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Za poskytnutí titulní fotografie  
děkujeme Jakubovi Fišerovi.

Rozhovor
Se dvěma šumavskými starosty, 

Antonínem Schubertem a Petrem Málkem, 
o novele zákona o ochraně přírody, která 
platí od června tohoto roku. Jak se od té 
doby vyvíjí situace na Šumavě?

Rozhovor naleznete na straně 16  

Pouť Panny Marie Sněžné
Kašperské Hory patří ke známým pout-

ním místům v Čechách. Počátky marián-
ské poutní tradice v Kašperských Horách 
spadají do 17. století. 

Původním cílem poutníků se stala malá 
kaplička na jižním okraji města, nazývaná 
„Grantl“ a vystavěná u dodnes vydatného 
pramene, jehož voda byla prohlašována 
za léčivou. Do dnešní podoby a velikosti 
se kaple přestavovala a rozšiřovala z dob-
rovolných příspěvků věřících za děkana 
Mikuláše Toeppera v letech 1815 – 1816. 
Od roku 1817 mohly být v kapli slouženy 
mše svaté. Ve svatyni byla už v roce 1690 
umístěna dobová kopie milostného obrazu 

Panny Marie Klatovské, malba na dřevěné 
desce, kterou do stánku věnovali místní 
měšťané – manželé Jiří a Anna Prunovi.

O vzniku tohoto poutního místa vypráví 
řada lidových pověstí. Nejznámější z nich 
líčí příběh chudého tovaryše z Klatov, kte-
rý jako jediné dědictví po matce vzal s se-
bou do světa obraz Panny Marie. Cestou 
odpočíval pod Kašperskými Horami. Když 
chtěl pokračovat v cestě, nemohl pohnout 
s tlumokem, ve kterém měl obraz. Místní 
děkan jev vysvětlil tím, že Matce Boží  
se na tomto místě zalíbilo. 

Dodávky vody
Marek J. Vrba pro Vás připravil odpo-

vědi na nejčastější otázky ke znění nové 
smlouvy na dodávky vody a odvádění od-
padních vod. 

Článek naleznete na straně 4

foto: Lenka Smrčková
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Lesní kaplička Svatého Huberta
Kašperskohorské městské lesy pořá-

daly 30. 6. 2017 další drobnou spole-
čenskou akci, a to vysvěcení nově vybu-
dované kapličky pro Svatého Huberta  
na krásném místě s vyhlídkou na naše 
město. Mile nás překvapilo množství 
lidí, kteří nás ke kapličce doprovodili.

K důstojné atmosféře celé akce přispěli 
nejen Trubači OMS Klatovy, otec Kulhánek, 
ale i lesnický personál v uniformách. 

Na výstavbě kapličky se podíleli:
Miroslav Rutkay, Bohumil Bartizal, 

Vladimír Mildner, Miloslav Eger, Luboš 
Rendl a Ladislav Hadrava. Sochu Svatého 
Huberta vyřezal Vladivoj Hrach. Pánové, 
velké díky za skvěle odvedenou práci.

Kapličku najdete na lesní cestě od Křížku 
nad Prádlem k lesní školce. Cestu ke kapličce 
jsme označili a lemují ji vyřezané dřevěné 
sochy od pánů Potužníka, Kotala a Titla.

Za Kašperskohorské městské lesy 
Hana Naušová 

Kdo byl „Svatý Hubert“, 
patron lovců a myslivců?

Narodil se kolem roku 655 v Akvitánii ve 
Francii. Podle legendy byl ze šlechtického 
rodu, byl náruživým lovcem a milovníkem 
hýřivých zábav. Patřil ke dvoru francké-
ho krále Theodoricha III., ale srdce měl 
dobré a povahu ušlechtilou. Označován 
byl za lidumila a zastánce spravedlnosti. 
Oženil se, avšak záhy ovdověl.

Legenda vypráví, že hledal útěchu  
v lovu a na Velký pátek se setkal s je-
lenem, kterému mezi parohy svítil kříž. 
Jelen k němu promluvil: „Proč stále jen 
hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys 
začal hledat Boha!“ Pod vlivem tohoto 
zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj 
život službě Bohu. Zemřel roku 727. Studánka

V sobotu 24. června proběhla obnova 
studánky v aleji u hřbitova v Kašperských 
Horách. Ve stráni nad studánkou byla po-
ložena drenáž, která odvodní v deštivých 
měsících podmáčené okolí studánky. Kříž 
nad studánkou, který se vlivem pozvol-
ného sesuvu podmáčené půdy nakláněl, 
byl uveden do svislé polohy. Kamenné zdi 
studánky byly opraveny a studánka byla 
zakryta plochým kamenem. Potřebnou 
techniku (bagr a nákladní auto) bezplat-
ně zapůjčil a práci s ní provedl Petr Turek, 
místní podnikatel. Štěrk poskytly Technické 
služby Města Kašperské Hory a práce byla 
provedena dobrovolníky z Kašperských Hor  
a okolí. Všem zúčastněným srdečné díky.

Michal Marek
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Doprava z Kašperských 
Hor do Sušice na začátek 

školního vyučování  
v 7.30. hod.

Autobusové ranní spojení  z Kašperských 
Hor do Sušice v 6.10 hod a poté až  
v 7.28 hod. se neslučuje se začátkem 
školního vyučování na gymnáziu v Sušici. 
Tímto článkem bych se chtěla zeptat, 
zda některý z našich spoluobčanů, kte-
rý mívá cestu do Sušice kolem 7. hodiny, 
by byl ochoten denně nebo po dohodě 
některý den v týdnu svézt mého syna 
do Sušice za úhradu paušálních výdajů.  
V případě, že Vaše dítě také dojíždí do ško-
ly do Sušice na 7.30 hod., mohu některé 
dni vozit ráno do školy i Vaše dítě a na 
oplátku poté Vy moje. Děti by poté mohly  
o hodinu déle spát. V případě zájmu mě kon-
taktuje na: ubytovani.magda@seznam.cz 
nebo tel. 607 146 200. Děkuji.

Magda Voldřichová

Zveme širokou veřejnost, ale přede-
vším děti na tradiční DEN S ARMÁDOU 
a složkami integrovaného záchranného 
systému ve čtvrtek 7. 9. 2017 v areálu 
pod sjezdovkou v Kašperských Horách.

Přivítáme zástupce Armády ČR,  hasi-
čů, policistů a Horské služby

Pro všechny budou připraveny ukázky 
techniky, střelnice, naučné i vzdělávací 
aktivity a něco navíc!

Andrea Staňková

Řádková inzerce
Mám vážný zájem o koupi či pronájem 

garzoniery či 1+kk na Kašperských 
Horách. Spěchá. 

telefon:   739 614 808  
e-mail: griffinmatyeva@gmail.com

Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samospráv-
ného celku, periodicita: měsíčník, místo vydávání: Kašperské Hory,  
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 

Kašperskohorského zpravodaje je

25. srpna 2017

Příspěvky zasílejte elekronicky:
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory  
srdečně blahopřeje spoluobčanům, 

kteří slaví významné životní jubileum: 

Voldřich Karel   70 let 
   Jirovcová Terezie 92 let 
   Piklová Helena      85 let 
   Holá Helena   80 let 
   Hailová Hana   83 let 
   Lišková Jiřina   82 let 
   Holevová Eva   70 let 
   Šebestíková Vlasta  70 let 
   Černý Josef   83 let

V minulé společenské kronice 
byla nedopatřením opomenuta paní 

Leante Janderová, jež v červenci osla-
vila své 87. narozeniny. Za nedopat-

ření se omlouváme.

K dnešnímu dni se narodili:

Kollerová Sofie
Kopřivová Eliška

 
zemřeli: 

Tekelová Eliška 

Pokud si nepřejete být ve 
Společenské kronice zveřejněni, sděl-
te nám to na MěKIS, nebo e-mailem 
na adresu: zpravodaj@kasphory.cz

Pozvánka na rodičovskou 
schůzku ZUŠ

V pondělí 4. září 2017 proběhne od  
16.00 hod. společné setkání žáků,  
rodičů a učitelů hudebního oboru ZUŠ.  
Na programu bude zejména tvorba roz-
vrhů. Účast žáků a jejich zákonných zá-
stupců je velice důležitá pro koordinaci 
všech aktivit a snadné zahájení nového 
školního roku. 

Richard Nový, ředitel školy

Upřesnění
Několik pozorných čtenářů mi v průběhu 

července zaslalo své připomínky a upřesně-
ní k textu „Vzpomínka na Květu“ od kroni-
káře města, pana Karla Větrovce. Článkem 
ze Zpravodaje 7/2017 bylo vzpomínáno na 
paní Květu Hadravovou, jež nás opustila 
letos 26. dubna. Dovolte stručné shrnutí:

Starší syn se jmenoval Miroslav, niko-
li Václav. Hadravovi měli skutečně syna 
Václava, který zemřel ještě jako malé dítě. 
Pan Václav Hadrava nebyl zaměstnancem 
Městských lesů, nýbrž Lesního závodu 
Kašperské Hory. Lesní závod Kašperské 
Hory vznikl 1. 1. 1956 a patřil pod Krajské 
správy lesů Plzeň (dnes Lesy České repub-
liky). Pan Hadrava si svépomocí postavil 
rodinný domek, skoro všechno si udělal 
sám. Je téměř jisté, že to byl první ro-
dinný dům postavený soukromou osobou  
v Kašperských Horách po roce 1948.

Čtenářům tímto děkuji za pochopení.
Václav Kůs, redaktor 
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Vůbec poprvé mohly příhraniční re-
giony společně prezentovat svoji kul-
turu a cestovní ruch na jednom místě,  
a to během Týdnu sousedů, který byl ve 
středu 28. června 2017 zahájen v prosto-
rách Muzea lokální železnice v Bavorské 
Železné Rudě.

Týden sousedů vznikl v rámci projektu 
Kulturní region Čechy – Bavorsko 2017, ve 
kterém jsou zapojeny příhraniční a sousední 
regiony Dolní Bavorsko, Horní Falc, Horní 
Franky, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj  
a Jihočeský kraj. Projekt je podporován ze 
strany Bavorského ministerstva financí, pro 
rozvoj země a vlast a slavnostního zahájení 
v Muzeu lokální železnice v Bavorské Rudě 
se zúčastnil také bavorský ministr tohoto 
rezortu Markus Söder a Ministryně pro 
místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová. Plzeňský 
kraj při zahájení reprezentoval náměstek 
hejtmana Martin Baxa.

Starosta města Petr Málek v rámci ofi-
ciálního setkání v Bavorské Železné Rudě 
osobně předal ministryni Karle Šlechtové 
pozvání do města při příležitosti předsta-

Přeshraniční „Týden sousedů“

Aktuální informace k nové smlouvě
o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Vážení odběratelé vody, vážení ob-
čané Kašperských Hor, v předchozích 
dnech jste obdrželi nové smlouvy o od-
běru pitné vody a odvádění odpadních 
vod. V textu níže Vám předkládám od-
povědi na dotazy, které vzešly od ně-
kterých odběratelů. Věřím, že mé odpo-
vědi budou vyčerpávající.

1. Ve smlouvě není uvedena cena vod-
ného a stočného.

Odpověď: Je běžnou praxí, že cena za 
vodné a stočné není součástí smlouvy  
a je zveřejněna jiným způsobem. Cena 
za vodné a stočné je uveřejněna na in-
ternetových stránkách dodavatele www.
evk-kh.cz. Na tyto stránky se dostanete 
i přes odkaz uvedený na internetových 
stránkách města Kašperské Hory. Při ja-
kékoli změně ceny budete informováni 
prostřednictvím internetových stránek 
dodavatele a způsobem v místě obvyklým, 
v našem případě tedy místním rozhlasem 
a článkem v Kašperskohorském zpra-
vodaji. Nynější cena vodného je stále  
12 Kč/m3, stočného 18,- Kč/m3.

2. Kdo platí zálohy?
Odpověď: Povinnost platit zálohy za 

vodné a stočné vzniká u odběratelů, kteří 
překračují stanovenou částku 2000,- Kč 
za uplynulých 12 měsíců. Výše zálohy je 
tučně zvýrazněna v čl. V. odst. 3 smlouvy. 
Pokud je uvedeno ve výši zálohy 0,- Kč, 
odběratel zálohy neplatí a bude mu jed-
nou ročně zasláno vyúčtování.

3. Proč se platí zálohy?
Zálohy jsou stanoveny stejně jako u do-

dávek elektřiny nebo tepla za předpoklá-
daný odběr odběratelem. Odběrateli stačí 
zadat trvalou platbu záloh, která je větši-
nou v řádu stokorun a nemusí pak jednou 
za rok jednorázově platit několikatisícový 
nedoplatek.

4. Jak platit zálohy?
Zálohy za vodné a stočné je možné 

uhradit několika způsoby:

Bankovním převodem (nejjednodušší  »
způsob je nastavení trvalého příkazu)
Složenkou na poště »
V hotovosti v sídle společnosti  »
(Smetanova 156, 2. p.)

Navíc pro odběratele ponecháváme 
možnost platit na ekonomickém oddělení 

v Technických službách.

5. Kdo platí stočné?
Stočné hradí odběratelé napojení na 

veřejnou kanalizaci města. Výše stočného 
(množství odpadních vod) je počítáno ve 
stejné výši, jako je množství dodané pitné 
vody. 

Odběratelé, kteří nejsou napojeni na 
kanalizaci a odpadní vody likvidují jiným 
způsobem, např. odvodem do vodotěsné 
žumpy, stočné neplatí.

6. Jak dodavatel rozliší, kdo má platit 
stočné a kdo ne?

Jak je uvedeno ve smlouvě v čl. IV odst.  
3 právo na stočné vzniká dodavateli vtokem 
odpadních vod do kanalizace. Dodavatel 
eviduje všechny odběratele včetně infor-
mací o jejich napojení na kanalizaci.

Částka za stočné bude společně s vod-
ným uvedena v ročním vyúčtování.

7. Vysvětlení čl. VIII odst. 2 a 3 týka-
jící se smluvní pokuty

V odst. 2 se jedná o smluvní pokutu 
za neoprávněný odběr vody nebo za ne-

vení rozvojových projektů, z nichž některé 
byly, nebo jsou realizovány, případně sou-
časně žádají právě o podporu Ministerstva 
pro místní rozvoj.

Vstřícný postoj k přeshraniční spolupráci 
všech zúčastněných je do budoucna přísli-

bem aktivní spolupráce na konkrétních pro-
jektech, které v oblasti kultury a cestov-
ního ruchu ještě více prohloubí racionální  
a šetrné využití potenciálů české i bavorské 
strany Šumavy.

-tz-

Pokračování na straně 5
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oprávněné vypouštění odpadních vod dle 
zákona o vodovodech a kanalizacích. 

V odst. 3 je stanovena smluvní pokuta 
za nedodržení § 17 odst. 2 zákona o vo-
dovodech a kanalizacích, kde je povinností 
odběratele chránit vodoměr před jeho po-
škozením. Zda se jedná o poškození úmy-
slné, nebo nedbalostní, není rozhodující.

8. Lze platit více zálohových plateb 
v hotovosti?

Zálohy je jednodušší a přehlednější 
platit zadáním trvalého bankovního pře-
vodu ve výši zálohy uvedené ve smlouvě. 
Pokud odběratel nemá možnost platby 
bezhotovostním stykem, je možné se 
domluvit na individuálním platebním ka-
lendáři v hotovosti, a to v sídle doda-
vatele nebo na ekonomickém oddělení 
v Technických službách.

9. Proč si dodavatel vyhrazuje právo 
jednostranně rozhodnout o účtování 
vodného a stočného dvousložkovým 
vyúčtováním?

Právo na dvousložkové stanovení ceny 
vyplývá z § 20 odst. 1 a 4 zákona o vo-
dovodech a kanalizacích a ve smlouvě má 
informativní charakter.

10. Kde najdu Všeobecné technické  
a obchodní podmínky (VOP)?

VOP i Kanalizační řád jsou k dispozici 
v elektronické podobě na internetových 
stránkách dodavatele www.evk-kh.cz  
a v tištěné podobě v sídle dodavatele  
v ul. Smetanova 156. Pro odběratele, kte-
ří nemají přístup k internetu a možnost 
se dostat do sídla dodavatele, můžeme 
zajistit tištěné VOP a jejich dodání jiným 
způsobem, např. zasláním poštou.

11. Kdo je majitelem vodovodu a ka-
nalizace v Kašperských Horách?

Město Kašperské Hory je výhrad-
ním vlastníkem vodovodu a kanalizace 
v Kašperských Horách a zároveň jediným 
společníkem (vlastníkem) provozovatele – 
společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o.

12. Kdo určuje ceny vodného  
a stočného?

V souladu s článkem IV odst. 1 smlouvy 
bude cena a forma vodného a stočného 
stanovena podle cenových předpisů a roz-
hodnutí vlastníka vodovodu a kanalizace. 
Cena vodného a stočného zůstává letos 
ve výši 12,-Kč/m3 za vodné a 18,-Kč/m3 

za stočné. Změna dodavatele nemá vliv na 
změnu ceny za vodné a stočné. Tyto ceny 
určuje vlastník vodovodu a kanalizace, 
kterým je město Kašperské Hory.

Přeji Vám hezký letní čas!

Za EVK Kašperské Hory, s.r.o.  
Marek J. Vrba, jednatel

Rušení nočního klidu

Podle ‚zažitých zvyklostí‘ se i nadále 
obracejí obyvatelé města na radu města 
se žádostí o výjimečné zkrácení doby noč-
ního klidu v rámci konání soukromých akcí, 
zejména s hudební produkcí, pořádaných 
(nejen) na venkovních prostranstvích.

Přesné časové vymezení doby nočního 
klidu najdeme v § 34 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle to-
hoto ustanovení se noční dobou rozumí 
doba mezi 22.00 hod. a 6.00 hod., a to pro 
účely kontroly dodržení povinností v ochra-
ně před hlukem a vibracemi. Noční klid je 
tedy regulován přímo na úrovni zákona, 
a to z důvodu celospolečenského a státem 
chráněného zájmu na jeho ochraně.

Oznamovacímu režimu vůči obci  
soukromé oslavy a akce nepodléhají, 
tedy rada města nemůže tyto akce nijak 
„povolit“, ani stanovit výjimku doby noční-
ho klidu. Mohou se konat i po 22. hodině, 
pokud nenarušují noční klid.

Dobu nočního klidu může obec regu-
lovat stále, po novele přestupkového 
zákona (§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích, v platném 
znění) však pouze prostřednictvím obec-
ně závazné vyhlášky (OZV), kterou schva-
luje zastupitelstvo obce. Podle uvedené-
ho zákona může obec obecně závaznou 
vyhláškou stanovit výjimečné případy, 
zejména slavnosti nebo obdobné spo-
lečenské nebo rodinné akce, při nichž 
je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo při nichž nemusí být doba 
nočního klidu dodržována.

Obecně závazná vyhláška, jako právní 
předpis obce, musí být před nabytím účin-
nosti vyvěšena na úřední desce po dobu 
15 dní. Obecni úřad má zajistit vyvěšení 
právního předpisu na úřední desku (včet-
ně dálkového přístupu - v souladu s usta-
novením § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších před-
pisů; obec může právní předpis zveřejnit 
též způsobem v místě obvyklým, např.  
v místním periodiku) bez zbytečného od-
kladu po jeho schválení.

Co to znamená v praxi?
Zastupitelstvo města (ZM) může 

usnesením vydat Obecně závaznou vy-
hlášku, ve které budou vymezeny (dle 
požadavků pořadatelů a na základě 
stanoviska orgánu dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra ČR) konkrétní ter-
míny a akce, při jejichž pořádání bude 
doba nočního klidu na území města 
omezena; pořadatelé akcí pro veřej-
nost, které by tomuto právnímu před-
pisu měly podléhat (jedná se většinou  
o akce tradiční, opakované každým ro-
kem ve stejném, nebo přibližně stejném, 
termínu), by měli s předstihem, s ohle-
dem na data konání zasedání zastupi-
telstva obce, takovou akci nahlásit, aby 
mohla být ev. zapracována do obecně 
závazné vyhlášky a předložena k pro-
jednání zastupitelstvu města; z důvo-
du soukromých akcí neveřejného typu 
by se dle metodiky orgánů dozoru 
Ministerstva vnitra omezovat doba 
nočního klidu neměla, neboť smyslem 
zákonného ustanovení je omezení doby 
nočního klidu jen při akcích většího vý-
znamu projevujících se na úrovni celého 
města či jeho významné části; pokud 
pořádáte soukromou/rodinnou akci  
a předpokládáte, že bude po 22. hodině 
hlučnější a mohla by rušit sousedy, je 
lépe se s nimi třeba předem domluvit, 
nebo je upozornit na to, že se taková 
akce bude konat, požádat o toleranci 
a domluvit se s nimi, že můžete hlasi-
tější produkci v souvislosti s konkrétní 
událostí ukončit později než ve 22 ho-
din; pokud si bude kdokoliv stěžovat na 
narušování nočního klidu hlukem z vaší 
soukromé/ rodinné akce, u níž není pří-
slušnou OZV stanovena doba nočního 
klidu odlišně od zákona, přísluší toto 
řešit policii.

Andrea Staňková, tajemnice MěÚ

Dokončení ze strany 4
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O čem jednala Rada města Kašp. Hor?

Pokračování na straně 7 

Rada města Kašperské Hory (dále 
jen RM) se schází na pravidelném jed-
nání každé dva týdny. Členy RM jsou: 
starosta Petr Málek, místostarosta 
Jaroslav Chlada, Jan Voldřich, DiS.,  
Mgr. Zdeněk Svoboda a Ing. Milan 
Bechyně. Průběh zasedání rady města se 
řídí Jednacím řádem (k dispozici na www. 
kasphory. cz / úřední deska > rada).  
RM zasedala ve dnech 3. 7. a 17. 7. 2017.

Usnesení z jednání RM dne 3. 7. 2017

RM souhlasila s realizací opravy části 
ÚK 111 Červená – Lidlovy Dvory dle před-
loženého návrhu opravy v celkové ceně  
do 200.000,- Kč bez DPH.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila  komisi pro otevírání obá-
lek a pro hodnocení nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu „Čištění odpadních 
vod z hradu Kašperk“ ve složení: Jaroslav 
Chlada, Milan Bechyně, Jaroslav Havel, 
Miroslav Mäntl, Jana Slonková.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila komisi pro otevírání obálek a 
pro hodnocení nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu „Rekonstrukce infrastruktury 
Kašperské Hory, západní část - Zpracování 
projektové dokumentace“ ve složení: 
Jaroslav Chlada, Milan Bechyně, Jaroslav 
Havel, Miroslav Mäntl, Jana Slonková.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila komisi pro otevírání 
obálek a pro hodnocení nabídek veřejné  
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 
ulice Vimperská - zpracování projektové 
dokumentace“ ve složení: Jaroslav Chlada, 
Milan Bechyně, Jaroslav Havel, Miroslav 
Mäntl, Jana Slonková.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s realizací novostavby ga-
ráže na p.p.č. 2303, k.ú. Kašperské Hory 
dle předložené projektové dokumentace. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM vzala na vědomí žádost Marie 
Hečkové, Zlatá stezka 360, 341 92 
Kašperské Hory, o pronájem zahrádky 
a garáže u domu čp. 165 v Kašperských 
Horách.

RM schválila záměr pronájmu pozem-
kové parcely číslo 1543/20 – zahrada  
o výměře 826 m2 v katastrálním území 
Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: pro 
zahrádkářské účely, cena pronájmu 1,- Kč/
m2/rok, pronájem na dobu neurčitou, zvy-
šování nájemného o míru inflace, pokud 
kumulativně dosáhne 3 %.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila změnu Nájemní smlou-
vy, kterou s Městem Kašperské Hory dne  
9. 7. 2012 uzavřeli Petr Málek st. a Blanka 
Málková, oba bytem Zahradní 351, 341 92 
Kašperské Hory, na pronájem pozemkové 
parcely číslo 1312/5 – trvalý travní porost 
v katastrálním území Kašperské Hory na 
část o výměře 65 m2. Ostatní podmínky 
pronájmu se nemění. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
    1 ZDRŽEL SE

RM souhlasila s prodloužením nájem-
ních smluv na městské byty těm nájem-
níkům, kteří o to včas požádali a u nichž 
není důvod k zamítnutí prodloužení.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s přijetím věcného daru 
pro ZŠ v Kašperských Horách v celkové 
hodnotě 2.380,- Kč (židle a stoly).

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s přijetím věcné-
ho daru (pianino Petrof) pro ZŠ a ZUŠ 
v Kašperských Horách v odhadní ceně 
10.000,- Kč.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM vzala na vědomí informace  
o připravované akci „Policie Modrava 
v Kašperských Horách“.

RM vzala na vědomí vyjádření ke stavu 
stromů v aleji ve Smetanově ulici směrem 
ke hřbitovu.

RM souhlasila s provedením pra-
cí na jednotlivých dřevinách, v aleji ve 
Smetanově ulici směrem ke hřbitovu, vy-
žadujících zásah firmou Baobab – péče  
o zeleň s.r.o. v částce 48.200,- Kč bez DPH.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila se jmenováním Mgr. 
Zdeňka Svobody vedoucím organizační 
složky Hrad Kašperk s platností k 1. 7. 
2017.

Návrh schválen: 4  hlasy PRO,  
    1 ZDRŽEL SE

Usnesení z jednání RM dne 17. 7. 2017

RM schválila záměr pronájmu části po-
zemkové parcely číslo 336/1 – zahrada -  
o výměře 609 m2 a celé pozemkové parcely 
číslo 337/2 – ostatní plocha, jiná plocha –  
o výměře 492 m2, vše v katastrálním úze-
mí Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: 
na dobu neurčitou, pro zahrádkářské úče-
ly, cena pronájmu 1,- Kč/m2/rok, nájemné 
bude zvyšováno o míru inflace, pokud 
bude kumulativně činit 3 %. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 2 
NEPŘÍTOMNI (J. Voldřich, Z. Svoboda)

RM schválila záměr pronájmu části 
pozemkové parcely číslo 2150/14 – ostat-
ní plocha, ostatní komunikace o výměře  
78 m2 v katastrálním území Kašperské 
Hory. Podmínky pronájmu: plocha pro 
parkování, cena pronájmu 10,- Kč/m2/rok 
+ DPH v platné výši, pronájem na dobu 
neurčitou, zvyšování nájemného o míru 
inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
2 NEPŘÍTOMNI (J. Voldřich, Z. Svoboda)

RM souhlasila s připojením st.p.č. 215/1, 
k.ú. Kašperské Hory na teplovodní síť v uli-
ci Karlova, p.p.č. 2143/8, k.ú. Kašperské 
Hory, v majetku města Kašperské Hory.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
2 NEPŘÍTOMNI (J. Voldřich, Z. Svoboda)

RM vzala na vědomí zápis o posouzení  
a hodnocení nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na služby týkající se akce 
„Čištění odpadních vod z hradu Kašperk“.

RM schválila výběr nejvhodnější na-
bídky dle zápisu o posouzení a hodnoce-
ní nabídek veřejné zakázky malého roz-
sahu na služby týkající se akce „Čištění 
odpadních vod z hradu Kašperk“ a po-
věřila starostu města podpisem smlouvy  
o dílo s vítězným uchazečem: VAK SERVIS  
s. r. o., IČ 26375869, za nabídkovou cenu  
4 348 080,92 Kč bez DPH.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
2 NEPŘÍTOMNI (J. Voldřich, Z. Svoboda)

RM souhlasila s realizací akce 
Rekonstrukce lesní cesty 2L a MK Žlíbek – 
Hrad Kašperk, podle zpracované projektové 
dokumentace z rozpočtu města za celkovou 
cenu 4 152 430 Kč vč. DPH. Předpokládaný 
termín dokončení 31. 10. 2017. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 2 
NEPŘÍTOMNI (J. Voldřich, Z. Svoboda)

RM souhlasila s vyhlášením veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce 
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týkající se akce „Rekonstrukce lesní cesty 2L 
a MK Žlíbek – Hrad Kašperk“ na základě 
předložené zadávací dokumentace.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
2 NEPŘÍTOMNI (J. Voldřich, Z. Svoboda)

RM vzala na vědomí zápis o posouzení  
a hodnocení nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na služby týkající se akce 
„Rekonstrukce infrastruktury Kašperské 
Hory, západní část - Zpracování projekto-
vé dokumentace“. 

RM schválila doporučení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek ve-
řejné zakázky malého rozsahu na služby tý-
kající se akce „Rekonstrukce infrastruktury 
Kašperské Hory, západní část - Zpracování 
projektové dokumentace“ a pověřila sta-
rostu města podpisem Rozhodnutí o zru-
šení této veřejné zakázky.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
2 NEPŘÍTOMNI (J. Voldřich, Z. Svoboda)

RM souhlasila s vyhlášením 3. kola ve-
řejné zakázky malého rozsahu na služby tý-
kající se akce „Rekonstrukce infrastruktury 
Kašperské Hory, západní část - Zpracování 
projektové dokumentace“ na základě před-
ložené zadávací dokumentace.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
2 NEPŘÍTOMNI (J. Voldřich, Z. Svoboda)

RM vzala na vědomí zápis o posou-
zení a hodnocení nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na služby týkající se 
akce „Rekonstrukce ulice Vimperská - 
Zpracování projektové dokumentace“.

RM schválila výběr nejvhodnější nabíd-
ky dle zápisu o posouzení a hodnocení na-
bídek veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby týkající se akce „Rekonstrukce ulice 
Vimperská - Zpracování projektové doku-
mentace“ a pověřila starostu města podpi-
sem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: 
VIN Consult s.r.o., IČ 49614967, za nabíd-
kovou cenu 570.000,- Kč bez DPH.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
2 NEPŘÍTOMNI (J. Voldřich, Z. Svoboda)

RM souhlasila s předloženou nabídkou 
na technický dozor investora při realizaci 
akce „Snížení emisí výtopny na biomasu 
v Kašperských Horách“ a pověřila staros-
tu podpisem smlouvy o dílo se společností 
EGF Energy s.r.o., IČ 29091039, za cenu 
149.040,50 Kč bez DPH.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
1 PROTI (J. Chlada), 1 NEPŘÍTOMEN  
(J. Voldřich)

RM souhlasila s  předloženou nabídkou 
na technický dozor investora při realizaci akce 
„Čistírna odpadních vod z hradu Kašperk“ 
firmy K-projekt s.r.o., IČ 87134786, za cenu 
87.000,- Kč bez DPH “ a pověřila starostu 

Dokončení ze strany 6 podpisem smlouvy o dílo.
Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s předloženou nabídkou 
na technický dozor investora při realizaci 
akce „Odkanalizování lokality u výtopny“ 
firmy K-projekt s.r.o., IČ 87134786 za cenu 
45.000,- Kč bez DPH a pověřila starostu 
podpisem smlouvy o dílo.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s prodloužením nájem-
ní smlouvy k městskému bytu nájemníka  
J. Hasenkopfa na dobu 1 měsíce s podmín-
kou, že nájemník písemně potvrdí uznání 
dluhu, do doby konce platnosti prodlouže-
ní nájemní smlouvy zaplatí dlužné nájemné  
a poplatek za služby, nebo požádá o splát-
kový kalendář a doloží bytové referentce 
doklad o zaměstnání a příjmech. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO 

RM vzala na vědomí oznámení  
V. Kostrouchové o úniku býků v Tuškově  
a postupuje informace oznamovatele jed-
nateli Statku Kašperské Hory s. r. o.

RM vzala na vědomí žádost pana 
Svobody na posekání městského pozemku, 
úpravu povrchu ulice Husova a zajištění ná-
pravy nepovoleného vjezdu a výjezdu.

RM vzala na vědomí informaci o po-
škození litinového křížku umístěného na 
Cikánce a uložila Technickým službám 
města Kašperské Hory tuto situaci prověřit  
a zajistit opravu a zpětné osazení křížku, 
podle zjištění ev. zajistit opravu a zpětné 
osazení křížku.

RM odkládá projednání výroby a osaze-
ní panelů s reprodukcemi historických listin  
a map pro výzdobu chodby v 1. pat-
ře radnice. RM zároveň uložila PhDr. 
Horpeniakovi dodat ověřené konečné kal-
kulace cen výroby listin, map a rámů.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO 

RM souhlasila s podáním žádosti  
o změnu Smlouvy č. 9256010056, o po-
skytnutí dotace z prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení na výstavbu domu 
s pečovatelskou službou, na Státní fond 
rozvoje bydlení. Žádost se týká možnosti 
zkrácení vázací doby účelu užívání.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO 

RM souhlasila s finanční spoluúčastí ve 
výši do 5 000 Kč, na zajištění materiálně 
- technického zabezpečení XVII. ročníku 
Plavecko-běžeckého poháru, pořádaného 
také pod záštitou města Kašperské Hory, 
soutěže pro děti a handicapované, který se 
uskuteční v září 2017.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila odpis zboží MěKIS po 
kontrolní inventuře k 30. 6. 2017, v ceně 
celkem 3 219 Kč (prezentace města, ztrá-

ty, krádeže, poškození vystaveného zboží 
– neprodejné).

Návrh schválen: 5 hlasy PRO 

RM souhlasila s navrženým postupem 
při řešení bytové situace zaměstnanců MěÚ 
a města a souhlasila s podáním návrhu na 
vyčlenění dispozičních bytů pro potřeby za-
městnanců města bytové komisi.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO 

RM vzala na vědomí informaci o vypsá-
ní výběrového řízení na pozici vedoucí/ho 
Finančního odboru MěÚ Kašperské Hory.

RM vzala na vědomí připomínky obyva-
telky ul. Besední k plánované rekonstrukci 
a zamýšleným stavebním úpravám dotče-
ných ulic. Kopie dopisu byly předány inves-
tičnímu technikovi a stavebnímu úřadu.

RM trvá na zaplacení dluhu  
Ž. Macháčkové (dlužné nájemné a služby 
za užívání bytu s tím spojené) a pověři-
la advokátní kancelář Holá, Janík, Samek, 
advokátní kancelář s.r.o., Pražská 140, 261 
01 Příbram, realizací kroků k exekučnímu 
vymáhání dlužné částky, dle pravomocného 
rozhodnutí soudu.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM vzala na vědomí připomínku Ing. 
Kučery ohledně kvality příjezdové cesty  
na Chatu Kačerov.

RM rozhodla, že Město Kašperské Hory 
odstoupí od smlouvy o dílo, kterou dne 
12. 11. 2007 uzavřelo s Ing. arch Pavlem 
Grassem, a jejímž předmětem bylo zhoto-
vení díla v podobě územního plánu Města 
Kašperské Hory, ve znění jejích pozdějších 
dodatků, a to z důvodu dlouhodobého pro-
dlení zhotovitele s prováděním díla a jeho 
nečinnosti, včetně absence jakékoliv komu-
nikace s objednatelem, i přes opakované 
písemné výzvy, to vše po dobu více jak 60 
dnů.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila se zajištěním provozo-
vání pouťových atrakcí V. Lagronem, pro 
konání kašperskohorské pouti v termínu  
5. - 6. 8. 2017 a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s uzavřením plánova-
cí smlouvy o stavbě místní komunikace 
Na Pranýř mezi Městem Kašperské Hory 
s.r.o. a Magdou Voldřichovou, Česká 153, 
Kašperské Hory dle předloženého návrhu.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

Kompletní souhrnná usnesení (rady 
i zastupitelstva města) najdete vždy  
v příslušných oddílech na webových 
stránkách www. kasphory.cz, k nahléd-
nutí jsou rovněž v sekretariátu MěÚ.

Andrea Staňková, tajemnice MěÚ
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O autorovi slov Kašperskohorské písně
Kašperské Hory jsou významným pout-

ním místem Šumavy. Tradici slavných ma-
riánských poutí v tomto místě nepochyb-
ně oslabil odsun německých obyvatel po  
2. světové válce. Je ke cti novoosídlenců, 
ale i poválečné církevní správy, že se tu 
v nelehkých dobách prosadila upřímná 
snaha kašperskohorskou poutní tradici 
nejen uchovat, ale i nově rozvíjet. V prou-
du tohoto ušlechtilého snažení vznikla  
i nová česká kašperskohorská poutní pí-
seň k Panně Marii.

Zvláštní náhoda přispěla k tomu, že auto-
rem jejích slov se stal známý katolický teo-
log a básník, profesor kněžského semináře 
v Hradci Králové, Dr. Čeněk Tomíško. Ten  
si o prázdninách roku 1948 zvolil jako místo 
svého ozdravného pobytu právě Kašperské 
Hory. Pobýval tu ve vile sester de Notre 
Dame v čp. 229 v dnešní Vimperské ulici. 
Spolu s dalšími duchovními a bohoslovci se 
účastnil tradiční srpnové poutní slavnosti 
Panny Marie Sněžné, což jej inspirovalo 
k vytvoření poutní písně pro Kašperské 
Hory. Pod melodii staré zlidovělé písně 
Tichounce se večer sklání připsal verše, 
které tu dodnes povzbuzují a dojímají duše 
poutníků a mariánských ctitelů. Zásluhu 
o udržení a šíření této Kašperskohorské 
poutní písně k Panně Marii měl pak nepo-
chybně dlouholetý místní duchovní správce 
P. František Novák (1920 – 1985). Je rov-
něž zajímavé, že kašperskohorská poutní 

píseň zaujala věřící z našeho partnerského 
města Grafenau a tak někdy po roce 2000 
vznikla její německá verze „Unsre liebe 
Gottesmutter“.

Dr. Čeněk Tomíško se narodil v Čáslavi 
roku 1915. Velký vliv na něj měla jeho 
zbožná matka a tak Čeněk hned po gym-
náziu odešel na studia do Nepomucena 
- papežské koleje pro české bohoslovce 
v Římě. Již za svých studentských let za-
čal psát poesii, zvláště vynikají jeho básně  
o Panně Marii, o kněžství a o zasvěceném 
životě. Je autorem textů řady duchovních 
písní, snad nejznámější je z nich velikonoč-

Kašperskohorská poutní píseň k Panně Marii

Naše drahá Boží Máti, k Tobě spěchá věrný lid,
rač se za nás přimlouvati, světu vypros mír a klid.
Každé srdce v Pošumaví Tvoji lásku dobře zná,
neb Tvůj úsměv přelaskavý kouzlo nebes v sobě má.
Jako dítky v náruč Tvoji kladem svého žití běh,
ruka Tvoje rány hojí, stírá slzy, tiší vzdech.
Dej, ať z našich domácností v dálku prchne hříchu stín,
s vírou nechť se poklad ctností zase vrátí do rodin.
V mládeži nechť květy bílé poznovu se zaskvějí,
v čistotě a svěží síle vlasti nechť jsou nadějí.
Ty, jež nás v svém srdci velkém vyslyšelas tolikrát,
rač i lidu pod Kašperkem, Matko naše, požehnat.
Nápěv: Tichounce se večer sklání…
  Slova: Dr. Čeněk Tomíško (1915 – 1949)

ní mešní píseň Rozleťte se zpěvy vzhůru, 
obsažená i v současném Kancionále českých 
diecézí. Čeněk Tomíško ještě v Římě do-
sáhl dvou doktorátů – filozofie a teologie,  
po vysvěcení se stal profesorem v králo-
vehradeckém semináři. Vedle své učitelské 
činnosti, vyvíjel aktivitu v mnoha katolic-
kých spolcích i v pastoraci, pořádal před-
nášky a literárně tvořil. Neměl však dobré 
zdraví a tak není divu, že podlehl zápalu 
plic 16. srpna 1949, tedy před 60 lety. Jeho 
pozoruhodné dílo básnické i teologické za-
tím nikdo náležitě nezhodnotil.

Vladimír Horpeniak

O vzniku tohoto poutního místa vypráví 
řada lidových pověstí. Nejznámější z nich 
líčí příběh chudého tovaryše z Klatov, kte-
rý jako jediné dědictví po matce vzal s se-
bou do světa obraz Panny Marie. Cestou 
odpočíval pod Kašperskými Horami. Když 
chtěl pokračovat v cestě, nemohl pohnout 
s tlumokem, ve kterém měl obraz. Místní 
děkan jev vysvětlil tím, že Matce Boží se 
na tomto místě zalíbilo. Tak byl pro ob-
raz zřízen stánek, který se stal cílem stá-
le rostoucího počtu poutníků, kteří sem 
přicházeli zejména na svátek Panny Marie 
Sněžné 5. srpna. Zájmu poutníků z blízka 
i daleka stará poutní kaple záhy nestači-
la, a tak bylo rozhodnuto o výstavbě nové 
poutní svatyně. Poutní kostel zasvěcený 
Panně Marii Sněžné se stavěl z různých 
darů a příspěvků v blízkosti původní pout-
ní kaple a pramene v letech 1850 – 1867. 
Jednolodní novorománskou stavbu s dvěmi 
věžemi v průčelí realizoval sušický stavitel 

Josef Mirvald podle plánů místního zednic-
kého mistra Jana Buchingera. 

Vystavění poutního kostela přispělo 
k tomu, že Kašperské Hory se staly vý-
znamným poutním místem, kam směřovala 
procesí nejen z okolních osad a měst, ale  
i ze vzdálenějších oblastí Čech a Bavorska, 
dokonce i z Vídně. V době kolem roku 1900 
se odhadovalo, že do Kašperských Hor při-
cházelo na den 5. srpna kolem deseti tisíc 
poutníků. Zvlášť se připomínala slavná pouť 
v roce 1910, kdy vídeňští poutníci přinesli 
do města dodnes dochovanou nádhernou 
sochu sedící Panny Marie Sněžné s žehna-
jícím Ježíškem, vytvořenou v jihotyrolském 
řezbářském středisku Grödenu. Jako svátek 
setkávání Čechů a Němců zachytil kašper-
skohorskou pouť v druhé polovině 19. sto-
letí spisovatel Karel Klostermann ve svém 
románu V ráji šumavském. Novodobou 
úctu českých poutníků k Matce Boží do-
kládá Kašperskohorská poutní píseň,  
jejíž slova složil katolický teolog a básník  
Dr. Čeněk Tomíško v roce 1948. Šumavská 

pouť v Kašperských Horách je silnou du-
chovní tradicí, její slavení se nepodařilo po-
tlačit ani komunistickému režimu. V nové 
době je zájem obnovit mezinárodní charak-
ter této slavnosti a posílit její kulturní prv-
ky. Mariánská pouť v městě na starodávné 
Zlaté stezce je tak i dnes příležitostí k se-
tkávání lidí dobré vůle z blízka i daleka. 

Vladimír Horpeniak

Pouť Panny Marie Sněžné
Dokončení z úvodní strany

foto: Lenka Smrčková
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1992 – před 25 lety
V pátek 31. 7. byl v hlavním kostele sv. 

Markéty chrámový koncert se sólistkou 
lipské opery Jitkou Kovaříkovou.

V sobotu 1. 8. od 15.30 hod. probí-
hala četná koncertní vystoupení folklor-
ních skupin ze Šumavy a Bavorského lesa  
a vystoupení Staropražských heligonkářů. 
V 18.00 a v 19.00 hod. pak v poutním koste-
le Panny Marie Sněžné probíhaly bohosluž-
by v českém i německém jazyce. Ve 20.00 
hod. byla lidová taneční zábava s ukázkou 
šumavských a bavorských lidových tanců, 
kde vystoupila Pošumavská dudácká muzi-
ka, Straubinger Geigenmusik a další.

V neděli 2. 8. vyvrcholily poutní oslavy 
mší sv. v poutním kostele od 9.00 hod.  
a poté pontifikální mší sv. v hlavním kostele 
za účasti biskupa českobudějovické diecé-
ze Th. Dr. Antonína Lišky.

Odpoledne ve 14.00 hod. došlo k od-
halení pamětní desky obětem světových 
válek a každého násilí před budovou zá-
kladní školy. Na této slavnosti se zúčastnilo 
mnoho rodáků Kašperských Hor a okolí,  
i ze sousedního Bavorska. Projevy před-
nesli starosta města pan František Kortus  
a učitel Emil Kintzl.

1997 – před 20 lety
Již v pátek l. srpna 1997 ve 20.00 hod. se 

uskutečnil pěvecký koncert v obřadní síni 
radnice v Kašperských Horách, při kterém 
vystoupili profesoři a posluchači Vysoké 
hudební školy v Lipsku – SRN. Na klavír je 
doprovázela posluchačka AMU v Praze sl. 
Prunerová.

Druhý den v sobotu 2. 8. 1997 ve 20.00 
hod. proběhl slavnostní koncert duchovní 
hudby v kostele sv. Markéty na náměstí. 
Účinkovali posluchači vysokých hudebních 
škol z Lipska a Prahy a soubor Laetitia 
Praha. Na programu byl Bach, Händel, 
Haydn, Mozart, aj.

V sobotu 2. 8. v poutním kostele P. M. 
Sněžné celebroval poutní bohoslužbu zá-
stupce Břevnovského kláštera v Praze  
P. Jiří Pospíšil, OSB.

V neděli, o hlavním dnu pouti byla  
v 9 hod. dopoledne Česko-německá 
mše sv. v poutním kostele P. M. Sněžné. 
Celebroval P. Václav Dvořák, generální 
vikář Českobudějovické diecéze spolu s ně-
meckým duchovním, populárním páterem 
Sedláčkem ze Zwieselu.

Poté asi v 10.15 hod. se vydalo již tra-
diční procesí za účasti hojného počtu lidí  
i z řad německých občanů. Procesí s korouh-
vemi, odznaky cechů a se soškou P. Marie 
se ubíralo za zvuku hudebníků od poutní-

ho kostela k hlavnímu kostelu na náměstí. 
Před hlavním vchodem do kostela průvod 
přivítal hlavní celebrant slavnostní mše, 
opat benediktinského kláštera v bavorském 
Niederaltaichu Emanuel Jongclaussen.

Slavnostní bohoslužbu v 11.00 hod. dopro-
vázela hudba zpěv souboru Laetitia a po-
sluchačů AMU v Praze. Odpoledne v 15.00 
hod. při požehnání v poutním kostele ještě 
vystoupil líbivý hudební soubor Eibnschläger 
Sänger z bavorského města Grafenau.

2002 – před 15 lety
Vše začalo v pátek 2. 8. v 16.00 hod., 

kdy proběhla malá slavnost žehnání pa-
mětního křížku na památku zemřelých 
členů Horské služby Šumava, zakladate-
lů sportovního areálu „Lišák“ na vrcholu 
Liščího vrchu. Tam se shromáždili přede-
vším příznivci lyžařského sportu, mladí  
i dřívější členové Horské služby. Z iniciativy 
dlouholetého pracovníka v horské službě 
a v lyžařském sportu pana Emila Kintzla 
byl na kopci vybudován hezký pomníček 
s křížkem a s dřevěnou deskou v podobě 
jakéhosi „umrlčího prkna“. Slavnost zahájil 
pan Kintzl a starosta Ing. Vladimír Marek 
k přítomným pronesl krátký proslov. Poté 
nový duchovní správce farnosti P. Vavřinec 
Skýpala křížek posvětil. Na závěr si mohli 
všichni přítomní v slunečném a teplém od-
poledni, s překrásným pohledem na pano-

ráma Kašperských Hor a okolí, poslechnout 
kytarovou hudbu a zpěv mladých sportov-
ců. Těsně před vlastní kašperskohorskou 
poutí se uskutečnil ještě jeden koncert  
v rámci poutní slavnosti P. M. Sněžné  
v kostele sv. Mikuláše.

Od 19.15 hod. se kostel počal naplňovat 
dychtivými posluchači nejen z Kašperských 
Hor, ale i z bližšího a dalekého okolí.  
Ti, kteří měli vstupenku k stání a nedostalo 
se na ně místo v kostele, se shromáždili 
před západním vchodem kostela, kde na 
připravených lavičkách mohli koncert sledo-
vat v ozvučené podobě. Několik minut po 
20. hodině se nejdříve kostelu naplněnému 
do posledního místa představil Lubomír 
Brabec, který ve svém asi půlhodinovém 
unikátním kytarovém přednesu všechny 
návštěvníky koncertu zaujal a správně na-
ladil. A pak se již před zraky všech přítom-
ných za bouřlivého ohlasu objevila králov-
na našeho popu Lucie Bílá (celá v bílém).  
V jejím podání počaly kostelem znít skladby 
Bacha, Händela a další muzikálové a popo-
vě odlehčené písně. V závěru za doprovodu 
sboru Svatobor pohladila zpěvačka poslu-
chače klasicky laděnou skladbou Pie-Jesu. 
Dostavily se bouřlivé ovace z obecenstva 
a na pódium jí přišli děkovat pořadatelé - 
zástupci Muzea Šumavy PhDr. Vladimír 
Horpeniak, ředitelka MŠ paní Mgr. Zdeňka 
Řezníčková, a zástupce Občanského sdru-
žení Křemelná se sídlem v Prášilech pan 
Jan Brčák. Lucii Bílou pozdravil také sta-
rosta Města Kašperské Hory Ing. Vladimír 
Marek, i ředitel Státního památkového 
ústavu v Plzni Ing. K. Drhovský.

2007 – před 10 lety
Sobota 4. 8.
16.00 hod.: Mezinárodní festival křes-

ťanského folku v kostele Panny Marie 
Sněžné účinkují: P. Vavřinec a spol., Naskok 
z Prachatic, Dobrá zpráva z Hartmanic 
a Kinderchor Skt. Michael z Regenu  

Šumavské poutě na konci minulého století  
a na počátku 21. století

Pokračování na straně 13
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v Bavorsku Festival je finančně podporován 
z Grantového programu Plzeňského kraje  
a Českoněmeckým fondem budoucnosti.

18.00 hod.: Mše sv. v kostele Panny 
Marie Sněžné.

20.00 hod.: Pouťová zábava v Sokolovně, 
k poslechu a tanci hraje Cassa na Dranc.

Neděle 5. 8. 9.00 hod.: Česko-
německá mše sv. v kostele P. M. Sněžné. 
10.30 hod.: Mše sv. za účasti biskupa Jiřího 
Paďoura v hl. kostele.

15.00 hod.: Požehnání v kostele P. M. 
Sněžné, adorace se zpěvy z Taize

2012 – před 5 lety
Poutní slavnost Panny Marie Sněžné  

v Kašperských Horách 2. – 5. 8. 2012 
Program:

Čtvrtek 2. 8., 18.00 hod.: MŠE SVATÁ 
„De Angelis“ v poutním kostele P. Marie 
Sněžné

Pátek 3. 8. 18.00 hod.: Byzantská slo-
vanská liturgie v poutním kostele P. Marie 
Sněžné Zpěv: členové chrámových sborů  
z Prahy a Radomyšle.

22.00 hod.: Tiché procesí se světly od 
hlavního kostela na náměstí k poutnímu 
kostelu P. M. Sněžné, pak v poutním koste-
le noční meditace při svíčkách s hudebními 
vstupy.

Sobota 4. 8., 17.00 Hod.: Hudební neš-
pory v hlavním kostele sv. Markéty

17.40 - průvod – procesí od hlavního 
kostela k poutnímu kostelu P. M. Sněžné

18.00 hod.: Slavnostní mše svatá v pout-
ním kostele P. M. Sněžné Hudba, zpěv:  
F. X. Brixi, Missa brevis, Collegium pro 
chrámovou hudbu Klatovy. 20.30 hod.: 
Slavnostní koncert v kostele sv. Mikuláše 
při svíčkách Ensemble Inégal – vokálně in-
strumentální soubor staré hudby se sólist-
kou Gabrielou Eibenovou – soprán

Neděle 5. 8. 10.00 Hod.: Hlavní slav-
nostní poutní mše svatá v kostele sv. 
Markéty Hudba, zpěv: W. A. Mozart, 
Korunovační mše pro sóla, sbor, varhany  
a orchestr, účinkují: Collegium pro du-
chovní hudbu Klatovy, členové chrámo-
vého sboru ze Svaté Hory u Příbramě  
a hosté.

15.00 hod.: Požehnání a rozloučení  
s poutníky v poutním kostele P. M. Sněžné. 
Hudba, zpěv: Eibnschläger Sänger  
z Grafenau (SRN).

2016 – v loňském roce
Program:
Pátek 5. 8. 22.00 hod.: Tiché světelné 

procesí (od kostela sv. Markéty)
22.30 hod.: Adorace – meditace při 

svíčkách (kostel Panny Marie Sněžné) 
Adoraci vedl jáhen Jan Pečený.

Sobota 6. 8. 15.00 hod.: Mariánská po-
božnost s následným slavnostním procesím 
(kostel sv. Markéty)

15.30 hod.: Česko-německá mše sv. (kos-
tel Panny Marie Sněžné)

Celebrují: Mons. Kajetán Steinbeisser  
a R. D. Tomas van Zavrel, hudební dopro-
vod: Markéta Schley Reindlová.

18.00 hod.: Benefiční koncert při svíč-
kách houslistka Gabriela Demeterová  
a varhaník Pavel Černý (varhany kostel  
sv. Markéty)

Neděle 7. 8. 10.00 hod.: česko-němec-
ká mše sv. (kostel sv. Markéty) Celebrují: 
R. D. Jaroslaw Zawadzki a R. D. Tomas 
van Zavrel. Hudební doprovod: Markéta 
Schley Reindlová.

vybráno z kronik Města Kašperské Hory  
Karel Větrovec

kronikář

Zveme vás na 7. Šumavský 
FotoMaraton, kde si můžete zasoutě-
žit trochu jinak.

7. Šumavský FotoMaraton proběh-
ne v sobotu 16. 9. 2017. Úkolem sou-
těžících je nafotit za 5 hodin 5 té-
mat v zadaném pořadí. Registrace 
je od 9.00 hod. v Infocentru NP 
Šumava (Sušická 399, Kašperské Hory)  
a Infocentru Radnice (Náměstí 1, 
Kašperské Hory). Výsledky a předání cen 
jsou již večer, od 17.00 hod. do 18.00 
hod. v Horském klubu.

Startovné je po předchozí online re-
gistraci za polovinu, tedy za 50 Kč.  
V jeho ceně je i doprovodný program. 
Těšit se můžete na přednášky světového 
Mistra Roberta Vano a krajináře Andreje 
Macenauera.

Registrovat pro slevu (50 Kč místo 100 
Kč) se můžete na www.fotomaratony.cz

Soutěží se o hodnotné fotografické ceny 
od partnerů soutěže. Generálním partne-
rem je firma Olympus. Akci pořádají škola 
Fotoinstitut.cz, časopis Fotoaparát.cz a náš 
největší fotoobchod Centrum FotoŠkoda

Všichni, kdo rádi fotíte i soutěžíte, nebo 
si chcete jen o fotografiích povídat, těšíme 
se na vás v sobotu 16. září.

Přednášky:
15.00 hod. – 16.00 hod. 

   Andrej Macenauer: Buddhistický Bhútán
16.00 hod. – 17.00 hod.
 Robert Vano: Memories
Informace a možnost registrace nalez-

nete na stránkách www.fotomaratony.
cz, novinky a možná i nápovědy můžete 
sledovat na facebooku FotoMaratony.cz

Helena Macenauerová

Dokončení ze strany 12
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Oživená historie
Mezi vydařené kulturní akce v Kašperských Horách na začát-

ku prázdnin patřilo nepochybně i takzvané muzejní odpoledne  
s názvem „Oživená historie“. Byl to program popularizující his-
torii, interaktivním způsobem předvádějící různé činnosti, které 
z dnešního života již dávno odvál čas. Tak se návštěvníci mohli 
seznamovat  s tradičním ručním zpracováním ovčí vlny a jejím spřá-
dáním na kolovratech, mohli si vyzkoušet praxi středověké pisárny 
– skriptoria, kde se kromě psaní také pečetilo pečetním voskem... 
Zvláště ti nejmenší s chutí cvičně rýžovali zlato nebo se účastnili 
školy pro budoucí rytíře, kde se šermovalo dřevěnými meči nebo 
střílelo z luku... Na tento program navazovaly ukázky ručního tva-
rování skla v předváděcí sklářské huti v Besední ulici. Za úspěch 
tohoto pořadu, který zaujal především rodiny s dětmi, je třeba 
mimo jiné poděkovat tvůrčím podnětům paní Anandí Barfussové 
z Červené a pana Karla Ešnera z Plzně s jeho skupinou přátel his-
torie. Podobné populárně naučné akce by se měly v Kašperských 
Horách konat nepochybně zcela pravidelně a zvláště v době letní 
turistické sezony.

Vladimír Horpeniak

Sklářská huť v Kašperských horách je vhodným místem nejen pro 
rodinné výlety. Odborný výklad a praktická ukázka výroby tradič-
ního českého řemesla zaujme snad každého. Výrobky v obchůd-
ku jsou výsledkem zručnosti skláře Jiřího Kozla a jeho manželky 
Petry. Paní Dáša předvede výrobu korálků nad kahanem. Každý 
kdo navštíví sklárnu má možnost si  nafouknout vlastní výrobek. 
Sklenička, půllitr, váza a nebo miska mohou být originálním dárkem 
z Vašeho pobytu v Kašperkách. Manželé Kozlovi prosí obyvatele 
Kašperských Hor o pomoc při hledání vhodných prostor. Aby  
i nadále mohla sklárna v tomto městě fungovat. Děkujeme.

Jiří Kozel
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Půl tisíciletí velké archy
v Kašperských HoráchO vynikajícím řezbáři, kterého histori-

ci umění pojmenovali „Mistr Oplakávání 
Krista ze Zvíkova a který tvořil pro 
Kašperské Hory.

O anonymním řezbáři, zvaném Mistr 
Oplakávání Krista ze Zvíkova, který žil 
na přelomu 15. a 16. století v jihozápad-
ních Čechách, máme jen dílčí informace. 
Jeho pojmenování je pouze provizorní 
podle reliéfu Oplakávání Krista v oltáři, 
který byl druhotně umístěn v kapli hradu 
Zvíkova. Pro dějiny umění tohoto umělce 
objevili v roce 1962 historik umění Jaromír 
Homolka a restaurátor František Kotrba. 
Podařilo se jim identifikovat soubor asi 
patnácti dřevěných soch, které mají k sobě 
svým stylem natolik blízko, že je můžeme 
považovat za práci jednoho řezbáře a jeho 
dílny. Výraznými rysy Mistrových prací jsou 
hladké kulaté tváře s mandlovýma očima, 
s ostře řezaným horním rtem, s nosem 
s mírně zvednutou špičkou a s vystupující 
bradou s malým důlkem uprostřed.

Většina prací našeho Mistra pochází 
z Kašperských Hor, dále z Horažďovicka, 
Strakonicka a Prachaticka. Není vyloučena 
jeho činnost pro Bavorsko a Rakousko.

Skutečnost, že největší počet řezbářo-
vých děl se vztahuje ke Kašperským Horám, 
vede k domněnce, že se tu Mistr i se svou 
dílnou mohl na čas usadit. Kašperské Hory 
byly tenkrát poměrně velmi bohaté díky 
svému postavení horního města a rozvo-
ji obchodního podnikání na Zlaté stezce  
a Zlaté cestě z Podunají. Místní zlatokopové 
a obchodníci si někdy mezi lety 1510 – 1520 
pro svůj hlavní kostel objednali velký kříd-
lový oltář (archu), z něhož se dochovaly tři 
stojící sochy v životní velikosti: Sv. Linhart 
(NG Praha), Sv. Markéta a Madona na půl-
měsíci (MŠ K. Hory). Součástí tohoto nebo 
dalšího oltáře mohly být další místně docho-
vané dřevořezby Mistrovy ruky a jeho díl-
ny: Ukřižovaný Kristus, Sv. Máří Magdalena 
a reliéf Piety z Podlesí (Vogelsangu). 
Podobný obrovský oltář z lipového dřeva 
(ovšem dnes jen v detailech dochovaný) 
vytvořil Mistr Oplakávání Krista ze Zvíkova 
pro konkurenční město Prachatice.

Často se uvádí, že náš Mistr byl žákem 
jiného významného řezbáře, a sice Mistra 
Žebráckého Oplakávání, který se usadil 
v Českých Budějovicích. Přes určitou tvůrčí 
příbuznost však mezi oběma umělci existují 
značné rozdíly.

Škoda, že se oltáře Mistra Oplakávání 
Krista ze Zvíkova pro Kašperské Hory nedo-
chovaly v úplnosti a celistvosti. Kašperské 
Hory by se tak mohly chlubit svým vý-
znamným řezbářem zcela podobně jako 
slovenská Levoča svým Mistrem Pavlem.  
I tak dílo Mistra Oplakávání Krista ze 
Zvíkova patří k tomu nejlepšímu, co přines-
la česká pozdní gotika.

Sochy sv. Markéty, Madony - Assumpty a sv. Linharta - střed tzv. Velké archy  
z Kašperských Hor z počátku 16. století na výstavě Europa Jagellonica v Kutné Hoře  

v roce 2012, foto V. Horpeniak

Mistr Oplakávání Krista ze Zvíkova, Sv. 
Markéta, 1510 - 1520, Muzeum Šumavy 
Kašperské Hory, foto V. Horpeniak

Mistr Oplakávání Krista ze Zvíkova, 
Sv. Linhart z Kašperských Hor, detail, 
Národní galerie v Praze, foto archiv

Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Sv. 
Linhart z Kašperských Hor, Národní 

galerie v Praze, foto archiv MŠ

Některé nejvýznamnější dřevořezby na-
šeho mistra můžete vidět v nově uprave-
né stálé expozici starého umění v Muzeu 
Šumavy v Kašperských Horách. Kašperské 
Hory se mohou pyšnit tím, že zde vzácně 
dochovaly části dvou významných pozdně 
gotických oltářů – takzvaná „malá archa“ 
Panny Marie Ochranitelky z konce 15. sto-
letí a takzvaná „velká archa“ se sochami 
Mistra Oplakávání Krista ze Zvíkova z doby 
1510 – 1520. Tyto památky jsou vzpomín-
kou na časy, kdy vysoký životní standart 
dávných obyvatel Kašperských Hor našel 
své vyjádření v uměleckých dílech té nej-
vyšší kvality.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Zdeformovaná ochrana přírody?
Rozhovor se dvěma šumavskými sta-

rosty navazuje na naše první letošní 
setkání v lednu, při němž jsme hovořili  
o připravované novele zákona o ochraně 
přírody v národních parcích. Rozhovor si 
mohli přečíst čtenáři Zpravodaje v úno-
rovém vydání.

Nejprve se vás, pánové, zeptám:  
,,Co se mezitím událo ve Svazu obcí ná-
rodního parku Šumava?“

Antonín Schubert (dále jen „AS“): 
Změnily se název, vedení a stanovy. Už 
to není úzký svaz obcí výhradně z ná-
rodního parku. Svaz nyní může sdružovat 
jakoukoliv šumavskou obec nebo město  
i mimo národní park. Může sdružit i míst-
ní organizace, které na Šumavě působí. 
Podstatnou změnou byla volba nového 
vedení. Zde přítomný kolega Petr Málek 
nově dělá předsedu svazu. Předal jsem 
mu žezlo a je jedině dobře, když se do 
těchto funkcí vrhají mladí a neklidní.  
A také si myslím, že spoustu věcí na 
Šumavě nešlo jen kvůli mé osobě. 
Někteří v tom měli sport: zakážeme něco 
Schubertovi.

To byl důvod proč jste funkce vzdal  
a předal ji?

AS: Byl to jeden z více důvodů. Radost 
z nevyhovění Schubertovi jsem vycítil 
zejména ve Výboru pro životní prostře-
dí Parlamentu ČR. Ale Schubert neza-
stupuje Schuberta, on zastupoval lidi ze 
Šumavy, zastupoval obce a šumavskou 
samosprávu. V tom je vidět nekulturnost 
naší české politiky.

Pane starosto Málku, kdy jste se ujal 
funkce předsedy svazu?

Petr Málek (dále jen „PM“): V červ-
nu se konal sněm, od něhož už funguje-
me podle nových stanov, která schválila 
zastupitelstva jednotlivých devatenácti 
členských obcí. Se svazem chceme jít  
i mimo území národního parku, proto nově 
Svaz šumavských obcí, nikoliv dosavadní 
název Svaz obcí národního parku Šumava. 
Původní název mohl v lidech vyvolávat 
pocit, že jsou obce vlastněné národním 
parkem. Chceme přesah, protože Šumava 
není jen území vymezené NP Šumava. 
Jsme voličsky slabé uskupení s politic-
ky omezenou mocí. Naším záměrem je 
vstupovat do legislativních procesů, kte-
ré se nás přímo dotýkají. Proto jsme se 
rozhodli, že by do spolku měly vstoupit  
i další obce a větší města, jako jsou na-
příklad Sušice, Prachatice a Vimperk.

Budete se rozšiřovat?
PM: Hodláme tato města a obce oslo-

vit a přesvědčit je o výhodách vstupu do 
svazu obcí.

Kdo je v současné době místopředseda 
svazu?

PM: Jana Hrazánková, starostka Borových 
Lad, kde je mimochodem i naše sídlo.

Nyní bych se rád dostal k novele záko-
na o národních parcích, což byl i důvod, 
proč jsme se letos v lednu poprvé sešli. 
Tehdy byla novela teprve v legislativním 
procesu. Nakonec byla i navzdory vetu 
prezidenta republika schválena a od prv-
ního června přišla v účinnost. Jak byste 
ji za necelé dva měsíce zhodnotili jedním 
slovem?

AS: Hrůza.
PM: Chaos.

Dobře, děkuji. Teď by mě zajímaly 
podrobnosti.

AS: O Šumavu není už od roku 2000 
pečováno žádným plánem péče. Kritizovali 
jsme to, že novela zákona zmocňuje orgá-
ny ochrany přírody prakticky k čemukoliv. 
Takže nyní je o Šumavu pečováno příkazy 
ředitele NP, jenž si to může díky zákonu 
dovolit. Jakýkoliv ředitel může jakýmkoliv 
příkazem měnit péči o Šumavu tak, jak se 
mu jen zachce. Na podzim nás čekají volby 
do poslanecké sněmovny. Když to vyhraje 
nějaké uskupení, přijde nový ředitel a vydá 
zcela nové příkazy, které ale budou legi-
timní, protože jej k tomu novela zákona 
zmocňuje a dělá z něj absolutně nedotknu-
telnou osobu. Tuto skutečnost jsme také 
kritizovali.

Takže se jedná o takovou autokracii?
AS: Ano, je to čistá autokracie, která dnes 

vyhovuje té straně, na níž je Hnutí DUHA 
a jejich příznivci, stávající vedení minister-
stva životního prostředí a šumavského par-
ku. Naše kritika, že takto nelze o přírodu 
pečovat byla aktivisty a politiky smětena 

ze stolu. Navíc, a možná o tom bude mlu-
vit Petr Málek, na všechno teď mají čas.  
Do dvou let mají zahájit projednávání změ-
ny zonace, do dvou let mají zahájit práci 
na zásadách péče, aniž by bylo řečeno, do 
kdy musí tyto nejzásadnější územní strate-
gie schválit. Tento stav jim vyhovuje, a tak 
nikam nepospíchají. Paradoxem ovšem je, 
že díky absanci plánu péče unikají šumav-
skému parku obří evropské dotace. 

PM: Navážu na ten chaos a začnu od 
majetků města. V letošním roce končí plat-
nost desetiletého LHP.

Prosím, vysvětlete čtenářům co to LHP je.
PM: Lesní hospodářský plán. Závazná 

osnova, podle níž se musíme v lese hospo-
dařit. LHP musí být schválený dotčenými 
orgány, což je Ministerstvo ŽP, NP Šumava, 
Plzeňský kraj, atd. Nefunguje to tak, že by 
si LHP napsala sama obec, ale je to vyšší 
stupeň dokumentu, který podléhá proce-
su schvalování příslušnými orgány státní 
správy. 

Co bude po skončení platnosti?
PM: Naše městské lesy dostaly pověření 

k zahájení prací. Vysoutěžily si firmu, která 
dokument připravuje. V červnu proběhlo 
jednání s ministerstvem ŽP, které je mezi 
účastníky procesu tvorby LHP. A tady jsme 
přesně narazili na to, co už bylo kritizová-
no ze strany Svazu, a na co pan starosta 
Schubert předtím upozorňoval. Na vágnost 
novely i na to, že se vůbec nic neřeší z ča-
sového hlediska. Nic se nevyjasnilo, jen se 
řeklo, že do dvou let má něco začít. Ale kdy 
má proces být ukončen, to se už neřeklo. 

Vidím dvě základní chyby schválené 
novely. Totiž, že nebyla schválena zonace  
a současně ani nebyly schváleny zásady 

Pokračování na straně 17
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péče, což by měl být materiál, od něhož 
bychom se mohli posunout dál. Teď dochází 
k různým výkladům o tom, co je a co není 
možné. Od prvního června máme podle no-
vely už i při stávajícím LHP zakázáno těžit  
v přírodních zónách. Doposud jsme ve spo-
lupráci s národním parkem v prvních zónách 
mohli dělat například zásahy proti kůrovci. 
Teď už nesmíme dělat ani ty nejnutnější. 

Dále visí otazník nad mechanismem 
výplat náhrad za omezení hospodaření.  
V tuto chvíli jsou vymezeny ze zákona jen 
dvě ze čtyř zón. Je určena jen zóna pří-
rodní, kam se dostaly stávající první zóny 
a dále zóna kulturní, kde je zastavitelné 
území podle platných obecních územních 
plánů. Zbývající zóny nejsou určeny. Mám 
informaci, že NP Šumava, respektive pan 
ředitel, by chtěl zahájit projednávání co 
nejdříve. Ale je to v rukou ministerstva.  
A co tady zaznělo: na podzim jsou volby.  
A já vidím řešení v nedohlednu, bohužel.

V dubnu Svaz vydal tiskovou zprávu, 
ve které varuje před opětovnou kůrov-
covou kalamitou. Je to pro vás bezpro-
střední hrozba?

AS: Už nejde o hrozbu, ale fakt. Kůrovec 
je pro hospodářské lesy hrozbou a lesy 
okolo Modravy jsou hospodářskou smrko-
vou monokulturou. V jediném kůrovcovém 
ohnisku je na Modravské hoře napadeno 
kůrovcem 400 stromů a takových je tam 
několik. Modrava pak nebude obklope-
ny lesy, ale pasekami. Pro kůrovce nasta-
ly zlaté časy. Pro smrkový les naopak ty 
nejchmurnější. Pro rozmnožení kůrovce je 
ideální pokud je mírná zima, teplé jaro, 
teplé léto, co nejméně srážek a dostatečná 
potravní zásoba. Potravní zásobou, a tím  
i množírnou kůrovce, jsou bezzásahové 
zóny. Do toho mírná zima, teplé jaro, teplé 
léto a málo srážek, takže bohužel očeká-
vejme opětovné rozšiřování suchých lesů 
sežraných kůrovcem.

Ale dochází k zajímavé změně. 
Ministerstvo ŽP zamítlo požadavek Hnutí 
DUHA, aby se na základě námi diskuto-
vané novely okamžitě přestalo zasahovat 
proti kůrovci na větší polovině národní-
ho parku, a to z důvodu ochrany teřteva  
a datlíka. MŽP v odůvodnění uvedlo,  
že musí být ochraňovány i jiné, ceslospole-
čensky důležité funkce lesa – vodohospodář-
ské, půdoochranné a klimatické. Ministerstvo 
životního prostředí si zřejmě, pod celospo-
lečenským tlakem, najednou uvědomuje, 
že zdravý zelený les má nezastupitelnou 
funkci, anebo protože dostává strach. Lidé 
se totiž začínají ptát kde je voda a z nedod-
statku vody se stalo celospolečenské téma. 
Ukazuje se, že studie profesora Hrušky  
o tom, že vodu na Šumavě zachraňují lou-
ky a že zelený les naopak vodu likviduje,  
je nakonec nejspíš draze zaplacená hlou-
post založená na nepřesných číslech.  
Ale zůstává otázka, co má tedy přednost: 

kůrovec, tetřev, nebo les a voda? Špatné je, 
že to podle novely zákona závisí pouze na 
výkladu ministerstva životního prostředí. 
To by mělo chránit životní prostředí a ne-
mělo by být vykladačem vágně napsaného 
zákona, který se dá ohýbat podle toho, kdo 
jak potřebuje. To jsme kritizovali, ale posla-
necká sněmovna se naší kritiku odmítla.

Dalším paradoxem je, že stávající vládní 
koalice by sama novelu nikdy neschválila, 
byť se jednalo o vládní návrh zákona, pro-
tože neměli dostatečný počet hlasů. Stalo 
se tak zejména za podpory TOP09, Úsvitu 
a nezařazených.

Pan Kalousek se nám pěkně vybarvil. 
Prošel už různými stranami a teď nám ze-
lená. Dalším paradoxem je, že koaličními 
partnery TOP09 jsou Starostové a nezá-
vislí, kteří šli svým hlasováním proti šumav-
ským obcím a jejím starostům. Kdyby byli 
trochu kolegiální a o problematiku se tro-
chu zajímali, tak by se vyrazili informovat 
přímo na Šumavu. 

A jestliže by byli problematikou sezná-
meni, a jejich předseda Gazdík o situaci 
velmi dobře věděl, tak by byli natolik hrdí, 
že by se zdrželi hlasování. Nic z toho se ne-
stalo. Chápu to jako podraz, a proto říkám,  
že u nás vládne politická nekultura.

Výsledkem jednání sněmovny bylo 
přehlasováno veto prezidenta.

AS: Dělo se tak ve všech fázích, kdy sně-
movna hlasovala.

Když byl prezident před časem ve 
Vimperku, tak se nechal slyšet: „Jsem 
informován o připravované ústavní stíž-
nosti. Přál bych si, aby lidé, kteří mnoh-
dy nikdy nebyli na Šumavě, pochopili, že 
se jedná o místo pro lidi a datel tříprstý  
a tetřev hlušec z těchto míst z uschlého 
lesa, dávno zmizel.“ Zeptám se nového 
předsedy Svazu. Jak to aktuálně vypadá 
se zmíněnou ústavní stížností?

PM: Nejprve chci upřesnit, že nám za-
kořenil ne úplně přesný název „ústavní 

stížnost“, o kterou se zrovna v tomto pří-
padě nejedná. Panuje určitá dohoda mezi 
A. Schubertem a mnou. Souhlasil jsem, 
že půjdu do čela svazu, ale potřebuji po-
moc odcházejícího předsedy, jenž mi slíbil, 
že dopracuje a dotáhne do konce veške-
ré podklady k tomu, aby byl prostřednic-
tvím Senátu předložen návrh Ústavnímu 
soudu na zrušení novely zákona. Sdělení 
detailů bych nechal zde přítomnému  
A. Schubertovi. 

AS: Ústavní stížnost může podat každý 
občan. Označení „ústavní stížnost“ se ve 
vztahu k této problematice začalo použí-
vat, ale ve skutečnosti se o ústavní stíž-
nost nejedná. Zákonodárce má možnost 
prostřednictvím např. 17 senátorů podat  
k Ústavnímu soudu návrh na zrušení schvá-
lené novely zákona, a to pokud v tom 
vidí protiústavní krok, o čemž by násled-
ně svým verdiktem rozhodl Ústavní soud. 
Nebudeme prozrazovat přesné detaily 
toho, co tam budeme napadat, protože 
protistrana velmi touží po materiálu, jenž 
prozatím ponecháme neveřejným. Na pod-
nětu se pracuje, v řádech dnů bude návrh 
vyhotoven a předložen senátorům.

Připomeňte však prosím alespoň obec-
ně ty náležitosti novely, které jako svaz 
kritizujete.

AS: Diskutovaná novela omezuje vlastnic-
ká práva, a to bez náhrady. Neřeší existenci 
obcí v národních parcích a omezuje člově-
ka i v činnostech, které jsou zcela běžné  
a normální. Podle novely například dochází 
k takovému paradoxu, že když si budu chtít 
vedle domku zřídit bramborové políčko, 
tak nesmím. Proboha živého, vždyť jsem ve 
venkovském prostoru! Kde jinde si má sa-
mozásobitel vytvořit takové podmínky než 
na venkově. Nikde jinde žádný zákon tohle 
nezakazuje, v České republice ano. 

Další zásadní změnou je omezení pravo-
moci obcí. S novelou zákona už bude roz-
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hodovat o čemkoliv Rada národního parku. 
Ale radu NP si jmenuje ředitel, který si 
jí najmenuje jak bude chtít. Doposud ale 
platilo, že se musel dohodnout s obcemi 
zastoupenými v radě. Takže tam, kde se ty 
rady parku skládají dejme tomu z 10 obcí 
a 25 vědců, tak jde naprosto proti smyslu 
toho, že se má omezovat vliv státní moci. 
Nač tady máme evropskou chartu místní 
samosprávy? To jsou prostě jen hříčky na-
šich českých politiků na českém politicky 
nekulturním plácku.

Jak to teď vypadá s otevřením Modrého 
sloupu? Posunula se nějak jednání?

AS: Nikam.

Na rakouské straně Hraničníku pove-
de další lanovka a možná i sjezdovka.  
Rakušané mohou rušit českého tetřeva?

AS: Nejparadoxnější situace, kdy máme 
jednotnou evropskou směrnici Natura 
2000, ale její užívání či výklad rozděluje 
pouhá čára státní hranice. Tetřev, tetřívek, 
datlík a další, ti hranici nevnímají. Jak je 
možné, že pod jednotným evropským ve-
dením vznikají dva naprosto odlišné pří-
stupy? Na jedné straně světový kongres 
ochránců přírody vyzývá naši vládu, že se 
kvůli ochraně tetřeva či tetřívka na Šumavě 
nesmí nic udělat, ale směrem k ochraně ra-
kouského tetřeva či tetřívka mlčí. Ten stej-
ný kongres těch samých ekologů.

Nebyl to onen Světový kongres 
Mezinárodní unie ochrany přírody, 
který se konal začátkem září 2016 na 
Havajských ostrovech?

AS: Ano. Tady máme naprosto zářný pří-
pad toho, jak je ta ochrana přírody zdefor-
movaná. Neříkám to tady proto, že bych 
onu stavějící se lanovku obhajoval, stejně 
jako kácení dalšího lesního porostu pro 
sjezdovku, která se tam také současně roz-
šiřuje. Je tady jedna unie, jeden úřad, jed-
na směrnice, ale dva rozdílné přístupy. Na 
jednom kopci, který rozděluje jenom státní 
hranice! Jsou tu kongresy na Havaji, jsou 
tu Bláhové a Vermouskové. Kde teď jsou? 
Aha, odjeli do Bělověže. Jedeme se tam 
na podzim také podívat, tak se poptáme, 
jak tam ta jejich blokáda dopadla. Je to na-
prostý paradox, který poukazuje na chaos  
a fundamentalistický přístup v české ochra-
ně přírody. Nemá to nic společného s ochra-
nou přírody, ale vládne tu aktivismus.

PM: Aktivisté a nevládní organizace ur-
čují tempo, což není dobré, protože proble-
matika není v rukou skutečných odborníků. 
Je i s podivem, že někteří univerzitní profe-
soři jsou dále schopni kázat to, co kážou. 

Nad Šumavu vzlétnou drony, budou 
hledat stromy napadené kůrovcem. 
Správa Národního parku Šumava součas-
ně začíná také s projektem, který by měl 

pomocí dronů napomoci sběru dat, která 
se týkají místních tetřevovitých ptáků.

AS: Ale drony se novelou zákona zaká-
zaly. To dokazuje tu stupiditu, s jakou byla 
napsána. Jediný, a to panuje už od založení 
národního parku, kdo porušuje literu záko-
na, je ochrana přírody sama.

PM: Pokusím se najít přesah. Nastalá 
situace totiž odráží společenskou bídu  
v naší civilizaci. Drtivá většina lidí dnes žije 
v uzavřeném skleníku mětského žití a ve 
virtuální realitě. Lidé ztrácejí naučené in-
stinkty, které byly člověku jako přírodnímu 
tvoru dány. Pohybujeme se zde mezi dvě-
ma extrémy. Představím si nenasytného 
developera a krajní situaci ve snaze vytěžit  
z přírody co nejvíce. Opačný extrém je na-
ivní představa, že si příroda s takhle zbí-
dačeným prostředím dokáže pomoci sama, 
takže ji jen zavřeme a oplotíme. Nepomůže. 
Neplatí představa, že si po uzavření parku 
pomůže bez člověka, ono to naopak bez 
něj už nejde. Člověk potřebuje přírodu, pří-
roda ale potřebuje člověka. 

Pojďte udělat monitoring současného 
stavu a nehodnoťme jej délkou volebního 
období, natož lidského života. Jestliže zde 
člověk pět až šest století funguje, tak příro-
du nutně přetváří. Jak může trvat dlouho, 
abychom přírodu do přirozených procesů 
vrátili? Možná stejně dlouho.

AS: Je naprostým paradoxem, když Karel 
Schwarzenberg, jehož předci za 150 let 
přetvořili Šumavu ve smrkovou hospodář-
skou monokulturu, tento změněný les nyní 
vydává za divočinu. Tentýž Schwarzenberg, 
jenž měl šanci říci:,,Pojďme napravit chyby 
z minulosti a přírodě vraťme její přirozenou 
pestrost, a pak teprve tu nově napravenou 
část vyhlašme národním parkem,“ tak nic 
takového neučinil. Zamýšlel jsem se nad 
tím a říkal jsem si, že je to bude výsledek 
jeho náklonosti ke straně Zelených, která 
jej v minulosti instalovala zpět do politiky 
a dílem stařecké senility, kdy člověk ztrácí 
smysl pro objektivitu. Takový člověk se pak 
snadno ztotožní s jakoukoliv zjednoduše-
nou demagogií, aniž by se namáhal s tím, 
že by se osobně seznámil s fakty. Evropa 
se stala díky takovým politikům nebezpeč-

ně aktivistickou. Na příkladu diskutované 
novely zákona jsme viděli, že dobře propra-
covaná kampaň aktivistů zafungovala, a že  
v budoucnu může slavit další velké úspě-
chy. Budou ji využívat dál ti, kteří si ji ově-
řili. Ale můžou ji také začít aplikovat na jiné 
zákony i další skupiny fundamentalistů.

Bohužel poslanci této kampani podleh-
li. Možná i proto, že si myslí, že na sebe 
navážou křičící skupinu jako své voliče.  
Ne, ti je volit nikdy nebudou. Kdyby byli 
moudří, tak by si uvědomili, že všichni ti 
aktivisté na náměstích nejsou voliči žád-
ných tradičních stran.

Jaké budou následující kroky Svazu?
PM: Ještě před prázdninami jsem svolal 

předsednictvo, abychom se ideově sjed-
notili na tom, jaké kroky dál podle našich 
možností podniknout a kudy se ubírat. 
Jsme totiž jako svaz v kritickém období,  
z něhož se potřebujeme dostat.

Čelíme zmíněné nestabilitě, politické 
nekultuře, nespolehlivosti a jisté anarchii. 
Bylo dobré udělat jednu věc. Každá ze 
sdružených obcí zná nejlépe své problémy 
a potřeby, které bych chtěl, abychom zno-
vu otevřeli. Podívejme se na ty projekty, 
které nás spojují a pokrývají území ná-
rodního parku. Každá obec nějakou tako-
vou možnost má. A na těchto projektech  
se musíme začít potkávat. Svaz také potře-
buje získat větší politickou moc. Musí za 
námi jít servisní organizace nebo sdružení, 
mikroregion a destinace, které budou nosi-
telem těch projektů, na něž budeme shánět 
finanční prostředky a politickou podporu  
v rámci stávající legislativy.

Novela zákona se týká všech národ-
ních parků. Udržujete kontakty i s jiný-
mi národními parky?

PM: Ve čtvrtek jsem byl v KRNAPu  
s Pavlem Hubeným, ředitelen NP Šumava. 
Potkali jsme se tam s krkonošským ředite-
lem NP a starostou Vrchlabí. Mají neuvě-
řitelné problémy, turista je totiž neuživí. 
Velkým fenoménem a současně problé-
mem jsou v Krkonoších lanovky. Jestliže 
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je pro Šumavu a turismus příhodná let-
ní sezona, pro ně to je zima. Mluvíme  
o celých šesti milionech turistů! A my na 
Šumavě jsme byli krmeni tím, jak nemáme 
a nebudeme kácet stromy a chovat krávy, 
hlavně nic nevyrábějme, protože nás to-
tiž bude živit turistický ruch. Jenže pokud 
by nás měl skutečně turistický ruch živit, 
tak budeme muset dosáhnout minimál-
ně počtu osmi miliónů turistů, což už je  
v přímém rozporu s konceptem minister-
stva ŽP, podle něhož by měla být Šumava 
divočinou. Vždyť to nejde dohromady  
a jedná se o další rozpor, na nějž jsme za 
obce upozorňovali. Současná novela záko-
na je salámová metoda na likvidací těch 
obcí, které nahoře na pláních přežily. 

Že by tam ale měly vznikat obrovské 
apartmánové komplexy a být turistický 
ruch jako je na Lipně? Nevěřím, se sta-
rosty jsem se bavil a nikdy to nezaznělo. 
Když chtějí starostové zajistit stabilitu, 
tak chtějí mít pro obyvatele zaměst-
nání. Nemají ambice se rozrůstat o sta 
procent, chtějí jen normálně fungovat. 
Když nám nedovolíte dělat to, co se tady 
dělalo po celá staletí, tak nám řekněte, 
co pak tedy? Tato témata bude Svaz na-
dále otevírat a bavit se o nich. Budeme 
je nosit na kraj, budeme je nosit do sně-
movny. V tuto chvíli bych byl rád, aby-
chom navázali na kontakt s krkonošským 
parkem, jehož představitelé jsou schopni  
a chtějí se dohodnout, dát si na něco 
ruku, že to platí. Alespoň s tímto poci-
tem jsem z Krkonoš odjížděl.  My jsme 
bohužel prošli jiným vývojem a jsme  
v odlišné situaci. Panuje zde obrovská 
nedůvěra a zhrzenost. Čeká nás dlouhá 
cesta. Obce jsou hybnou silou rozvoje  
v kraji. A naše snaha je pořád stejná: udr-
žet na Šumavě život. Nebudeme si tady 
přece ničit přírodu. Hodnoty místního 
kraje vnímáme a nebudeme ti, kdo mu 
budou chtít škodit. Vadí nám, jak jsme 
byli očerněni a pošlapáni. Jako starostové 
místní samosprávy se cítíme poškozeni.  
A ministersto ŽP se minimálně nedistan-
covalo od kampaně, které realizovaly ne-
vládní organizace. Naopak mlčí.

AS: Když asi před deseti lety dělal profe-
sor Job studii o Národním parku Bavorský 
les, řekl tuto důležitou věc: turismus vás 
neuživí. Musí zde být diferenciovaný roz-
voj, například zemědělství, řemesla a jiná 
drobná výroba. A hlavně dobré propojení 
na českou stranou. Jenom obec Modrava 
má na svém území 25 kilometrů zavřené 
a neprostupné státní hranice, a to včetně 
historické cesty Luzenským údolím, tak 
jaký kontakt? Národní parky jsou samo-
zřejmě výtečnou příležitostí pro rozvoj 
regionu, ale musí se k tomu přistupovat 
s rozumem. Vezměmě si příklad Bavorské 
Železné Rudy, kde je dnes velký úbytek 
obyvatelstva oproti stavu před dvaceti 
lety, tuším o 60%.

Co to způsobilo?
AS: Zelený starosta Müller. Dnešní ba-

vorská Železná Ruda je vylidněná, člověk 
tudy projíždí doslova městem duchů. Zbořil 
se bazén, obchody jsou zavřené. Tam, kam 
jsme dříve jezdili nakupovat, tak tam dneska 
není nic. Jak to je jen možné, když je Ruda 
vjezdem do bavorského národního parku? 
Proč to jinde naopak funguje v Arber Landu, 
a to jen pár kilometrů odtud? Je vidět, že 
co dostanou do ruky zelení, tak nedopadne 
pro lidi dobře. Správa šumavského parku 
sice v kampani zve lidi do národního parku, 
ale není schopna pro tyto návštěvníky za-
jistit řádný servis. Správci parku sice jezdí 
na stáže po světových národních parcích  
a vidí, jak by to mělo vypadat, ale tato dob-
rá praxe jim slouží pouze k tomu, aby vě-
děli, co přesně mají zakazovat nebo dělat 
úplně opačně. U nás se turistovi nařizuje, 
co musí chtít. Kdyby šli touto cestou v NP 
Bavorský les, tak druhý den národní park 
nebude. Byl jsem v Bavorsku minulý čtvr-
tek a uviděl tam napsáno: „Vážení a milí 
návštěvníci národního parku. Prosíme vás, 
abyste z důvodu ochrany druhů chodili pou-
ze po vyznačených turistických stezkách. 
Vaše Správa národního parku Bavorský 
les.“ Taková cedule tady nebude ani za sto 
let! Už ten nápis „Vaše správa“, to proto,  
že žije z jejich daní, proto je to jejich.

PM: Když máme národní park, tak aby 
naplňoval to, co deklaroval ministr Brabec. 
Společné projekty. Teď tu zazněl zrovna ten 
vlk. Pojďme zkusit jeden takový projekt, na 
kterém se mohou obce a národní park po-
tkat. My chceme dořešit bílé stopy, zna-
čení nových stezek, co bude s Roklanem, 
co bude s hájenkou na Březníku, co bude  
s průchody do Německa, co bude s e-biko-
vou turistikou, a tak dále. 

AS: Navážu na to, co Petr říkal. Před dvě-
ma lety byl v Kašperských Horách Brabec. 
Neměl už být otevřen Modrý sloup?  
15. 7. 2017?

To bylo tehdy slíbeno?
AS: Ano, to tenkrát ministr Brabec slíbil. 

Ani o milimetr se od té doby nic nehnulo. 
Ministr Brabec se pouze vědomě zařadil 
do nekonečné řady slibujících ministrů. To 
bohužel všechny ministry spojuje: nesplně-
né sliby. Za dva roky není ministr schopen 
rozhodnout o odstranění zákazu vstupu na 
jednu jedinou cestu. Ministr Brabec si bo-
hužel vůbec neuvědomuje, jak je vůči nám 
šumavákům i vůči návštěvnické veřejnosti 
nekorektní a ani se neomluví. Zmíním je-
den takový paradox, kdy v rámci boje proti 
Schubertovi 5 šumavských obcí – Prášily, 
Lenora, Želnava, Srní a Kubova Huť pode-
psalo veřejnou výzvu, že odmítají naši kri-
tiku novely zákona, kterou zaslaly do sně-
movny. Pravdou je, že poslední jmenovaná 
obec není vůbec v národním parku a Želna 
a Lenora mají každá v národním parku asi 
70 hektarů, ale ani jednoho obyvatele.  
A tomu zastupiteli ze Srní, který pro tuto 
výzvu hlasoval, ihned po nabytí platnosti 

zákona Správa parku zakázala podnikání na 
jeho vlastním pozemku, kde měl umístěn 
vedle svého domu, na trase Srní – návštěv-
nické centrum vlka, velmi oblíbený stánek 
s občerstvením.

Kde vidíte příčiny?
AS: Na Šumavě jsou sice lidé zemití, 

ale pracovití a bezelstní, ale také politic-
ky méně gramotní, což znamená, že pro 
práci nemají na nějakou politiku či politika-
ření čas. No a dědictvím předlistopadové 
doby je, že vrchnosti se musí věřit. Takže 
když před ně takový ministerský vrchnos-
ta předstoupí a řekne, že díky té novele 
zákona se budou mít tak, jako nikdy před-
tím, že si pak budou tady jíst „koňská vej-
ce“, nic je neomezí, naopak jim to všechno 
pomůže v rozvoji, tak tomu prostě uvěří  
a ještě budou odcházet s dobrým pocitem,  
že před ně pan ministr přišel. Pravda to 
měla vždycky těžké.

PM: Ti, kteří o Šumavě rozhodují, tak 
ji bohužel neznají. Pokud tady chce člo-
věk něco podnikat, tak to musí dlouze 
rozmýšlet. 

AS: Tohle jsem říkal i Krejčímu. 
Nezahrávej si s tou Šumavou. Tady je pro-
stě obrovská síla, kterou se Šumava brání. 
Ono to nemusí dopanout přímo na toho 
člověka teď, může to dopadnout na jakou-
koliv generaci následující. To je zákon pří-
rody. Když se mydlí lid mezi sebou, čert to 
vem. Ale když ti lidé ubližují přírodě, tak 
bych se toho obrovským způsobem bál. Je 
třeba být před přírodou pokorný. To oni 
nejsou. Jsou naopak agresivní, arogantní, 
ale v žádném případě ne pokorní.

PM: To platí jak pro ty aktivisty, ochra-
náře, tak i pro ty extrémisty – podnikatele 
a developery. Šumava si opravdu tvrdě hle-
dá ten svůj střed.

A to by mělo být i úkolem svazu, že?
PM: Ano, samozřejmě. Proto jsem i dnes 

zmínil, že se opravdu cítíme pošlapáni. Že se 
nám vkládají do úst věci, které nejsou prav-
divé. Ve snaze vytvořit nepřítele, proti kte-
rému zvedneme prapor spravedlivého boje.

AS: Norma divočiny není u nás nikde 
zakotvena, je pouze takovým romantickým 
pojmem. Přírodní divočina je příroda nijak 
neovlivněná člověkem. Vždyť skutečnou 
divočinou není ještě ani Boubínský pra-
les, protože stále ještě neprošel přerodem  
z hospodářského lesa a pralesem se stane 
až za několik staletí. Divočina je nálepka 
a koaktivisté blbnou touto nálepkou lidi 
a vzbuzují v nich romanicky tajemné po-
city a touhu onu divočinu vidět na vlastní 
oči. Oni ji ale neuvidí, protože tam, kde 
se ta divočina skutečně rodí, tam je vstup 
zakázán.

Slovo na závěr?
AS: Rozhodující budou podzimní volby. 

Čeká nás bohužel jedna z nejnechutnějších 
předvolebních kampaní.

Václav Kůs

Dokončení ze strany 18
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V sobotu 12. srpna t. r. od 19.00 hod. 
se na nádvoří hradu Kašperk koná netra-
diční hudební představení.

Dobročinný koncert je organizován na 
podporu Štefana Kanaloše z Kašperských 
Hor, který po dopravní nehodě v r. 2016 
a po ochrnutí všech končetin, zůstal upou-
tán na invalidní vozík. On a jeho rodina se 
proto neobejde bez speciálně upraveného 
automobilu s plošinou umožňující jeho na-
stoupení a vystoupení do, resp. z vozidla. 

Účinkují: 
Martin Kanaloš – klarinet, saxofon 

Markéta Týmlová - klavír

Václav Franz – euphonium

Magdaléna Malíková – saxofon

Marek Buble – saxofon

South Bohemia Saxophone Quartet

Večerem bude provázet moderátor 
Michal Jančařík, jenž má sám velké zdravot-
ní potíže a který se seznámil se Štefanem 
Kanalošem během rehabilitačním pobytu 
v Kladrubech. 

Dramaturgie hudebního večera se ujal 
Štefanův syn Martin, vynikající hudebník, 
který oslovil své muzikantské přátele. 

Hradním nádvoří zazní díla  klasických  
i filmových autorů: J. S. Bach, G. Puccini,  
G. Rossini,  P. Sparke, F. Sinatra, Rey 
Charles, E. Bernstein a mnoho dalších. 

Hrát se bude buď bez nazvučení nebo 
jen s minimálním přizvučením, aby při 
západu slunce vynikal originální zvuk ná-
strojů uvnitř kamenných zdí se skvělou 
akustikou. 

Poděkování
Děkujeme Městu Kašperské Hory za 

pořízení schodišťové plošiny od společ-
nosti ALTECH s.r.o., umožnění přestav-
by bariérového bytu na bezbariérový   
a vybudování nájezdové plošiny v domě 
čp. 165.

Pracovníkům technických služeb dě-
kujeme za realizaci rekonstrukce bytu 
a nájezdové plošiny. Jiřímu Bártíkovi za 
jeho vstřícný a komunikativní přístup.

Zároveň děkujeme všem sponzorům, 
kteří nás podpořili v nelehké životní 
situaci.

S díky Štefan a Jana Kanalošovi

Benefiční koncert na Kašperku

Muzikanti budou hrát na pódiu a diváci 
sedět v nově postaveném hledišti v hor-
ní části hradního nádvoří před budovou 
purkrabství.

Všichni účinkující vystupují bez nároku 
na honorář, který spolu s vybranou částkou 
za vstupné bude poukázán rodině Štefana 
Kanaloše, jako příspěvek k nákupu tolik po-
třebného speciálně upraveného vozu.

Věříme, že hudební zážitek bude náso-
ben pozitivní atmosférou lidské solidarity 
a pocitem přispění dobré věci pro jednoho 
z nás.

Těšíme se na viděnou na Kašperku.  
V případě nepříznivého počasí se bude kon-
cert konat v kině v Kašperských Horách.

Zdeněk Svoboda, kastelán
foto: Olga Svobodová
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My máme rádi... jídlo!

Už rostou? Sbírání hub bychom moh-
li nazvat našim národním sportem. 
Každoročně vyráží do lesa zástupy 
houbařů a žádná jedlá houba před nimi 
není v bezpečí. Houby dokonce rádi 
sbírají i lidé, kterým příliš nechutnají. 
Patříte-li ale mezi milovníky hub, mám 
pro vás malou inspiraci.

Cuketová kyselice s houbami

1 střední cuketa
4 ks brambor
1 cibule
1 kelímek zakysané smetany
houby (množství nechám na vás)
1 lžíce hladké mouky
1,5 litru vývaru
1 lžíce másla
1 lžíce sádla na restování hub
čerstvý kopr
sůl

Na másle zpěníme nakrájenou cibuli, 
zasypeme moukou a za stálého míchání 
připravíme světlou jíšku. Zalijeme výva-
rem, dobře promícháme a přidáme na 
kostičky nakrájené brambory. Osolíme 
dle chuti a vaříme 10 minut. Pak při-
dáme nahrubo nastrouhanou cuketu, 
vaříme dalších 10 minut. Stáhneme ze 
sporáku, přilijeme smetanu a dochutíme 
nasekaným koprem. Na sádle orestuje-
me houby nakrájené na plátky, osolíme, 
přidáme kmín a přidáváme do hotové 
polévky.

Houbový Stroganoff

1 cibule
500 g hub
4 stroužky česneku
50 ml vývaru
1 lžička papriky
1 lžíce oleje
3 lžíce zakysané smetany

4 lžíce petrželky
sůl a pepř

Ve velké pánvi rozehřejeme olej a přidá-
me nakrájenou cibuli a česnek. Lehce zpění-
me a přidáme nakrájené houby. Za stálého 

míchání restujeme cca 7 minut. Dochutíme 
paprikou, pepřem a solí, promícháme a za-
lijeme vývarem. Dusíme dalších 5 minut. 
Odstavíme z plotny a vmícháme smetanu. 
Stroganoff můžeme podávat s rýží nebo 
opečeným bramborem, před konzumací 
ještě posypeme petrželkou. Výborný také 
bude k pečenému či grilovanému masu.

Ani dnes nevynecháme sladkou tečku 
nakonec. Lehký nepečený dortík plný 
ovoce vás jistě nadchne.

Ovocná charlotta se zakysanou 
smetanou

Na formu o průměru 18 cm budeme 
   potřebovat:

300 g cukrářských piškotů
500 g tvarohu
250 g zakysané smetany
80 g moučkového cukru
9 plátků želatiny
400-500 g ovoce

Dortovou formu vyložíme potravinář-
skou fólií. Cukrářské piškoty na jedné stra-
ně seřízneme, aby lépe stály a poklademe 
jimi dortovou formu po obvodu i po dně. 
Plátky želatiny necháme nabobtnat ve 
studené vodě. V míse mezitím smícháme 
tvaroh se zakysanou smetanou a cukrem. 
Nabobtnalé plátky želatiny přidáme k 0,5 
dl teplé vody. Do rozpuštěné, čiré želati-
ny přidáme část krému z mísy. Vyšleháme 
do hladka a pak smícháme i se zbytkem 
hmoty. Polovinu hotového krému nalijeme 
opatrně do dortové formy, přidáme okapa-
né, popřípadě nakrájené ovoce a dolijeme 
zbylým krémem. Necháme přes noc stuh-
nout v lednici. Druhý den formu rozevřeme 
a sundáme potravinářskou folii. Dozdobíme 
ovocem a šlehačkou.

Dobrou chuť a ať rostou. :-)
Lena Yvona Geryková
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22. 7.: ze 70. výročí založení fotbalového oddílu

I u nás kvete vandalismus

Helena Marková, odbor ŽP

foto: Lenka Smrčková
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změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh�
najdi 10 dobře uk��t�ch k�abiček 
na k�ásn�ch místech � našem oko�í. 
Mapka s indiciemi je k dostání na 
MěKIS.

Kašperské Hory |

Če��enec, s�pen | úte��, čt��tek, 
nedě�e | od 10.30
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 90 min. p�oh�ídka města s p�ů�od-
cem. Cena snížené �stupné 50 Kč, p�né 
75 Kč. P�odej �stupenek na MěKIS. 

 Sraz před budovou radnice K. Hory |

Če��enec, s�pen | středa | od 15.00
Po stopách skřítků za z�atem
Cca 3 hodino�á inte�akti�ní p�ocház-
ka p�o děti s p�ů�odcem. Jednotné 
�stupné 100 Kč. P�odej �stupenek na 
MěKIS. 

Sraz před budovou radnice K. Hory |

Ce�o�očně ote�řeno
Kašpe�skoho�sk� skříňo�� bet�ém

Výstavní síň Kašperské Hory  |

6. 5. – 31. 10.
Šuma�ské cha�up� očima Ja�omí�a 
Randáka

Galerie Muzea Šumavy K. Hory |

3. 7. – 31. 8. | 9.00 – 16.00
V�sta�a Zák�adní ško�� Ha�tmanice

Vestibul kina Kašperské Hory |

3. 7. – 31. 8.
Od Saha�� po Hima�áj
V�sta�a �e�ko�o�máto��ch �otog�a�í 
z z �otoexpedic pořádan�ch Fotoinsti-
tut.cz pod �edením He�en� a And�eje 
Macenaue�o��ch.

Výstavní místnost Kašperské Hory |

21. 7. - 25. 8. | každ� pátek 
14.00 – 17.00
T�oři�é dí�n� - p�sto�é �outk�
Přij�te si ��t�ořit k�ásné p�sto�é �out-
k�. Cena 50 Kč za ���obek.

Vestibul kina Kašperské Hory |

KRÁTKODOBÉ AKCE

1. 8. | 9.00 - 12.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�cházka přes Šibeniční ��ch a ��ch 
Vinice s pano�amatick�mi �ozh�ed� do 
ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í.  
Na akci se předem přih�ašte na te�. 
376 582 734.

IS a SEV Kašperské Hory |

2. 8. – 6. 8. | 21.00
Rozma�né �éto
P�emié�o�é předsta�ení di�ade�ního 
spo�ku Kašpa�. No�á d�amatu�gie, 
no�é podium, no�é h�ediště a pop��é 
na h�adním nád�oří. 

Hrad Kašperk |

3. 8. | 12.45
Za ��k� na S�ní
Vo�nočaso�� k�ub Jonáš z�e �šechn� 
děti na spo�ečné ���et�. Je nutné h�á-
sit se předem na te�. 721 643 096. 
P�o děti �stupné zda�ma.

Sraz u Dětského domova K. Hory |

3. 8. | 14.00 - 16.00
T�oři�á dí�na – V�t�a�né �ec�k�o�ání 
T�oři�é odpo�edne, kd� si budeme ��-
t�a�ně �ec�k�o�at �ěci, kte�é b� jinak 
skonči�� � koši na odpadk�. 

IS a SEV Kašperské Hory |

4. 8. | 14.00 - 16.00
Odpo�edne s ��sem ost�o�idem
Odpo�edne p�né he�, akti�it a zajíma�os-
tí o této naší nej�ětší kočko�ité še�mě.   

IS a SEV Kašperské Hory |

4. 8. | 21.30
LETNÍ KINO - Sezn�mka
Komedie o mužích, ženách a inte�ne-
to�é seznamce. A samozřejmě o tom, 
co �šechno se na tako�ém �ande na-
s�epo může stát. Česká komedie, dé�ka 
90 min, �stupné 70 Kč. 

Parčík pod kinem Kašperské Hory |

4. 8. - 6. 8.
Kašpe�skoho�ská pouť - Pouť Pann� 
Ma�ie Sněžné
Poutní p�ocesí, sta�očesk� ja�ma�k  
a pouťo�á zába�a na Náměstí, pouťo-
�é at�akce na Žižko�o náměstí.

Kašperské Hory |

5. 8. | 10.30 - 15.00
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nicko-
Teto�ském kaná�u
Vázání �o�ů, ukázka sta��ch řemese�  
a p�a�ení dře�a po Vch�nicko – Teto�ském 
p�a�ebním kaná�u. 

IS a SEV Kašperské Hory  |

5. 8. | 13.00
Pouťo�� �otba�o�� tu�naj
Pouťo�� tu�naj, kde se utkají muži z TJ 
K. Ho��, zedníci, m�s�i�ci, obec Če��e-
ná a da�ší. Jako pos�ední bude utkání 
můžu s můžu z města G�a�enau.

Fotbalové hřiště na Cikánce K. Hory |

5. 8. | 20.00
Konce�tní c�k�us – Kašpe�skoho�ské 
�a�han� – �éto 2017
S�a�nostní konce�t. Zah�ají Ma�kéta 
Sch�e� Reind�o�á a hosté.

Kostel sv. Markéty Kašperské Hory |

KULTURA  SRPEN          I. ČÁST
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�á. Na akci je třeba se objednat. Cena 
p�og�amu 20 Kč. Te�. 376 582 734.

IS a SEV Kašperské Hory |

16. 8. | 19.00  
Poh�ed� do k�ajin� - Jak �otit k�ajinu
Cesto�ate�ská přednáška s p�omí-
táním �otog�a�í Přednášející: Pa�e� 
Bok�, Cena p�og�amu 20 Kč. 

IS a SEV Kašperské Hory |

17. 8. | 14.00
V��et do Aquapa�ku � Sušici
Vo�nočaso�� k�ub Jonáš z�e �šechn� 
děti na spo�ečné ���et�. Je nutné h�á-
sit se předem na te�. 721 643 096. 
P�o děti �stupné zda�ma.

Sraz u Dětského domova K. Hory  |

17. - 19. 8. | 21.00 – 23.30
Noční p�oh�ídk� h�adu – Po stopách 
hejtmana Jana 
Tématem jsou d�amatické ži�otní osu-
d� d�ouho�etého hejtmana - pu�k�abí-
ho h�adu Jana P�echta z Rotenbu�ku. 
Reze��ace �stupenek na te�. 376 582 
324, on�ine p�odej na ���.kaspe�k.cz 

Hrad Kašperk  |

18. 8. | 13.00 - 17.00 
Histo�ie sk�ářst�í na Šuma�ě a 
�uční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků 
(pateříků) na sk�ářském kahanu
Přij�te si pos�echnout mnoho zajíma-
�ého o histo�ii sk�ářst�í na Šuma�ě 
a podí�at se na ce�� postup ���ob� 
sk�eněného ko�á�ku. Přednášející: Jana 
Wud�. Na akci se předem přih�ašte na 
te�. 376 582 734. 

IS a SEV Kašperské Hory |

18. 8. | 21.00
LETNÍ KINO - P�ázdnin� � P�o�ence
Tři kama�ádi a č�eno�é hudební skupi-
n� utečou před s�ojí manaže�kou do 
s�unné F�ancie k tetě jednoho z nich. 
T�ochu se poflakují, hodně si uží�ají  

KULTURA  SRPEN          II. ČÁST
5. 8. | 21.00
Pouťo�á zába�a s kape�ou Rank� Sepp

Náměstí Kašperské Hory |

6. 8. | 14.00
VII. �očník setkání ha�monikářů 
U pří�ežitosti t�adiční Kašpe�skoho�-
ské pouti.

Náměstí Kašperské Hory |

7. 8. | 9.00 - 13.00
Po stopách z�atokopů
V�cházka s po�ídáním o těžbě z�ata � 
oko�í Kašpe�sk�ch Ho� � dá�né i ne-
dá�né minu�osti. Na akci se předem 
přih�ašte na te�. 376 582 734

IS a SEV Kašperské Hory |

9. 8. | 9.00 - 13.00
Letní ��cházka za pří�odou a histo�ií
V�cházka �ás za�ede do ho�ské �esni-
ce a osad� s �ozt�oušen�mi cha�upa-
mi, do kaňonu řek� V�d�� a p�ojdeme 
K�oste�manno�u stezku až ke Kamen-
nému domu. Na akci se předem při-
h�ašte na te�. 376 582 734.

IS a SEV Kašperské Hory |

9. 8. | 19.00  
Poh�ed� do k�ajin� - K�ajina a �idé 
se�e�ního Vietnamu
Cesto�ate�ská přednáška s p�omítáním �oto-
g�a�í. Přednášející He�ena Macenaue�o�á.

IS a SEV Kašperské Hory |

10. 8. | 10.00 - 13.00
H�edání šuma�sk�ch skřítků 
Dopo�edne p�né he� a akti�it o šu-
ma�ské pří�odě p�o �odiče s dětmi  
� a�eá�u SEV � Kašpe�sk�ch Ho�ách.

IS a SEV Kašperské Hory |

10. 8. | 15.30
Stopo�aná
Hry a soutěže v DPS. Pro děti vstupné zdarma.

DPS na Žižkově náměstí K. Hory |

11. 8. | 9.00 - 12.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�cházka přes Šibeniční ��ch a ��ch 
Vinice s pano�amatick�mi �ozh�ed� do 
ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í. 
Na akci se předem přih�ašte.

IS a SEV Kašperské Hory |

11. 8. | 17.30
K�áska a z�íře
Pozo�uhodn� příběh K�ásk�, b�st�é, 
k�ásné a nezá�is�é m�adé dí�k�, kte-
�ou �e s�ém zámku u�ězní děsi�é 
z�íře. Na�zdo�� st�achu se spřáte�í 
se zak�et�m zámeck�m s�užebnict�em  
a u�ědomí si, že se pod ob�udn�m 
z�ířecím ze�nějškem uk���á ��ídná 
duše skutečného p�ince. Rodinn� �an-
tas� muziká�, dé�ka 130 min., �stupné 
děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč.

Kino Kašperské Hory |

11. 8. | 21.00
LETNÍ KINO - Všechno nebo nic
Linda a Vanda jsou poh�edné třicítk�, 
ne�oz�učné kama�ádk�. Linda je �oz�e-
dená, �zdě�aná, p�aktická, má ma�ou 
dce�u a pocit zodpo�ědnosti. Ten na-
opak ch�bí Vandě, s�obodné, �ese�é, 
nezá�is�é k�ásce, kte�á sice muže při-
tahuje jako magnet, a�e její ži�e�nosti 
žádn� nestačí. A tak h�edá toho p�a�é-
ho. Akti�ně. Česká �omantická kome-
die, dé�ka 107 min., �stupné 70 Kč.

Parčík pod kinem Kašperské Hory |

15. 8. | 14.00 - 16.00
T�oři�á dí�na - Antist�eso�é ma�o�ání 
Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost, 
k�eati�itu a z�učnost do naší t�oři�é 
dí�n�. Cena p�og�amu 50 Kč. 

IS a SEV Kašperské Hory |

16. 8. | 10.00 - 14.00
Jedo�até �ost�in� � pří�odě
Botanická ��cházka do oko�í Kašpe�-
sk�ch Ho�. Přednášející: Hana kohouto-



změna p�og�amu ��h�azena změna p�og�amu ��h�azena

��m �étům. Jeho ži�ot b� už mě� mít 
„ustá�enou“ podobu a pe�né ob��s�. 
Opak je p�a�dou. P�á�ě te� p�oží�á 
Bá�ta doce�a smo�né období. A najed-
nou je tu z�om! Bá�ta obje�í dí�ku Te-
�ezu, k�ásnou a�anžé�ku - tajemnou, 
cudnou i �ášni�ou, p�ostě ne��zp�ta-
te�nou. Přitahuje ho neb��a�ou si�ou  
a jeho sta�om�ádeneck� ži�ot je na�áz 
�zhů�u nohama. Česká �omantická ko-
medie, dé�ka 90 min., �stupné 70 Kč.

Parčík pod kinem Kašperské Hory |

26. 8. | 20.00
Konce�tní c�k�us – Kašpe�skoho�-
ské �a�han� – �éto 2017
Adam Vikto�a – �a�han�, Gab�ie�a Ei-
beno�á - zpě�

Kostel sv. Markéty Kašperské Hory |

28. 8. | 9.00 - 13.00
Po stopách z�atokopů
V�cházka s po�ídáním o těžbě z�ata  
� oko�í Kašpe�sk�ch Ho� � dá�né i ne-
dá�né minu�osti. Na akci se předem 
přih�ašte na te�. 376 582 734.

IS a SEV Kašperské Hory |

31. 8. | 13.00
Cestou necestou na h�ad Kašpe�k
Vo�nočaso�� k�ub Jonáš z�e �šechn� 
děti na spo�ečné ���et�. Je nutné h�á-
sit se předem na te�. 721 643 096. 
P�o děti �stupné zda�ma.

Sraz u DPS na Žižkově náměstí   |
K. Hory

31. 8. | 14.00 - 16.00
T�oři�á dí�na – V�t�a�né �ec�k�o-
�ání a Pe�gamano
Na t�oři�é dí�ně se seznámíte s net�a-
dičním ��t�a�n�m p�og�amem, a ještě 
spo�ečně najdeme ��t�a�né ��užití p�o 
�ěci, kte�é b� jinak skonči�� � koši. 

IS a SEV Kašperské Hory |

22. 8. | 9.00 - 12.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�cházka přes Šibeniční ��ch a ��ch 
Vinice s pano�amatick�mi �ozh�ed� do 
ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í. 
Na akci se předem přih�ašte na te�. 
376 582 734.

IS a SEV Kašperské Hory |

23. 8. | 19.00  
Poh�ed� do k�ajin� - Indie
Cesto�ate�ská přednáška s p�omí-
táním �otog�a�í. Přednášející: Kami� 
Va�ga, �ekto� FotoInstitut.cz.

IS a SEV Kašperské Hory |

24. 8. | 15.30
Zába�né �gu�k�
T�oření � DPS. Vo�nočaso�� k�ub Jo-
náš z�e �šechn� děti na spoustu �etní 
zába��. P�o děti �stupné zda�ma.

DPS na Žižkově náměstí K. Hory |

25. 8. | 9.00 - 14.00
Puto�ání na h�ad Kašpe�k
V�cházka přes Ž�íbek a Pust� H�ádek 
na středo�ěk� h�ad Kašpe�k. Čekají 
nás �ůzné h�� a také po�ěsti a zkazk� 
nejen o h�adu. Na akci se předem při-
h�ašte na te�. 376 582 734.

IS a SEV Kašperské Hory |

25. 8. | 17.30
Lichož�outi
Lichož�outi jsou ma�í t�o�o�é, kteří žijí 
s námi �idmi a mohou za to, že �idst�u 
z každého pá�u ponožek �žd� zůstane 
jen jedna – �ichá. Ponožkami se totiž 
ži�í. Animo�an� příběh, dé�ka 83 min., 
�stupné děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč.

Kino Kašperské Hory |

25. 8. | 21.00
LETNÍ KINO - Mi�uji tě modře
S�mpatick� ma�íř a kunsthisto�ik, 
dokto� Da�id Bá�ta, se b�íží K�isto-

a tak� potkají k�ásnou dí�ku, kte�á 
umí �ámat s�dce. Každ� je jin�, spo-
�ečně pak ��st�í �íce či méně ší�ené 
situace. V h�a�ních �o�ích h�ají K��što� 
Hádek, Jakub P�achař, Vojtěch Kotek. 
Česko-��ancouzská komedie, dé�ka 85 
min., �stupné 70 Kč. 

Parčík pod kinem Kašperské Hory |

19. 8. | 8.00 – 12.00
B�ešák | p�odej – nákup - ��měna

Vestibul kina Kašperské Hory |

19. 8. | 14.00 - 17.00
Přežijeme � pří�odě? 
Umíte se dobře ��ba�it do pří�od�  
a po�adit si i � k�izo�é situaci? Přij�te 
a naučíte se mnoho p�aktick�ch do�ed-
ností, kte�é b� se �ám � pří�odě moh�� 
hodit. Přednášející: Ka�e� Ešne�. Místo: 
Kemp Yuko�, Radešo� u Rejštejna. 

IS a SEV Kašperské Hory |

19. 8. | 20.00
Konce�tní c�k�us – Kašpe�skoho�ské 
�a�han� – �éto 2017
P�o�. Ja�os�a� Tůma – �a�han�

Kostel sv. Markéty Kašperské Hory |

20. 8. | 14.00 - 17.00
Za histo�ií ��žo�ání z�ata na Šuma�ě
Histo�ie do�o�ání a získá�ání z�ata na 
Šuma�ě od dob Ke�tů až do pře�omu 
19. – 20. sto�., �četně p�aktick�ch 
ukázek a soutěží. Přednášející: Ka�e� 
Ešne�. Místo: Kemp YUKON, Radešo� 
u Rejštejna. 

IS a SEV Kašperské Hory |

21. 8. | 14.00 - 16.00 
T�oři�á dí�na „ Z o�čína“
Přij�te si ��zkoušet jednu z technik 
zp�aco�ání o�čí ��n�. P�stit budeme 
mok�ou i suchou technikou. Cena p�o-
g�amu 50 Kč. 

 IS a SEV Kašperské Hory |

KULTURA  SRPEN          III. ČÁST




