příležitosti Obec Borová Lada pořídila hasičům
slavnostní prapor, který byl v rámci oslav vysvěcen panem biskupem Antonínem
Jelínkem, dlouholetým návštěvníkem našeho tábořiště na Zahrádkách. Akce se
zúčastnilo množství sborů z okolí, ale i partnerský sbor dobrovolných hasičů
z německého Mauthu. Oslavy byly částečně uhrazeny z programu přeshraniční
spolupráce (CÍL EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020).
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Zpátky do minulosti …………..

Hasičská soutěž Borová Lada 2001

Družstvo mužů po roce 1990: zleva odspodu Jindra Bohuš, Radek Juřík,
Berta Kudýn, zleva nahoře Lavrenčík Jirka, Turek Michal, Fanda Sitter, Aleš
Strakoš a Pavel Fejer
Alena Bauerová
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„Quo vadis Šumavo?“
Podobně, jako řada lidí si kladu otázku, jaká je budoucnost těchto krásných
hor? Loňský i letošní rok byl poznamenán extrémy ode zdi ke zdi, od
neuvěřitelného klidu během loňského a letošního jarního lockdownu, po extrémně
rušné loňské léto, ale i víkendy mimo sezónu. Bohužel hory obecně se staly
jakousi mantrou, kam je nutné vyrazit, kde je nutné vlastnit nějakou svou
nemovitost, což je v pohodě, ale bohužel to platí i pro lidi, kteří k horám nemají
absolutně žádný vztah a jde spíše o společenskou prestiž. Neslavit na horách
Silvestra je chápáno jako dosti zásadní společenský prohřešek. Že k horám také
patří tvrdá dřina, nouze o práci a občas krušné podmínky, je zcela míjí.
Zaznamenal jsem nějaké úvahy o regulaci počtu návštěvníků ze strany
Správy Národního parku, ale obávám se, že ty jsou bez šance (snad s výjimkou
splouvání horního úseku Vltavy, kde to funguje). Představa, jak sdělíte
přijíždějícím návštěvníkům - nejezděte, parkoviště jsou plná, je naivní.
Pak ale zbývá jediná možnost, abychom se sem všichni vešli - základní
lidská ohleduplnost, slušnost a ctít pravidla, jejichž porušení není třeba okamžitě
sankciováno. V naprosté většině případů to tak funguje, v malé části ale nikoliv
a bohužel i ta malá část bohatě převáží tu slušnou.
Příklad - požádáte někoho, aby v běžeckých stopách nechodil pěšky, nebo
se psem a on se vám vysměje. Na Silvestra poprosíte pána, aby neodpaloval
pyrotechniku a on se vám vysměje. Majitele psa požádáte, aby jej dle pravidel
parku, měl na vodítku a on se vám vysměje (případně poštve). To jsou reálné,
mnou zažité situace. Stejně tak se pro mě už stalo tradicí, že na konci a začátku
cyklistické sezóny přidám do baťohu i igelitový pytel, do kterého pak cestou
sbírám odpadky po letní a zimní sezóně, smutné, ...
Nebo v oblasti omezeného vjezdu motorových vozidel vidíte auto, které
zde prokazatelně nemá co dělat. Zavolat na 158 můžete, opravdu se i dovoláte,
ale pokud policie po půlhodině až hodině dorazí, nemá to moc smysl (samozřejmě
chápu, že policie má i jiné povinnosti).
Ještě asi před deseti lety pamatuji na cestách, vedoucích do nitra parku,
závory i se zámkem, které spolehlivě odfiltrovaly auta bez povoleného vjezdu.
S postupem doby ale množství aut, vjíždějících do těchto míst narostlo natolik,
že se nejprve odstranil zámek a poté i kompletní závora. Také symbol postupně
měnícího se národního parku.
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Třeba v Krkonoších mají tento problém asi horší, v nájezdech gangů na
terénních čtyřkolkách, motocyklech do nejcitlivějších míst přírody, ale to je jen
otázka času, než se podobný jev objeví zde a bez hmatatelných postihů není šance
tomu nějak bránit. Snad se časem rozšíří pravomoci strážců národních parků, aby
mohli účinně zasáhnout i v tomto případě.
Za bezvadný počin považuji fakt, že se podařilo najít peníze na demolici
bývalé roty. Srovnat tento obludný socialistický panelák se zemí a vrátit zabranou
plochu zpět přírodě, mi připadá jako skvělý příklad, jak napravit minulé hříchy.
Odstranilo to i riziko, že by se třeba v tomto místě vybudoval luxusní resort s
ochrankou, helioportem a vyhřívaným bazénem, či jiným podobným nesmyslem.
V obdobném duchu vnímám i obec, ve které bydlím.
Vedle neuvěřitelného období ticha a klidu, též čas s obrovským náporem
návštěvníků. Jedním z prvků, který k tomu i přispěl, je před mnoha lety schválený
melagomanský územní plán, s jehož následky se obec bude vyrovnávat ještě
mnoho dalších generací. Z původního proklamačního hesla - "dostupné bydlení a
práce pro místní" se nevyplnilo takřka nic. Pro obec jsou důležití místní lidé, jejich
děti, které pomohou zachovat místní školku a školu a udrží obec nevylidněnou.
Těch několik stokorun za daň z nemovitosti od víkendových chalupářů obci nijak
zvlášť nepomůže.
Mimochodem nešlo si nevšimnout, že část těchto "přespolních" i navzdory
vládním omezením pravidelně migruje mezi svou nemovitostí a patrně svým
domovem, což mi vůči lidem, kteří pravidla dodržují, se jeví jako velmi sobecké.
Na víkend na Šumavu přece musím, v tom mi ani vládní lockdown nezabrání
(patrně s nějakou fiktivní listinou pro případ kontroly, jejíž pravdivost ale policie
nemá šanci ověřit).
Proto je tak důležité, že obec drží, stará se a neprivatizuje obecní byty a má
svůj "Program" na udržení stálých obyvatel zde. Také snad lze doufat, že
zastupitelstvo odolá atakům prolomení stávajícího územního plánu a rozprodeji
obecních nemovitostí lidem, kteří zde trvale nebydlí. Smutným mementem
opačného přístupu jsou některé nedaleké obce, kde se stálí obyvatelé počítají na
desítky a víkendoví na stovky i tisíce.
Luděk Šváb
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Lesní duchové na Šumavě
„Les jest vůbec pln tajemnosti a hrůzy. Neradno tam křičeti, ani svévoli
prováděti, sice přivolá na se hněv neviditelných jeho obyvatelův. Tato dobře
míněná rada pochází ze sběru pověstí o nadpřirozených bytostech na českém
venkově z 19. století, V lese prý bývá často slyšet vzdechy, chechot, někde i
tajemnou hudbu, a dokonce pokud někdo do lesa křikne, les mu odpoví
ďábelskými pošklebky. Nadpřirozené bytosti vyskytující se v lesních porostech
představují jak zástupce démonů země, tak i povětří a skal, někdy se může jednat
i o duše zemřelých.“
I Šumava měla svého lesního ducha. Ten se choval podobně jako hejkalové
a říkalo se mu Český muž. V noci se v lesích ozýval jeho křik, a jestliže na něj
někdo odpověděl, v tu ráno měl Českého muže na zádech a jedinou pomocí bylo
dojít i s Českým mužem za krkem k nejbližším božím mukám nebo jinému
posvěcenému místu. Mimo to Český muž také posunoval hraniční kameny.
Podobné lumpárny tropil na německé straně Šumavy skřítek Stilzel, ale v první
polovině 19. století se prý i s Českým mužem oba ze Šumavy ztratili. Podle jedné
verze je kouzlem přesunul jistý Neumann až na Sibiř, podle jiné papež Řehoř XVI.
V době svého působení na svatém stolci v rozmezí let 1831 až 1846 všechny
duchy zaklel na devadesát let nečinnosti, tudíž zmizel ze šumavských lesů Český
muž i Stilzel. Podobně jako Český muž nebo Stilzel strašil šumavský přízrak
známý především z německých pověstí jako Hockauf. Stejného démona znali na
české straně Šumavy coby Škrtič. Ve všech případech se jejich obětí stávají
osamělí chodci, jimž tento démon skáče na záda a dusí je. Prapůvodní příčinou
vzniku pověstí o těchto démonech by mohl docela klidně být pocit i dnes známý
lidem, kteří se osamoceně toulají volnou přírodou. K původním pohanským
božstvům má velice blízko lesní duch zjevující se v okolí šumavského hradu
Kašperku, kterému se zde říká Swiza. Tomu nasvědčuje i místní pověst, ve které
Swizu potkal dobrý křesťan, a protože se k ní nezachoval, jak se na staré pohanské
božstvo sluší, Swiza jej za trest nechala zkamenět. Jedná se o prastarou ženu
oděnou do vlčí kůže a s jeleními parohy na hlavě, jejíž vzhled skutečně připomíná
pravěké pohanské božstvo. Zjevení Swizy je podle místních pověstí obvykle
spojováno s předzvěstí příchodu pohrom a nemocí. V některých částech Šumavy
se v pověstech místního českého, ale i německého obyvatelstva vyprávělo o
lesním duchovi, německy nazývaném Waldschutz, který prý o půlnoci procházel
místními lesy a tloukl do stromů svou holí. Podobně jako Waldschutz se
projevoval i další z řady šumavských skřítků, jemuž se říkalo Klepálek. Mužíček
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oblečený v šedém obleku a s třírohým kloboukem na hlavě oklepával kladívkem
kmeny stromů nebo i zídky. Nebyl ovšem až tak úplně neškodný, pokud na něj
někdo zakřičel, nebo se mu dokonce posmíval, dočkat se zasloužené odplaty.
Klepálek mu skočil na záda, tahal jej za uši a za vlasy tak dlouho, dokud takto
postiženého člověka nenapadlo pořádně zaklít. Pak Klepálek zmizel, ale mohlo se
taky stát, že si na někoho zasedl a takovému člověku se pak zjevoval tak dlouho,
až jej dočista utrápil. V lese je podle pověstí možné potkat i další zjevení, jejichž
původ snad sahá až do pohanských dob a s nimiž se můžeme setkat prakticky ve
všech regionech. Typickými představiteli této kategorie strašidel je divý nebo také
lesní muž a hejkal. Kromě nich je v pověstech hojně zastoupen i bludný kořen,
naproti tomu jev zvaný Dýmovec už tolik rozšířen není. Kromě těchto zjevení lze
v našich lesích potkat třeba i divokého jezdce, kterému v některých oblastech
říkají Husar. Jemu i jeho koni při divoké jízdě srší oheň z chřípí a někdy bývá
dáván o souvislosti s divokou honbou. Sklářský skřítek zvaný „Durandl“. Před
mnoha staletími vešli skláři, paliči popela, uhlíři a stupaři do českobavorského
pralesa. Zužitkovali jeho bohatství pro výrobu prostého lesního skla. V lese žilii
tenkrát přirozeně také rozliční duchové a skřítci. Jeden z nich, malé postavy
s břichem jako koule, huňatých hustých a dlouhých vlasů a krátkou nohou, to měl
zvlášť těžké s živobytím. Vydal se tedy hledat něco lepšího. Při tom svém
putování šel zrovna kolem jedné sklářské hutě. Vklouzl dovnitř a skryl se do
topeništní jámy. Teplo tavicí pece mu dělalo dobře a zalíbilo se mu brzy i mezi
veselým nárůdkem sklářů. Když se v noci sklo tavilo, díval se šmelcířům přes
rameno. Durandl byl skřítek chudý. Neměl ani zlato, ani drahokamy. Jeho
bohatstvím byl bystrý rozum. Během času se nashromáždila v jeho hlavě všechna
tajemství tavby skla a k nim přibyly i vlastní nápady, jak vylepšit základní směs,
které se říká sklářský kmen. Tak nabyl pokladu, o který se se skláři rád podělil,
pokud se k němu dobře chovali. Učil šmelcíře, jak zelené lesní sklo vylepšit. Bylo
teď jasné a průhledné, ne šedozelené a šlírovité. I recepty na barevné sklo pro
kostely a katedrály šeptal v noci šmelcířům do ucha. Tak se zrodilo během staletí
naše krásné křišťálové sklo, zářivé jako ryzí horský krystal křemene, ohnivé jako
rubín. Durandl byl pořád mezi lidmi ze sklené hutě. Varoval je také, když hrozilo
nebezpečí. Miloval sklárnu a lidi kolem ní. Teprve když se zmocnily výroby skla
„věci ze železa“, všechny ty stroje a automaty s jejich prskáním a pískotem,
rachotem a zápachem, neměl tu už Durandl nijakého stání a v posledních letech
ho už nikdo nikdy více nespatřil.
Zdroj: Lexikon strašidel Alois Pavlůsek, Willi Steger Začarovaná Šumava

Boroviny duben 2021

Ukliďme Česko – Borová Lada
V rámci akce „Ukliďme Česko“ obec Borová Lada zorganizovala
individuální úklidovou akci, jejímž cílem je uklizení okolí Borových Lad. Úklid
je možné provádět po celý měsíc duben. Zájemci si mohou vyzvednout igelitové
pytle a rukavice ve všední dny na OÚ Borová Lada. Budeme rádi, pokud nám
z Vašeho úklidu zašlete fotografie
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TAJENKA
Pro všechny úspěšné luštitele je připravená odměna – vyzvednout si ji
můžete ve všední dny v informačním centru Borová Lada
.

1. Jak se jmenuje živočich, který se zabydlel na našem rybníku?
2. S rodiči chodíme do lesa na………
3. Borovoladský hotel pro sovy
4. Hraničář Borová Lada hraje…………
5. Fialové plody, které rostou v lesích kolem Borových Lad
6. Největší rašelinné jezírko v ČR
7. U křížové cest stojí………….. sv. Anny
8. Když hoří, tak nás zachrání…………
9. Veřejné tábořiště……………….
10.Naší obcí protéká řeka…………..
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Wellness penzion Lázně Kvilda****superior
Rodinný Wellness penzion LÁZNĚ KVILDA **** je novou moderní stavbou, jenž svojí
polohou v nadmořské výšce 1075 m nad m. na okraji obce Kvilda s výhledem směrem na
Jezerní slať, celkovou koncepcí stavby a jejího vnitřního dispozičního uspořádání vytváří
ideální podmínky pro komplexní odpočinek těla i ducha.
Wellness penzion LÁZNĚ KVILDA**** dále vytváří ideální podmínky pro skvělé zážitky spojené
s pobytem na Šumavě kterými jsou zejména veškeré outdoorové aktivity, a to ať jde např.
o pěší či cyklo turistiku a v zimě o zimní procházky či běžecké výkony na běžkách.
Dvoulůžkové pokoje a dva rohové apartmány s orientací na jih jsou originálně vybaveny a
zařízeny. 1/3 pokojů má samostatný výstup na společnou předzahrádku a 1/3 pokojů
s apartmány mají samostatné balkóny.
Zážitkový gastro provoz s širokou nabídkou mezinárodní kuchyně s vynikající vinotékou a
Plzeňským pivem nabízí až 60 sedícím hostům panoramatické výhledy směrem na Jezerní
slať. V letních měsících je možné zážitky z dobrého jídla i pití rozšířit o příjemné posezení na
letní terase.
SPA, jehož součástí je moderní USSPA (vířivý bazén), finská a parní sauna, Kneippův chodník
a odpočinková místnost s občerstvením, je jedním ze základních stavebních kamenů
zážitkového wellness pobytu každého hosta.
Po, ve SPA prožitých procedurách, lze využít nabídku relaxačních masáží a v budoucnu i
plánované zábaly.
Ordinace fyzioterapeuta, která je vybavena profesionální hydromasážní vanou, bude nabízet
profesionální služby zajišťující rehabilitaci pohybového aparátu.
Wellness penzion Lázně Kvilda**** k zajištění svých aktivit, a to zejména programově
poskytovat kvalitní komplex wellness služeb v rámci pobytu na Šumavě, zve do svého
příjemného pracovního kolektivu všechny ty, kteří mají zájem být součástí tohoto programu a
chuť nabídnout své dovednosti zejména na pozici kuchař, šéfkuchař, číšník, servírka,
recepční, masér a pokojská.
Pokud se Vám zamlouvá náš záměr a
máte zájem být součástí našeho týmu, tak
nám pošlete Váš životopis včetně
fotografie na e-mail prace@laznekvilda.cz
a do předmětu e-mailu uveďte o kterou
pozici se ucházíte (kuchař, šéfkuchař,
číšník,
servírka,
recepční,
masér,
pokojská).
Nabízíme: přátelský pracovní kolektiv,
smlouvu na hlavní pracovní poměr, osobní
finanční zainteresovanost, slevy na pobyt
ve SPA a procedury fyzioterapeuta a další
možné benefity a odměny dle osobní
aktivity a osobního nasazení.
V případě zájmu o ubytování doporučujeme kontaktovat Wellness penzion LÁZNĚ KVILDA****
přímo, a to zasláním e-mailu na adresu recepce@laznekvilda.cz
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Penziony Borová Lada – Borůvka a Na Radnici
Oba penziony se nacházejí 960 m. n. m. v Národním parku Šumava. Jsou
vhodné pro cykloturisty, pěší turisty a houbaře. Návštěvníci mohou podniknout
výlety na Knížecí Pláně, Chalupskou slať, Jezerní slať, atd. V zimě se nabízejí
výborné podmínky k běžeckému lyžování. Pokoje jsou vybaveny vlastním
sociálním zařízením a kuchyňskými kouty, televizí, připojením k wifi, nádobím a
sušáky na prádlo. Je možné i vypůjčení sušičky na houby či žehličky. Parkování
je možné přímo u penzionů. Hosté mohou využít i kolárnu a lyžárnu. Přímo před
penziony se nachází autobusová zastávka.

Kontakty: penzion.boruvka@seznam.cz, penzion.radnice@seznam.cz, tel. 728 418 989

Veřejné tábořiště Zahrádky
Bývalá osada Zahrádky se nachází jižně od Borových Lad na levém břehu
Vltavy u silnice na Horní Vltavici. Veřejné tábořiště Zahrádky slouží v letních
měsících především milovníkům stanování a vodákům. Výhodou tábořiště je
zejména jeho zálesácký komfort – oheň si můžete rozdělat u každého stanu, a
nízké ceny za ubytování
v kempu. Po letní sezónu
bývá otevřený stánek
s občerstvením.
Kontakt: tel. 721 223 331
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