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Čistírna odpadních vod v Kašperských Ho-
rách byla vybudovaná v roce 1994. Do té 
doby sloužily k čištění odpadních a splaš-
kových vod většinou nefunkční domovní 
septiky a pár malých domovních čističek. 
Odpadní vody byly na několika místech 
zaústěny do povrchových vodotečí a pak 
rovnou do potoka. Tehdejší správa města 
zajistila vybudování centrální, mechanic-
ko-biologické čistírny včetně přívodních 
sběračů v celkové délce 1,7 km, a to za vý-
znamné podpory Státního fondu životního 
prostředí ČR. Od té doby nicméně uběhlo 
téměř čtvrt století a je nutné čistírnu opra-
vit a zvýšit její účinnost. 
Východiskem pro projekt se stal generel kana-
lizace, zpracovaný v roce 2014 firmou EKOE-
KO s. r. o. Zpracovatel uvádí, že na vodovodní 
a stokovou síť bylo v té době připojeno přes 
1500 obyvatel, navíc je nutné připočíst té-
měř tisíc rekreačních lůžek. Ve městě máme 
jednotnou kanalizaci, která svádí dešťové 
i splaškové vody. Z toho vyplývá, že průtok 
čistírnou bývá značně kolísavý, zvláště s ohle-

dem na přítok při přívalových deštích. V ně-
kterých případech byla část čistírny výrazně 
přetěžována a mohlo docházet i k únikům ze 
systému. Nejvíce chyběla regulérní vstupní 
odlehčovací komora. Lapák štěrku pak pro-
to neplnil správně svoji funkci. Technologické 
vystrojení dosazovacích nádrží bylo zastaralé 
a ze současného pohledu hydraulicky nevy-
hovující, stejně jako úsek odvodnění kalu. 
Drobné nedostatky, především provozního 
charakteru, byly shledány i v lince biologické-
ho čištění. Podle generelu čistírna poskytuje 
trvale velmi dobrou kvalitu vyčištěné vody, 
která s výraznou rezervou plní požadavky 
platného vodohospodářského rozhodnutí, ale 
zároveň navrhla řadu opatření, nutných ke 
zvýšení účinnosti čistírny a odstranění jejích 
nedostatků. Tato opatření byla zpracována 
do projektové dokumentace „Intenzifikace 
ČOV Kašperské Hory“, a to firmou VAKPRO-
JEKT, s. r. o. Konkrétně se jedná o následující 
stavební úpravy.
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znečištění za rok mnohem více pomůže nově 
navržené chemické srážení fosforu, kterým 
bude ČOV připravena na plnění nejpřísnějších 
požadavků na kvalitu vyčištěné vody v soula-
du s limity pro nejlepší dostupné technologie. 
Jako hlavní úpravu v souboru biologického 
čištění je instalováno nové, moderní techno-
logické vystrojení dosazovacích nádrží, které 
bude doplněno o dnes již standardní systém 
ofuku hladiny a odtah plovoucích nečistot. 
Další zásadní úprava bude provedena v sou-
boru kalového hospodářství, resp. souboru 
odvodnění kalu. Namísto nevyhovujícího 
odvodnění kalu na kontejnerových kalových 
polích bude umístěno strojní zařízení, které 
zajistí celoročně účinné odvodnění vznikají-
cího kalu a významně tak usnadní likvidaci 
a manipulaci s tímto odpadem.
V rámci prováděné stavby tedy budou pro-
vedeny stavební úpravy stávající ČOV Kaš-
perské Hory a bude osazena nová technolo-
gie pro zlepšení účinnosti čištění odpadních 
vod a zlepšení odvodnění kalu. Nově bude 
vybudován větší lapák štěrku se strojním 
těžením, dojde ke kompletní přestavbě od-

Dokončení z titulní strany

Na přítokovém potrubí bude vybudována ná-
toková šachta a nový objekt lapáku štěrku. 
Tím budou vyřešeny přetrvávající problémy 
v hrubém předčištění. Za lapákem štěrku 
bude zrušena stávající odlehčovací komora 
a bude vybudována nová, s automaticky čiš-
těným sítem a s hradítkem, které bude moci 
regulovat nátok do objektu čistírny. V dalším 
úseku mechanického předčištění bude pro-
vedena výměna strojních česlí a šnekového 
dopravníku, takže bude umožněn jeho pro-
voz i v momentálně problematickém zimním 
období. Novou stavitelnou přelivnou hranou 
bude možné přesně nastavit přítok na bio-
logickou část ČOV. Na odtoku z odlehče-
ní před biologickou částí bude vybudována 
nová záchytná dešťová zdrž o objemu 60 m3, 
která zachytí prvotní splach z kanalizace. Po 
odeznění deště bude voda z dešťové zdrže 
řízeně čerpána zpět do nátoku na ČOV, před 
česle. Zbudování dešťové zdrže pomůže sní-
žit znečištění vnášené do vodního toku, ale 
z pohledu celkového množství vypuštěného 

tvář města: Intenzifikace ČOV Kašperské Hory

Novinek je více, ale co z Vašeho pohledu 
nejvíce v letošní sezóně ocení návštěvní-
ci hradu a města?
Je to pravda, novinek je opravdu hodně. Vrá-
tím se o šest let zpátky. Tehdy jsme začali 
se zcela novými prohlídkami hradu, z nichž 
jedna je zaměřena na stavbu hradu a druhá 
na život na hradě. Jedná se o komentova-
né prohlídky, které umožňují návštěvníkům 
hradu vnímat atmosféru hradu či si všímat 
jednotlivých detailů, aniž by se museli obá-
vat, že nebudou stíhat záplavu informací 
z průvodcova obsáhlého monologu. Navíc 
je každá z prohlídek doprovázena audiovi-
zuálními projekcemi, což je velice působivé 
a efektní. Hlavně to však pomáhá lidské 
představě o minulosti hradu a naší historie.
Od roku 2015 pravidelně překonáváme do té 
doby platné návštěvnické rekordy. To přináší 
na jedné straně zvýšené tržby, odvrácenou 
stranou mince je ale daleko větší tlak na ná-
vštěvnickou infrastrukturu. Za všechna vylep-
šení a zkvalitnění návštěvnického komfortu 
uvedu elektrifikaci lesního úseku přístupové 

PtáME SE ZA VáS 
KAStEláNA HRADu KAŠPERK MgR. ZDEňKA SVOBODy:

lehčovací komory a jejímu vystrojení auto-
maticky čištěným sítem a vybudována deš-
ťová zdrž. Naakumulovaná voda bude znovu 
odváděná na ČOV a vyčištěná. 
Stavbu provádí brněnská firma VHZ-DIS, a. 
s., předpokládaný termín dokončení stavby 
je konec července 2018. Celkové náklady 
vidíte v tabulce. Neuznatelné náklady jsou 
nutné stavební úpravy, které nemají vliv na 
účinnost čištění vod, takže na ně se dotace 
neposkytuje. 

Financování V tis. Kč bez DPH

Celkové náklady 17,412.556,--

Nezpůsobilé náklady 11,386.918,--

Dotace OPŽP  5,121.792,--

Dotace SFŽP  401.709,--

Vlastní podíl mimo 
nezpůsobilé náklady  502.137,--

Jana Slonková

Tento projekt je spolufinancován Evropskou 
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí a Státním 
fondem životního prostředí ČR na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí.

cesty k hradu, vybudování nového multi-
funkčního objektu na nádvoří, a výstavbu 
nové kanalizace a čističky odpadních vod. 
V současné době právě probíhá revitalizace 
přístupové cesty k hradu a kolem něho. Ke 
zkvalitnění návštěvnického komfortu se dá za-
řadit i nové pódium i hlediště v horní části ná-
dvoří. V současné době rovněž vrcholí přípravy 
k výstavbě nových návštěvnických WC. 

Změny jsou ale vidět i v „podhradí“ - ve 
městě samotném. Město pracuje s roz-
vojovými strategiemi, které jej vedou 
k tomu, aby se udrželo jako nepřehléd-
nutelný (a dlouhodobě stabilní) pilíř 
destinačního managementu města a re-
gionu. K tomu je zapotřebí vybudovat sa-
mozřejmě také potřebnou infrastrukturu 
a zázemí služeb. Daří se tento cíl, podle 
Vás, naplňovat? V čem je město úspěšné 
a kde má podle Vás ještě rezervy?
Pokud chceme postupovat systémově a do-
sáhnout konkrétních cílů, bez kvalitních 
rozvojových materiálů se neobejdeme. Jsem 

přesvědčen, že strategie udržitelného roz-
voje pro Kašperské Hory je velice kvalitní 
materiál, který lze uvádět do praxe. Jedna 
věc je ale mít kvalitně napsanou strategii, 
a druhá věc dokázat ji uvádět v každoden-
ním životě do praxe. To je z mnoha důvodů 
vždy daleko náročnější a komplikovanější 
proces. 
Mám-li se držet oboru svého působení, tj. 
kultury a cestovního ruchu, příp. památek, 
vidím jako základ ve stabilizaci personální 
situace a v tvůrčím přístupu k práci u ko-
legů v Městském kulturním a informačním 
středisku (MěKIS). To je, jak věřím, na 
dobré cestě. Tvoří se zde nový tým, kte-
rý určitě bude navazovat na dobré poči-
ny z minulosti, jako je například již tradice 
městských zářijových slavností či nastavené 
standardy kvality turistického informačního 
centra. Nicméně se bude muset ve spoustě 
věcech začít znovu či od začátku. Z toho 
důvodu jsme ve stavu, kdy zatím, bohužel, 
nemůžeme mluvit o standardním destinač-
ním managementu. 
Rezervy jsou vždy a všude, což vidím každý 
den sám na sobě. Je určitě dobré, že naše 
město vynakládá nemalé prostředky na 
rozvoj cestovního ruchu i kultury, včetně 
té místní, kterou tvoří místní občané a kte-
rá tvoří duši města. Jako velmi pozitivní 
vnímám prováděné úpravy multifunkční 
budovy kina, včetně jeho aktivnějšího pro-
vozování ze strany MĚKIS. 

-red-

Dominanta kraje, hrad Kašperk, za poslední roky prošel několika výraznými změna-
mi, které přispěly ke zkvalitnění provozu i návštěvnického komfortu.
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Dobří holubi se vracejí….
Ing. Roman Bečvář nastoupil na Měst-
ský úřad Kašperské Hory jako investiční 
technik letos v lednu. Vrátil se do Kaš-
perských Hor po 25 letech. Má za sebou 
prvních pět měsíců práce na Odboru 
správy majetku a investic města. Jak se 
mu jeho práce líbí, na čem momentálně 
pracuje a jaké má plány do budoucna, 
na to jsme se ho zeptali. A protože je 
Roman můj kolega, rozhovor proběhne 
v rámci tykání.

Kde ses narodil a kam všude tě dosud vítr 
odvál? 
Narodil jsem se v Táboře a od jednoho 
roku jsem žil tady v Kašperských Horách. 
Po dostudování vysoké školy a pár letech 
práce tady na Šumavě, jsem se přestěhoval 
na Moravu, kde jsem 4 roky pracoval ve 
stavebnictví a 9 let na MěÚ v Konici na 
Odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Nyní jsem se po dvaceti pěti letech vrátil 
opět do Kašperských Hor.

Jaký je rozdíl mezi Moravou a Šumavou?
Pro mě zejména ve vnímání krajiny. Jinak 
všude žijí lidé.

Proč ses rozhodl vrátit na Šumavu?
Pocházím odtud, znám to tady, mám zde 
rodinu, kamarády a známé a mám rád zdej-
ší krajinu. V neposlední řadě jsem tu našel 
i svou současnou práci.

Po čem se ti stýskalo nejvíce?
Nejvíce jsem se těšil na zimní lyžovačku 
(zejména běžky).

Baví tě tvá práce a co konkrétně?
Ano baví, nemohl bych dělat práci, kte-
rá mě alespoň z části nenaplňuje. Opro-
ti předešlé práci se pohybuju daleko více 
v terénu a ne již z většiny pouze v kan-
celáři u PC (v mém věku je to docela 
prospěšné). Rád komunikuji s lidmi, pro-
mýšlím věci a snažím se je posunovat až 
do cíle. Vždycky mám radost, když je za 
mnou něco dobrého vidět. Mám rád práci 
v kolektivu a současná pracovní konstelace 
mi docela sedí. 

Na čem konkrétně pracuješ a co máš již 
hotové?
Jelikož jsem pracoval „do silnic“, dostal 
jsem je na starost i tady v Kašperkách. 
V současnosti se zabývám rekonstrukcí 
ulice Vimperská, Besední, Na Pranýř, Klos-
termannova, lesní cesta Žlíbek – Kašperk. 

Předpokládám, že se 
letos podaří realiza-
ce lesní cesty Žlíbek 
– Kašperk (stavba 
již započala) a uli-
ce Na Pranýř. Ulice 
Vimperská a Klos-
termanova jsou ve 
fázi projekční pří-
pravy pro územní 
řízení a ulice Besed-
ní, na níž je platné 
stavební povolení, 
se patrně začne re-
alizovat po etapách 
v příštím a dalším 
roce. Vše je samo-
zřejmě závislé na 
finančních dispozicích města a na rozhod-
nutích rady a zastupitelstva. Dále mám na 
starosti zejména neinvestiční akce, kte-
ré mají svěřené Technické služby Města 
Kašperské Hory s. r. o., jakožto dceřiná 
společnost města. Dle mého názoru tato 
společnost (i přes krátkou dobu své exis-
tence), vytváří dobré hodnoty, které jsou 
dnes a denně vidět a napomáhají tak lep-
šímu žití v tomto městě.

co se ti v rámci tvé práci zatím za těch 
pět měsíců povedlo?
Jsem tu přeci jenom krátce, ale mám 
radost, že se mi po velkém kolektivním 
úsilí podařilo přiblížit kolaudaci zálož-
ní kotelny na LTO v Besední ulici. Také 
jsem po zkušenostech z předchozí pozice 
poněkud přepracoval systém silničního 
správního úřadu na místní komunikace 
(zvláštní užívání komunikací, připojování 
nemovitostí aj.).

Jaké to je mít v rukou milióny z městské 
kasy?
Oproti většině měst podobné velikosti, 
jsou na tom Kašperské Hory z rozpočto-
vého hlediska velmi dobře. Vyžaduje to 
zodpovědnost s těmito prostředky účelně 
hospodařit.

cítíš zodpovědnost vůči místním 
obyvatelům?
Ano, cítím. Chtěl bych tu po sobě zane-
chat pozitivní otisk, tak jako to dříve udělali 
moji rodiče.

co se ti na Kašperských Horách líbí a co 
ti naopak vadí?
Je zde relativně dobré kulturní a sportovní 
vyžití (člověk si musí najít to své), hezká 
krajina a upřímní a přívětiví lidé. Někdy 

Rozhovor s investičním technikem
města Kašperské Hory

mám trochu obavy, abychom časem nebyli 
víkendovým městem s menšinovým podí-
lem stálého obyvatelstva.

Je jednoduché dělat práci investičního 
technika? S jakými problémy se nejčas-
těji potýkáte? 
Je to práce náročná, ale také zajímavá 
a velmi rozmanitá. Každý den je úplně jiný 
a specifický. Vyžaduje to mnoho komuni-
kace a součinnosti s občany, projektanty, 
dodavateli, technickými dozory, dotče-
nými orgány státní správy, radou města 
apod. (někdy jsou to opravdu hodiny jed-
nání a telefonátů). Jsem rád, že mám na 
této pozici přívětivou kolegyni (také po-
slouchá při práci jazz), která mě jednak 
do problematiky této agendy postupně 
zasvěcuje, ale také se můžeme vzájem-
ně zastoupit. Těší mě, že mám podobně 
technicky smýšlející protějšek v jednateli 
Technických služeb. Práci často kompli-
kuje přebujelá byrokracie, termíny dodání 
služeb některých státních firem, ale také 
třeba ne úplně povedený SW, se kterým 
musí člověk denně pracovat. S tím se ale 
musíme nějak popasovat.

Jaký je rozdíl mezi MěÚ Konice a MěÚ 
Kašperské Hory?
Personálně je úřad v Kašperských Horách 
přibližně poloviční, roční rozpočet je však 
několikanásobně vyšší. Je zde poměrově 
vyšší podíl vykonávané samosprávy.

co pro tebe Kašperské Hory znamenají?
Jsou pro mě srdeční záležitostí.

Děkuji Ti za rozhovor a ať Tobě a kaš-
perskohorským občanům město jenom 
vzkvétá.

Lenka Doubková
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Jsou otázky normální, méně záludné a více 
záludné. Tentokrát jsem dětem položila 
otázku „Kdo je to hrdina a znáte nějaké-
ho?“ Přišlo mi to jako jednoduchá otázka do 
doby, než jsem jí položila sama sobě. Máte 
i Vy nějakého hrdinu? Co dělá z člověka 
hrdinu? Tady jsou odpovědi rady mladších 
a rady starších.

Kdo je to hrdina a znáte nějakého?

„Deváťáci“:
Hrdina je ten, kdo dělá něco hrdin- »
ského. Znám Supermana, jednou jsem 
chtěl skočit z mrakodrapu a on přiletěl 
a zachránil mě. Pak znám Zemana, je 
to hrdina, že se dokázal udržet v prezi-
dentském sedle. A ještě znám mouchy. 
Ty jsou všechny hrdinky, protože přesto-
že je nemá nikdo rád, ony si z toho nic 
nedělají a klidně otravují dál. 
Hrdina je taťka, děda a babička.  »
Podle mě jsou hrdinové všichni ti lidé,  »

kteří přispějí na dobrou věc, i když  
třeba malou částkou (i málo se počítá).
Hrdina je mamka. Všechno umí, všech- »
no zná. Chrání mě odmalička.
Ten, kdo zachraňuje lidi a nasazuje svůj  »
život za jiné.
Hrdina, to je filmová postava, ale v re- »
alitě jsem ještě nikoho nezažila. Hrdina 
může být někdo, kdo někomu pomůže, 
udělá něco, co jiní udělat nemůžou. 
Superman a filmové postavy, které se 
vydávají za hrdiny.
Rodiče a já a Tony Stark. »
Podle mě je to někdo, kdo zachraňuje  »
lidské životy a přitom riskuje svůj vlast-
ní. Hrdina je taky člověk, který má jiný 
názor než většina lidí a stojí si za ním, 
i když ho ostatní pomlouvají a odsuzují. 
Znám pár takových lidí.
Hrdina je moje maminka, protože mě  »
dobře vychovala.
Hrdina je děda, Nikola Tesla a Elon Musk. »
Někdo, kdo zachránil spoustu životů,  »

třeba Winton. Nebo spíš moje mamin-
ka. Má toho hodně a pořád tu je.
Doktor a Policie. »
Táta. »

„Prvňáčci“:

Kdo je to hrdina?

Hrdina je, třeba ten, kdo něco vyhrál  »
a pak dostane medaili.
Hrdina je ten, kdo se nebojí. »
Hrdina je superhrdina, kterej má bume- »
rang, střílečky, auta a věci, bydlí v jes-
kyni a má pomocníka a sluhu.
Hrdina zachraňuje lidi. »
Hrdina se vůbec ničeho nebojí, jde do  »
všeho, ničeho se nebojí ani práce.
Batman, kterej bojuje proti takovýmu  »
klaunovi, kterej není superhrdina, ale je 
to superpadouch.
Hrdina je ten, kdo zabil draka. »
Joker je hrdina. »

Znáte nějakého?

Náš strejda je hrdina, protože umí  »
cvičit.
Táta, protože je policajt. »
Bajaja. »
Můj strejda, protože byl voják a má vel- »
ký svaly.
Batman. »
Grinch. »
Můj táta, protože je traktorista. »
Já znám super-hrdinku a ta se jmenuje  »
Justy.
Hrdinkou je Kouzelná beruška a Černý  »
kocour.
Superhrdina se jmenuje Robin. »
Hrdina je můj táta, protože byl na  »
vojně.
Můj táta byl taky na vojně a zažil nálet  »
stíhaček, který pouštěly bomby.
Můj táta, protože je jako Green Arrow,  »
umí hrozně dobře střílet z luku a mě to 
taky naučil.

Lenka Doubková

anketa - Rada mladších a rada starších

MěStO KAŠPERSKé HORy HlEDá  
pracovníka pro výkon funkce  

PřEDSEDy KOMISE PRO PROJEDNáVáNí PřEStuPKů.  
Možno na DPP, zkrácený HPP

Podle ust. § 111 zákona č. 250/2016 Sb., v platném znění, musí mít předseda Komise pro projednávání přestupků vysokoškolské 
vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, případně vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti s tím, že musí prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou 

u Ministerstva vnitra (zvláštní odborná způsobilost).

Zájemci mohou poslat své přihlášky, kontaktní údaje, profesní životopis a souhlas se 
zpracováním osobních údajů na adresu: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské 

Hory, k rukám tajemnice Ing. Staňkové, do 29. 6. 2018 (do 12 hodin). 
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O čem jednala rada města?
Rada města Kašperské Hory (dále jen 
RM) se schází na pravidelném jednání 
každé dva týdny. Členy rady města jsou: 
starosta Petr Málek, místostarosta Jaro-
slav chlada, Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zde-
něk Svoboda a Ing. Milan Bechyně. Prů-
běh zasedání rady města se řídí jednacím 
řádem (k dispozici na www.kasphory.cz/
úřední deska - rada). Rada města zaseda-
la ve dnech 30. dubna (přítomni všichni 
členové rady) a 16. května 2018 (pří-
tomni všichni členové rady).

Z jednání rady města 30.04.2018

Rekonstrukce staré školní tělocvičny 
byla zahájena. V rámci realizace akce je 
nutné smluvně ošetřovat subdodavatelské 
služby:

lepší cenové podmínky městu na vý- »
kon funkce koordinátora BOZP na 
akci „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpra-
vy původní tělocvičny na třídy k MŠ 
a ZŠ“ předložil městu Václav Zdeněk,  
IČ: 44637055. Město akceptovalo na-
bídkovou cenu 52.800 Kč bez DPH, 
druhá zaslaná nabídka tuto částku pře-
sahovala. Technický dozor pro tuto akci 
bude vykonávat na základě smlouvy 
Ing. Luboš Kadaně, IČ: 67134785, za 
cenu 268.000 Kč bez DPH. Ing. Kadaně 
již prováděl na základě s městem uza-
vřené rámcové smlouvy na provádění 
výkonu inženýrsko-investiční činnosti, 
odborný dozor nad projektovou přípra-
vou této akce;
na následujícím jednání rady byl  »
schválen také Dodatek ke smlouvě na 
tuto akci, týkající se zajištění projekto-
vé dokumentace a inženýrské činnosti, 
s Ing. Jiřím Lejskem, IČ: 14729482, kte-
rý řeší rozšíření díla o dokumentaci pro 
provedení stavby. To se promítne do 
celkové ceny realizace částkou 71.650 Kč 
bez DPH; dále dodatek upravuje sankce 
za zpoždění stavebního povolení opro-
ti přepokládanému termínu, ve výši 
15.000 Kč.

Policie Modrava pokračuje a natáčení dal-
ší řady seriálu bude pokračovat znovu ve 
městě a okolí. Rada města vyhověla žádos-
ti produkce seriálu a souhlasila s natáčením 
ve vyjmenovaných lokalitách a termínech: 

tak jako v minulých letech i v těchto dí- »
lech navazuje prostředí v Kašperských 
Horách: Základní škola (natáčení 19. 9.), 
náměstí (natáčení 27. 8., 28. 8.,11. 9.), 
OO Policie ČR (natáčení 29. 8. do 19. 9. 
2018).
Nově pak Dlouhá 68 (natáčení 28. 5.),  »
Červená u bývalé elektrárny (natáče-
ní 19. 6., 19. 7.), Vogelsang (natáčení 
20. 6.) Nová 365 (natáčení 22. 6.), 

Zahradní (natáčení 22. 6.), Tuškov 1 (natá-
čení 29. 6.), silnice z Kašperských Hor směr 
Tuškov - zatáčka u Stuchlíka (natáčení 29. 
6.), KH Pila (natáčení 6. 7.), Lidlovy Dvory 
2 (natáčení 9. 7.), Dlouhá u Lesní správy 
(natáčení 24. 8.), Česká 153 (natáčení 27. 
8.), Zahradní 356 (natáčení 28. 8.), Zahrad-
ní 352 (natáčení 28. 8., 11. 9.), Na Prádle 
283 a Zahradní 357 (natáčení 30. 8.).

Současně rada města udělila souhlas s par-
kováním filmové techniky v době od 29. 8. 
do 19. 9. 2018 na náměstí před OOP ČR 
a před farou. Příslušná povolení a realiza-
ci nutných opatření dle platné legislativy 
zajistí ve spolupráci se žadatelem Odbor 
správy majetku a investic města a Technic-
ké služby města Kašperské Hory.

Komise stále nemá předsedu - rada města 
byla informovaná o tom, že se dosud nepři-
hlásil nikdo, kdo by vykonával funkci před-
sedy přestupkové komise, poptávka trvá 
a zájemci se mohou přihlásit do 29.06.2018 
(podrobnosti nabídky na straně 3).

V létě proběhne rekonstrukce městské-
ho rozhlasu – letitý rozhlas si v posledních 
několika letech vyžádal stále častější opra-
vy, a tak bylo rozhodnuto o jeho celkové 
rekonstrukci, také v souvislosti s tím, že 
byla navržena úprava rozmístění vzhledem 
k rozvoji města (zastavěnost, zeleň ad.) 
tak, aby lépe vyhovoval požadavkům na 
dostatečné zajištění slyšitelnosti. 
V souladu s usnesením RM č. 28/2017, 
usn. č. 37 ze dne 18.12.2017, byly ve 
spolupráci s odbornou firmou zpracovány 
podmínky poptávky pro dodávku bezdrá-
tového rozhlasu s napojením na JSVV – 
varianta „město, Tuškov, Červená“ (menší 
rozsah, na který se dá plynule navazovat 
dalším rozšířením – RM projednala v pro-
sinci 2017). Tyto podmínky byly zaslány 
čtyřem společnostem, které se takovými 
pracemi zabývají, mají na to odpovídající 
kvalifikaci a byly by schopné pokrýt poža-

dovaný rozsah. Byly osloveny firmy: HITEL 
s. r. o., ul. 5. května 831, 339 01 Klatovy,  
IČ: 26317672, TEWIKO systems s. r. o., Tř. 
Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Libe-
rec, IČ: 25472887, Echoton – CZ s. r. o., 
Josefa Šavla 21, 709 00 Ostrava – Mari-
ánské Hory, IČ: 26813297, SOVT-RADIO 
s. r. o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, 
IČ: 47238810.
V rámci zaslaných, byla vyhodnocena nej-
lepší cenová nabídka: viz tabulka č. 1 ve 
spodní části této strany.

Vítězná cenová nabídka zahrnuje mj. 42 ks 
bezdrátových hlásičů, 103 ks tlakových re-
produktorů, nejdražší položkou je pak nová 
ústředna s kompletním vybavením, která 
včetně zajištění školení obsluhy a „papí-
rování“ přijde na 97.700 Kč včetně DPH. 
Práce by měly být podle smlouvy hotové 
do konce srpna 2018.

Společný školský obvod pro před-
školní vzdělávání - na základě zákona 
č. 561/2004 Sb. (školský zákon - § 179 
odst. 2 a 3, ve znění pozdějších předpisů), 
požádaly obce Nezdice a Strašín město 
Kašperské Hory o možnost uzavřít dohodu 
o vytvoření společného školského obvodu 
pro předškolní vzdělávání. Spádovost pro 
vzdělávání v základní škole je stanovena 
již z minulosti, nyní je na základě uzavře-
ných dohod stanoven obvod pro předškol-
ní vzdělávání tak, že MŠ v Kašperských 
Horách je částí obvodu společně s obcemi 
Nezdice na Šumavě a Strašín.

Pokračování na straně 6

tabulka č. 1

Firma cenová nabídka termín plnění záruka v měs.

bez DPH vč. DPH 1. 6. - 31 . 8. 
2018

vlastní zařízení 
/ baterie

HItEl s.r.o. 
Klatovy 556 650,00 Kč 673 546,00 Kč nedodáno ------

tEWIKO systems 
s.r.o. liberec 580 540,00Kč 702 453,40 Kč dodrží 40/24

Echoton – cZ 
s.r.o. Ostrava - 
Mariánské Hory

583 320,00 Kč 705 817,20 Kč dodrží 40/24

SOVt-RADIO 
s.r.o. Vodňany 528 560,00 Kč 639 557,60 Kč dodrží 40/24
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AKtuAlIty, ZPRáVy Z RADNIcE

Dokončení ze strany 5

Vytvoření znaku a vlajky města v sou-
ladu s platnou legislativou a jejich ulo-
žení do registru komunálních symbolů. 
V prosinci loňského roku akceptovala RM 
nabídku Mgr. Tejkala na vytvoření odbor-
ného slovního popisu a grafického vzoru 
historického znaku města Kašperské Hory, 
vytvoření vlajky města Kašperské Hory, 
v souladu s příslušnými zákonnými norma-
mi, zejména s ustanoveními zákona o ob-
cích a autorského zákona, zajištění schva-
lovací procedury v podobě vypracování 
žádosti o schválení a udělení vlajky a žá-
dosti o zařazení historického znaku měs-
ta do registru komunálních symbolů dle 
metodiky Podvýboru pro heraldiku a vexi-
lologii Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky (dále jen PHV PS P ČR) 
a dodání kreseb znaku a PHV PS P ČR 
schválené nové vlajky v elektronické podo-
bě ve vektorovém i náhledovém formátu. 
Na základě dalšího jednání byl radě města 
doručen návrh zahrnující několik cenových 
nabídek v různých variantách provedení. 
Rada města vybrala tu, která za celkovou 
cenu 11.990,00 Kč nabízí 5 zpracovaných 
variant k výběru. K zajištění výše uvede-
ného procesu bude vytvořeno: 

barevná a černobílá kresba správné po- »
doby historického znaku města v soula-
du s heraldickými zásadami a ve vekto-
rovém formátu (tj. ve formátu vhodném 
pro veškeré další aplikace znaku),
vypracování návrhu blasonu – tj. slovního  »
popisu – historického znaku města v od-
borné heraldické terminologii pro zařazení 
do Registru komunálních symbolů ČR,
doložení historicky správné podoby  »
historického znaku města v heraldické 
literatuře,
barevné verze návrhu vlajky města  »
v souladu s heraldickými a vexilologic-
kými zásadami,
vypracování textového komentáře k ná- »
vrhu vlajky a slovního popisu variant 
návrhu vlajky v odborné vexilologické 
terminologii,
barevný tisk znaku a variant návrhu vlaj- »
ky ve formátu A4,
formální zajištění schvalovací procedury  »
v podobě vypracování žádosti o schvále-
ní a udělení vlajky a žádosti o zařazení 
historického znaku obce do registru ko-
munálních symbolů do Parlamentu dle 
závazné metodiky Podvýboru pro heral-
diku a vexilologii Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky,
dodání kreseb historického znaku a PHV  »

PS P ČR schválené nové vlajky v elek-
tronické podobě ve vektorovém i náhle-
dovém formátu.

Z jednání rady města 14.05.2018

V rámci příprav na rekonstrukci ulice 
Besední proběhne přeložení sítě elektro-
nických komunikací. Rada města schválila 
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektro-
nických komunikací v rámci akce „Rekon-
strukce ul. Besední a křižovatky Besední x 
Vimperská“ mezi městem Kašperské Hory 
a společností Česká telekomunikační infra-
struktura a. s., IČ: 04084063, za cenu pře-
kládky činí 239.947,00 Kč. 

Rozsvítíme nově, město se dočká další 
části nového veřejného osvětlení – rada 
města odsouhlasila, na základě předložené 
dokumentace, vyhlášení veřejné zakázky 
na dodávku svítidel VO v rámci projektu 
„Renovace veřejného osvětlení v Kašper-
ských Horách – snížení světelného znečiš-
tění“. Předpokládaná cena je kalkulovaná na 
2,5 milionu korun bez DPH, zdrojem finan-
cování je dotace ze Státního fondu životního 
prostředí ve výši 80 % nákladů, 20 % bude 
hradit město. Předpokládaný termín dokon-
čení nového osvětlení je 30. září letošního 
roku. Zároveň rada schválila také komisi, 
která bude došlé nabídky posuzovat, ve slo-
žení: Petr Málek, Milan Bechyně, Bohuslava 
Bernardová, Jana Slonková, Jiří Bártík. Příse-
dícím komise bude JUDr. Tomáš Samek.

Na pozemku, na kterém hospodaří Kaš-
perskohorské městské lesy (u Sport 
hotelu Šumava v Amálině údolí), spadl 
strom a poškodil dvě zaparkovaná vozi-
dla. Oznámení poškozené majitelky vozu 
Toyota Aygo z Prahy řeší, tak jako i další 
pojistné události, zástupce města s pojiš-
ťovnou. Majitel druhého auta škodní udá-
lost zatím neoznámil a náhradu neuplatnil. 

Hospodaření EVK - dozorčí rada EVK Kaš-
perské Hory s. r. o. předložila radě města 
komplexní zprávu o hospodaření za loňský 
rok, včetně účetní uzávěrky za rok 2017 
a Výkazy zisku a ztrát jednotlivých středi-
sek. Z nich vyplývá:

středisko teplo zisk 1.082.643,51 Kč

středisko voda ztráta -599.911,04 Kč 

středisko kana-
lizace ztráta  -675.794,10 Kč

celkem ztráta -193.061,63 Kč

tERMíNy JEDNáNí 

RADy MěStA KAŠPERSKé HORy 
11. a 25. června, 6. a 20. srpna, 
3. a 17. září, 1. 15. a 29. října, 
12. a 26. listopadu, 10. a 19. prosince 
2018

ZAStuPItElStVA MěStA K. HORy 
21. června, 13. září 2018 
 
(další termíny budou oznámeny 
v závislosti na termínu konání 
podzimních komunálních voleb)

Dozorčí rada ve svém stanovisku ve zprávě 
konstatuje, že ztráta na obou ztrátových 
střediscích je dána mimořádně nízkou ce-
nou vodného a stočného a doporučila ně-
která opatření.

Na základě doporučení dozorčí rady spo-
lečnosti pak rada města ve funkci valné 
hromady společnosti:

uložila »  starostovi města ve spoluprá-
ci s jednatelem EVK Kašperské Hory 
s. r. o., připravit návrh na použití zis-
ku střediska tepla za rok 2017 ve výši 
1.082.643,51 Kč v souladu s odběratel-
skými smlouvami;
uložila »  starostovi města ve spoluprá-
ci s jednatelem EVK Kašperské Hory 
s. r. o., připravit návrh na úhradu ztrát 
střediska voda za rok 2017 ve výši 
599.911,04 Kč a střediska kanalizace za 
rok 2017 ve výši 675.794,10 Kč;
uložila »  jednateli společnosti EVK Kaš-
perské Hory s. r. o., zpracovat analýzu 
spotřeby jednotlivých odběratelů jako 
podklad pro stanovení dvousložkové 
ceny tepla, rozbor energetických toků 
na výtopně v souvislosti s instalací vý-
měníků tepla a potřeby zvýšení jejich 
výkonu, a tyto materiály předložit na 
jednání rady města dne 03.09.2018;
uložila »  jednateli společnosti EVK Kaš-
perské Hory s. r. o., ve spolupráci s jed-
natelem společnosti Statek Kašperské 
Hory s. r. o., zpracovat plán využití ná-
letových porostů pro výrobu štěpky na 
příštích 5 let a plán předložit na jednání 
rady města dne 03.09.2018.

Kompletní přijatá usnesení (rady i zastu-
pitelstva města) najdete vždy v přísluš-
ných oddílech na webových stránkách 
www.kasphory.cz, k nahlédnutí jsou 
rovněž v sekretariátu MěÚ.

-red-
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Ministr životního prostředí Richard Bra-
bec navštívil v pátek 18. května město 
Kašperské Hory. Přivezl s sebou rozhod-
nutí o schválených žádostech o dotace 
na posílení a budování zdrojů pitné vody 
- v případě našeho města dotaci na inten-
zifikaci ČOV Kašperské Hory (401.709 Kč) 
a Obnovu pramenišť Starý a Nový Ždánov 
(654.262 Kč). 
V době aktuálního, podle odborníků až ex-
trémního sucha, jde o důležité finanční pro-
středky. S dlouhodobým suchým obdobím 
se ČR potýká od roku 2014: Ministerstvo 
životního prostředí už tehdy na vzniklou 
situaci zareagovalo a národní i evropské 
prostředky začalo směřovat do projektů na 
ochranu vod a zajištění pitné vody v obcích. 
V pilotní výzvě rozdělilo MŽP mezi obce 
330 milionů korun, z toho v Plzeňském 
kraji podpořilo 40 schválených žádostí za 
necelých 38 milionů korun.
Po úvodním přijetí ministerské návštěvy na 
místní radnici, se ministr Brabec v dopro-
vodu starosty města Petra Málka a vodo-
hospodáře Radka Mäntla podíval přímo na 
místo, kam směřovala jedna z dotací jeho 
resortu – na prameniště na Ždánově (foto). 

Předmětem podpory je obnova pramenišť 
(zdroje vody) pro město Kašperské Hory, 
včetně výstavby nového přívodního vodo-
vodního řadu z prameniště Nový Ždánov 
do blízkosti městského vodojemu, ve kte-
rém budou provedeny potřebné úpravy. 
Projekt zároveň zahrnuje i přebudování 
odkyselovací stanice pitné vody.
Stavební úpravy stávající ČOV a instalace 
nové technologie zajistí lepší účinnost čiš-
tění odpadních vod a zlepšení odvodnění 
kalu. Současně s nově vybudovaným větším 
lapákem štěrku se strojním těžením a kom-
pletní přestavbou odlehčovací komory a je-
jím vybavením automaticky čištěným sítem, 
bude nově vybudována dešťová zdrž. Aku-
mulovaná voda bude znovu odvedena na 
ČOV a vyčištěna. 
Společným obědem a diskusí o dalších 
plánech města Kašperské Hory pro plnění 
podmínek režimu Smart City (chytré měs-
to), v němž jsou významnou součástí stabi-
lity rozvoje právě projekty podporující udr-
žitelnost obnovitelných zdrojů a postupů 
šetrných k přírodě, byla návštěva ministra 
v Kašperských Horách zakončena.

-red-

Ministr Brabec přivezl podepsané 
dotace a navštívil prameniště na Ždánově

Foto: archiv MŽP

Rada Národních geoparků, která ve dnech 
24.04. a 25.04.2018 zasedala v Kašper-
ských Horách, rozhodla o zařazení geo-
parku Královská Šumava mezi kandidátské 
geoparky, které žádají o udělení certifikátu 
Národní geopark. 
Vytvoření Národního geoparku Králov-
ská Šumava je konkrétním krokem, který 
je důkazem zájmu obyvatel šumavských 
obcí o tom, že chtějí a umějí žít v soula-
du s přírodou. 
Kandidátský geopark Královská Šumava 
je dán součtem rozlohy celých katastrálních 
území obcí Železná Ruda, Prášily, Hartma-
nice, Srní, Rejštejn a Kašperské Hory, a dále 
rozlohou jižní části území obce Čachrov. 

Geoparky vyprávějí příběh planety Země 
a popisují geologické procesy, které ji tva-
rovaly. Odkrývají pradávnou historii a zá-
roveň informují o současných hrozbách 
a výzvách globálních změn probíhajících 
v krajině.

geopark je území s turisticky interpreto-
vatelným a vědecky významným geologic-
kým dědictvím (např. skalní města, krasová 
území, archeologická a paleontologická na-
leziště, staré doly a lomy, kaňony řek). Je 
to přitažlivé území pro turisty (s kulturními 
a přírodními úkazy – potenciál pro rozvoj 
geoturismu), zároveň i lokalita s občan-
skou, zodpovědnou společností (geopark 
coby společenský projekt). Nejedná se 
o park v kategorii chráněných území.

co Národní geopark Královská Šumava 
přinese do života obyvatel jeho obcí? 
Především konkrétní postupy a principy 
umožňující dosáhnout cílů:

Zvýšení kvality života místních obyvatel  »
(i návštěvníků) a jejich zájmu o hodnoty 
neživé přírody.
Strategické spojení ochrany hodnot kra- »
jiny s udržitelným rozvojem území.
Udržitelné využívání geologického dě- »
dictví pro regionální rozvoj, posílení 

role místní komunity.
Geoturismus, certifikaci geoprůvodců  »
a vyznačování geostezek.
Zachování jedinečnosti – podpora místní  »
identity.
Vhodnou prezentaci a interpretaci hodnot. »

V Evropě existuje síť geoparků od roku 
2000 a od roku 2004 má tato síť pod-
poru Organizace OSN pro vzdělání, vědu 
a kulturu – UNESCO. Prvenství v síti ev-
ropských geoparků za Českou republiku 
získalo v roce 2015 území Českého ráje.
„Geopark Královská Šumava“ se schválením 
nominační dokumentace přiblížil okamžiku, 
kdy se připojí do rodiny českých národních 
geoparků, v nichž jsou aktuálně: NG Vy-
sočina, NG Český ráj (zároveň Globální 
geopark UNESCO), NG Egeria, NG Želez-
né hory, NG GeoLoci, NG Kraj Blanických 
rytířů, NG Podbeskydí, NG Ralsko a NG 
Broumovsko.

-red-

O krok blíž národnímu geoparku  
Královská Šumava v okolí naší obce
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S „černými skládkami“, odloženým odpa-
dem v příkopech, u neobydlených nebo 
neužívaných objektů, nebo prostě kdeko-
li, jen ne tam, kde odpad skončit má, se 
potýkají asi všechna města a obce. Je to 
nekonečný příběh. Ani Kašperské Hory 
se tomuto nešvaru nevyhnou – bohužel. 
„Hezká vizitka“ v podobě rozmarně se 
povalujících barevných odpadků všeho 
druhu asi není tím, čím by se město mělo 
(a chtělo) chlubit, nehledě na to, že úklid 
takových míst spotřebovává ročně z roz-
počtu několik desítek tisíc. 
V poslední době (snad s „jarním úkli-
dem“?) se opakovaně objevují takové 
skládky u kontejnerů na tříděný odpad 
i u vrat sběrného dvora. Proč? Je nepo-

chopitelné, že když už si někdo dá tu práci 
a odpad doma roztřídí, donese nebo do-
veze ho ke kontejneru, prostě ho položí 
(v lepším případě) vedle. Zjevně „práce“ 
s vhazováním do nádoby je tak vyčerpá-
vající, že už to dotyčný nezvládá….?! To 
samé, jen ve větším objemu, se objevuje 
u vrat sběrného dvora. On to přece někdo 
uklidí! Ano, ten „někdo“ je město, které 
pak platí a platí a platí… Každým rokem 
vynaloží město na „úklid“ nestandardní-
ho uložení odpadu nebo likvidaci černých 
skládek kolem 90 tisíc korun. Že by bylo 
těch peněz třeba jinde? Samozřejmě, urči-
tě by se daly využít jinak a lépe.
O třídění odpadu a jeho ukládání už byly 
napsané romány. Ale pokud si sami neuvě-

černé skládky stojí 
desetit isíce  ročně

domíme, jaké prostředí sobě a všem okolo 
nás svým chováním a jednáním připravu-
jeme, můžeme si v podobných případech 
„s hrdostí poděkovat“ – ta špína je naše 
zásluha! 
Možnost uložit dvakrát do týdne odpad 
ve Sběrném dvoře v místě nemají zdaleka 
všechny obce. Kašperské Hory a okolní obce 
tu možnost mají. Provozní doba Sběrného 
dvora je trvale k dispozici na provozovně 
samotné, najdete jí na webových stránkách 
města (www.kasphory.cz -> sekce Infor-
mace pro občany -> Užitečné informace / 
Firmy a služby). Pro úplnost: Sběrný dvůr 
v Kašperských Horách (ul. Sušická 87) je 
otevřen v letním období ve středu od 14 
do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 ho-
din. Informaci o provozu najdete také na 
webových stránkách Pošumavské odpadové 
s. r. o., která tuto službu pro naše město 
zajišťuje. 

Helena Marková,
referentka Odboru životního prostředí  

MěÚ Kašperské Hory 

Fotografie ze dne 21.05.2018 - prostranství u SD

Spolek osadníků Červené na Šumavě, spo-
lečně s dětským spolkem z Kašperských 
Hor Duha Králováci uspořádal 18. května 
již tradiční brigádu na úklid úvozové stez-
ky. Ta vede od parkoviště "Na rybníčku" na 
silnici Kašperské Hory - Červená ke kaplič-
ce u bizonů. Původní záměr pojmenovat ji 
podle tohoto dětského spolku, se kterým 
jsme před 3 lety cestu zprůchodnili, jsme po 
diskuzi s historikem Dr. Vladimírem Horpe-
niakem přehodnotili. Dr. Horpeniak zjistil, 
že tento úvoz byl součástí středověké Zlaté 
stezky kašperskohorské a navrhl příhodnější 
název stezky a ochotně napsal i text pro 
informační tabule na začátek a konec stez-
ky. Ten graficky ztvárnili a zajistili i výrobu 
informačních tabulí členové Spolku osadníků 
na Červené Jitka a Standa Rauchovi. Infor-
mační tabule umístěné na vkusném sloupku 
jsme osadili při brigádě. Věříme, že budou 
cenným vodítkem pro místní i pro turisty, 
kteří zastaví na novém parkovišti „Na rybníč-

Kašperskohorská větev Zlaté stezky
ku“ a vydají se na Červenou, 
popř. budou dále pokračovat 
přes Lídlovy Dvory a Císař-
ský Dvůr do Amálina údolí 
a odtud podél Zlatého poto-
ka zpět na parkoviště. Více 
informací a fotek na www.
cervena-na-sumave.cz .
Milan Bechyně, Miroslav Vrhel 
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ZMĚna
 Původně plánované představení 
projektu Rekonstrukce ulice 
Vimperská v Horském klubu dne 
15.06.2018 v 17:00 hodin, se 
přesouvá do budovy radnice – 
do obřadní síně v prvním patře. 
termín akce a čas zůstává nezměněn. 
Děkujeme za pochopení

-red-

společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Šuba Benedikt 70 let
Kintzlová Naděžda 81 let
Klement František 83 let
Domorázek Miloš 65 let
Hudík Josef 84 let
Markovičová Margita 81 let
Bukáčková Emilie 84 let
Poppová Anna 80 let
Schmidová Dagmar 65 let
Voldřichová Zdenka 65 let
Větrovec Karel 86 let

zemřeli:

Oudes Jiří
Hailová Hana
Beneda Jonáš

Pozůstalým tímto vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

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

Pozvánka 
na zasedání Zastupitelstva 

města Kašperské Hory

Zasedání Zastupitelstva města Kaš-
perské Hory se uskuteční ve čtvrtek 
21. června 2018 od 17 hodin v Horském 
klubu. Na programu jednání mimo jiné 
budou – finanční a majetkové záležitos-
ti města, pozemková agenda, obecně 
závazné vyhlášky, investice a další. 

Zveme občany města k účasti na zase-
dání zastupitelstva.

termíny jednání Zastupitelstva města 
Kašperské Hory v roce 2018:

21. června, 13. září, předpokládaný 
termín v listopadu bude zvolen dle data 
konání a následně potvrzení výsledků 
komunálních voleb, předpokládaný ter-
mín ZM v prosinci: 13. 12. 2018.

-red-
V sobotu 23. června 2018 se uskuteční 
již 20. ročník silničního cyklistického závo-
du „Kašperská 66“. Tak jako poslední roky 
očekáváme na stovku závodníků, kteří 
změří síly v okolí Kašperských Hor. Nej-
prve dopoledne na časovce do vrchu, kdy 
od 10:00 hodin budou startovat cyklisté 
z Amálina údolí směrem na Bílý potok 
a prudkým stoupáním až na Zhůří. Od-
poledne ve 14:00 hodin odstartuje hro-
madný závod od kina na náměstí směrem 
Dlouhou ulicí, Na Prádlo, Lišák, Mlýn na 
rybníce, Červená, Karlina pila, Rejštejn 

Poděkování
Dne 04.05.2018 náš spolek Duha 

Králováci, provedl pan Radek Mäntl po 
místních zdrojích vody a s praktickými 
ukázkami dětem vysvětil, jakou cestu 
voda vykoná a jakou práci musí vyna-
ložit zaměstnanci města Kašperských 
Hor, než si děti doma pustí kohoutek.

Tímto chceme panu Mäntlovi poděko-
vat, že dětem věnoval svůj čas. Doufá-
me, že když děti měly tuto možnost, že 
si budou vody více vážit a nebudou s ní 
plýtvat.

Jelikož tento den byl pro děti spíše 
školením, tak se o příjemné zakončení 
postaral pan Lukáš Zabloudil. Nezištně, 
jako provozovatel restaurace Pod Věží, 
poskytl dětem z našeho spolku chut-
nou večeři i s nápoji. 

toto poděkování patří jak panu 
Zabloudilovi, tak i obsluhujícímu 
personálu, panu Růžičkovi a paní 
Schlesingerové.

Miroslav Vrhel a Magda Voldřichová

a po staré rejštejnské kolem ovčína na 
Kašperské Hory ulicí Nerudovou. Tento 
okruh se pojede celkem 4 x a bude úplně 
uzavřen pro motorová vozidla v době od 
14:00 do 16:30 hodin. Věříme, že všich-
ni řidiči budou respektovat toto omeze-
ní, za což jim pořadatelé předem děkují. 
Aktivní cyklisty zveme k účasti na závodě 
a všechny ostatní k fandění, či pomoci při 
organizaci.

Cyklistický oddíl KT-TJ Kašperské Hory

Cyklistická 
„Kašperská 66“ 

a uzavírka 
komunikace
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Ze školky
Příroda voní, všechno kvete! Jarní příroda 
se odráží i ve výzdobě školky, děti se snaží 
svým výtvarným tvořením vyzdobit interi-
ér tříd, chodeb a šaten. Malují a vytvářejí 
květinky, rozkvetlé stromy a keře, užíva-
jí si slunečného počasí na zahradě školky 
a v přírodě.
V květnu jsme přivítali nové kamarády při 
zápisu do školky. Zároveň probíhal „Den 
otevřených dveří“, takže se dětičky se 
svými rodiči mohly porozhlédnout ve třídě 
„Včelek“ a „Sluníčka“, s ostatními kamarády 
mohly také zhlédnou divadélko „Honzy Po-
hody“, které probíhalo za pěkného počasí 
v prostorách zahrady.
Máj, je lásky čas! Víte, koho mají děti nej-
více rády? Odpověď vám dají úplně jedno-
značnou: své maminky, své rodiče. Na další 
otázku: „proč máš rád(a) svoji maminku?“ 
odpovídaly: protože si se mnou hraje, pro-
tože mi čte, protože mi vaří dobrá jídla, 
protože mi koupí hračky, protože je nej-
krásnější,... Za lásku a péči jsme jako po-
děkování připravili s dětmi besídku pro 
maminky s písněmi, básněmi, tanečky,... 
Ve třídě „Včelek“ byla součástí besídky 
soutěž „Včelky hledají talent“, do které se 
přihlásilo 10 maminek (i tatínek) se svými 
dětmi. Společně předvedli scénky, básně, 
zpěv, gymnastiku, cvičení, tanec. Samozřej-
mě, že bylo zapotřebí velké odvahy, možná 
nechyběla tréma, ale povedlo se! Porota 

vyhodnotila talenty, které mohou určitě 
pokračovat v dalších talentových soutěžích. 
Rodiče s dětmi mohli posedět po besídko-
vání na zahradě školky u táboráku, opéci si 
buřtíky, popovídat si. Děti si spolu pohrály. 
Bylo to fajn!
Co nás čeká dále? Třída „Sluníčko“ navštíví 
farmu se zvířátky a poslední lekcí zakončí 
plavání v sušickém bazénu, pokračuje cvičení 
„Sparťan“, budoucí prvňáčci ze třídy „Včelek“ 
navštíví svoje kamarády v 1. třídě, zúčastníme 
se programu v přírodě a s přírodní témati-
kou „Lesní pedagogika“, navštívíme IS SEV, 
místní muzea,... Společně s dětmi s partner-
ské MŠ St. Elizabeth z Grafenau navštívíme 
Bavorský les „Dům divočiny“ v Ludwigsthalu 
a také Kvildu s výběhy jelenů a zdejší infor-
mační centra. Děti ze třídy „Včelek“ budou 
moci přespat ve školce přes noc bez rodičů 
a tak se rozloučit a užít si se svými odchá-
zejícími kamarády, budoucími 
prvňáčky.
Pomalu a jistě se blíží konec 
roku. Opět si říkáme, jak 
ten školní rok utekl! A opět 
loučení s odcházejícími před-
školáky. Samozřejmě, že se 
s nimi rozloučíme slavnost-
ně na zakončení školního 
roku, kde budou šerpováni 
na školáčky. Určitě se přijď-
te podívat. 
A začnou prázdniny! 
O prázdninách bude školka 
zavřena na dobu čtyř týdnů, 
a to nejen z důvodu čerpání 
dovolených, ale budou také 

probíhat malířské práce, dojde k úpravám 
přilehlého okolí školky a zahrady. Z důvodu 
zajištění bezpečnosti dětí bude areál školky 
uzavřen vraty s elektronickým otevíráním, 
čímž bude povolen vjezd na vydlážděnou 
plochu ke vchodu pouze zásobování do 
školní kuchyně. Pro ostatní bude k dispozi-
ci parkoviště u sportovní haly. Na zahradě 
školky budou opravena pískoviště (sedací 
plochy a výměna písku), k zajištění pitného 
režimu bude instalováno pítko a mlhoviště, 
což zajistí osvěžení v horkých dnech. Dou-
fáme, že se vše podaří a bude dále sloužit 
ku prospěchu dětí! Touto cestou děkuji 
zástupcům našich technických služeb, zá-
stupcům Odboru majetku a investic MěÚ 
K. Hory a také Odboru památkové péče 
Sušice za vstřícnost při projednávání těchto 
úprav!

Radka Kolářová

Ve výchově k občanství jsme se učili o ob-
cích, jak fungují. Protože nás zajímalo toto 
téma více, zařídila nám paní učitelka návště-
vu na městském úřadě v Kašperských Ho-
rách.  Ve středu 9. 5. jsme šli s paní 
učitelkou na radnici, kde jsme navštívili paní 
tajemnici, která nás s panem starostou Pet-
rem Málkem vzala do obřadní síně. Tam nás 
seznámili s tím, co dělají. Například paní ta-
jemnice dohlíží na úředníky a pan starosta 
musí podepsat a orazítkovat mnoho papírů, 
než se vůbec začne něco stavět.
Po našich otázkách na pana starostu, při-
šel pan Nakládal, který nás provedl různými 
kancelářemi. A nejen to, vzal nás také do 
šatlav a do podzemní části radnice, kde jsme 
měli to štěstí zahlédnout netopýra. Ještě 
když se vrátím k těm kancelářím, dozvěděli 
jsme se, že město Kašperské Hory má 1480 
obyvatel a že čím dál tím více ubývají. Obdi-
vuji všechny úředníky, protože nechápu, jak 
to zvládají. Děkuji, že si na nás všichni udě-
lali čas a věnovali se nám. Mně se to moc 
líbilo. A děkuji paní učitelce Melicharové, že 
byla tak hodná a zařídila nám to.

Natálie Herzová, 6. třída

návštěva na městském úřadě
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Skloňujeme ji snad ve všech pádech, zvláš-
tě nyní, kdy jí je žalostný nedostatek. 
Pocházím od Blatné, je to rybníkářská kra-
jina, a odtud asi pramení můj velice kladný 
vztah k vodě. Určitě i proto nejsem lhos-
tejný k žádné, ani k té nejmenší, „loužičce“, 
která se tady v okolí tak urputně brání pro-
ti vysušení.

voda, voděnka...
Mojí snahou je udržet všechny ty studán-
ky a ostatní vodní plochy, aby zůstaly za-
chovány a aby plnily i nadále svoji původní 
funkci. Není pěkný pohled koukat se na ně, 
jak jsou polorozbořené, zarostlé a mnoh-
dy i nechráněné. A je velká škoda, že byly 
dlouho opomíjeny. Ale jsem rád, že dnes je 
tomu již jinak.

Budete-li mít čas, zkuste zajít jen tak tře-
ba na Červenou, Opolenec, Dolní Dvorce, 
Žlíbek, Kavrlík atd. Uvidíte, že všechny 
studánky i vodní nádrže jsou již upravené, 
opravené a zabezpečené. Vím, nejsou to 
veledíla, ale je to kus pěkně upraveného 
prostředí, které lahodí nejen oku, ale po-
hladí i na duši.
chtěl bych poděkovat všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem na těchto akcích 
podíleli a přispěli tak k prospěšné a uži-
tečné věci.

Jaroslav Chlada
místostarosta

Smutný pohled na zapomenutá díla je již minulostí...

↑ Nádrž Opolenec Koryto Opolenec ↓ Studna Prádlo ↑
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Opraveno za poslední tři roky

Horní nádrž Opolenec

↑ Spodní nádrž s korytem Opolenec↑ Nádrž Opolenec Studánka Tuškov ↓
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Opraveno za poslední tři roky

Nádržka Spodní Dvory

↑ Požární nádrž Červená Studna Červená ↓Koryto Žlíbek ↓
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↓↓ Rybníček nad Kavrlíkem
↓ Náves Kavrlík
← Studna Prádlo

„Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se 

jakýmkoliv způsobem 
na těchto akcích 
podíleli a přispěli 
tak k prospěšné 

a užitečné věci.“

Jaroslav Chlada
místostarosta
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1. prosinec je Světovým dnem boje proti 
AIDS a 15. květen je Dnem památky obě-
tí nemoci AIDS. V těchto dvou měsících 
se koná sbírka na podporu činností České 
společnosti AIDS pomoc, která mimo jiné 
organizuje preventivní programy pro školy. 
Červená stužka je mezinárodním symbo-
lem naděje, solidarity s lidmi HIV pozitiv-
ními a AIDS nemocnými. Červenou stužku 
nosí stále více lidí na celém světě, aby tak 
demonstrovali svůj zájem o problematiku 
HIV/AIDS a svou 
účast s těmi, kte-
ří žijí s HIV, kteří 
jsou nemocní, 
kteří již této cho-
robě podlehli.
V hodinách sexu-
ální výchovy se 
žáci učí jak zod-
povědně přistu-
povat k partner-
ství a ke svému 
životu. Přestože 
mladí lidé mají 
dostatek infor-
mací, pohlavní 
choroby a pře-
devším AIDS 
jsou stále velkou 
hrozbou. Počty 
HIV pozitivních 
lidí na celém 
světě i v České 

republice stále stoupají. Také proto jsme 
se již poněkolikáté zapojili do sbírky „Čer-
vená stužka“. Letos se do akce přihlásilo 
9 deváťáků. Ti se v určený den vydali se 
zapečetěnými vaky, stužkami a informační-
mi letáky do města. Nebyl to pro ně jed-
noduchý úkol, ale myslím, že jej zvládli se 
ctí. Vybrali pěknou částku 3.700 Kč. Děkuji 
jim i všem lidem, kteří byli vstřícní a také 
přispěli. 

M. Melicharová

sbírková akce červená stužka O Belgickém 
k r á l o v s t v í 

V sérii prezentací z různých koutů 
světa žákům naší ZŠ, jsme ve čtvrtek 
10. května mohli našim dětem nabíd-
nout dalšího zajímavého hosta a to 
paní Lenku Cornerovou, která se svým 
manželem žije a pracuje v Bruselu. Pro-
tože oba jejich synové Jeremy a Sascha 
jsou zároveň i žáky naší školy a zajímá 
je dění v Česku, byla paní Cornerová 
ochotná připravit také povídání o Bel-
gickém království. 

Celá prezentace byla vedena v an- 
gličtině s krátkými doplňujícími vstupy 
v češtině. Povídání o zeměpisných fak-
tech, jazykových variantách i politice 
doplnily informace o královské rodině 
a slavných osobnostech historie a sou-
časnosti. Naše děti si připomněly ko-
miksové příběhy o Tintinovi, kreslené 
postavičky o Šmoulech, obdivovaly le-
gendárního cyklistu Eddyho Merckxe 
a charismatického šampiona bojových 
umění Jean-Claude van Damma, zapo-
slouchaly se do hitů Johnnyho Hallyda-
ye a dověděly se, že saxofon je vynále-
zem belgického hudebníka A. Saxe. 

Belgie je pochopitelně známá také 
vyhlášenou kuchyní a sladkými speciali-
tami. O chuti jejich tradičních pralinek, 
vaflí a originálních variant čokolády 
jsme se (inter)aktivně sami přesvědčili 
všemi smysly :).

Děkujeme!
EP ZŠ

Znáte FILME, SERIEN, rozumíte slovům 
KONTROLLE, KONTAKTE a co třeba 
germanismy muset, verbovat, vyrajbovat, 
luft(ovat) nebo brýle?
V lednu 2018 spustilo Koordinační centrum 
česko-německých výměn mládeže Tandem již 
čtvrté pokračování projektu Němčina nekou-
še, na jehož podpoře se opět finančně podílí 
Česko-německý fond budoucnosti a Velvysla-
nectví SRN v Praze. V rámci tohoto projektu 
k nám již potřetí přijela naše lektorka Míša, 
která do svých her spontánně zapojovala 
žáky šesté až deváté třídy. 
Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výu-
ku němčiny na českých základních školách 
a v odpovídajících ročnících víceletých gym-
názií, stejně jako zvýšit zájem o český jazyk 
na německých reálných školách.
K jeho hlavním pilířům patří motivace žáků 
5. - 9. tříd k volbě němčiny jako svého 
druhého cizího jazyka. Jazyková animace 

pomáhá překonávat ostych z učení se cizí 
řeči a odbourává představu, že němčina je 
obtížně zvládnutelný a „tvrdý“ jazyk.
Dalším důležitým pilířem projektu je zpro-
středkování důvodů, proč je důležité učit 
se jazyk našeho největšího souseda. Žáci 
listovali německým tiskem, zapojovali lo-
gické myšlení a procvičovali svou moto-
riku a koordinaci během pohybových her. 
Díky těmto aktivitám si žáci užili v pátek 
11. května i pořádný ranec legrace. 

EP ZŠ

animace v německém 
jazyce pro žáky 2. stupně
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V průběhu prvního květnového víkendu 
jsme na hradě Kašperku uspořádali třetí 
ročník malé historické slavnosti na počest 
zakladatele našeho hradu, Karla IV. Ten-
tokrát se jednalo především o připomínku 
vzdělanosti a stavitelství, neboť v letošním 
roce si připomínáme 670 let od založení 
Karlovy univerzity, založení Nového města 
pražského a hradu Karlštejn.
S odkazem na skutečnost, že hned 
v roce 1348 byla založena lékařská fakulta, 
představili zákonitosti středověké medicíny 
svým svérázným způsobem dva nevyzpyta-
telní šašci Karla IV., Jürgend a Francois. Na-
štěstí nikdo z návštěvníků hradu zdravotní 
pomoc nepotřeboval… Úlohu bylinek nejen 
ve středověku, ale i v dnešní medicíně, jsme 
si představili s opravdovým bylinkářem, 
středověkou vzdělanost ještě zastupovala 
výroba středověkých listin, vč. pečetí.
Oživenou prohlídkou Stavba hradu jsme si 
připomněli hradní středověké stavitelství. 
Pouze tento víkend bylo možné na ní potkat 
skutečného tesaře otesávajícího kmen stro-
mu, ze kterého pouhou sekyrou a pořízem 
vyrobil stropní trám do hradního paláce. 
Tam už pracovali dva zedníci - kameníci, kte-
ří připravovali kapsy pro uložení takovýchto 
trámů. Naši hradní zedníci – kameníci Mi-

Kašperk za Karla iv. aneb 
vzdělanost a stavitelství za Karla iv.

roslav Rutkay a Rostislav Haška takto pra-
covali při skutečném zajištění středověkého 
zdiva. Tentokrát však byli „převlečeni“ za 
středověké řemeslníky a pracovali s dobo-
vými nástroji, např. se špičatou zednickou 
lžící, kterou pro ně vykoval Láďa Hadrava. 
V hradním paláci návštěvníci potkali také 
provazníka, který nejenže jim ukázal záko-
nitost výroby provazů, ale vysvětlil, že tako-
véto provazy a lana zpevňovaly dřevěná sta-
vební lešení, či se užívaly pro velké dřevěné 
kolové jeřáby, které přepravovaly kamenné 
kvádry, trámy a další stavební materiál na 
staveništích středověké Evropy.
Na hradním nádvoří byly k vidění také další 
programy, jako např. středověké účesy, zá-
jemci si mohli vyrazit minci - parvus Karla 
IV., vystřelit z luku atd. Po oba dny hrála 
hudební skupina Krless, která si také při-
pravila komponovaný program o hudbě 
z doby Karla IV. 
Z partnerského města Grafenau přijeli souma-
ři, kteří vždy dvakrát denně přivezli na nádvoří 
zboží, které ve středověku putovalo po Zlaté 
stezce a po Zlaté cestě. Společně s žáky naší 
základní školy předváděli na nádvoří našeho 
hradu směnný obchod, kdy soumaři přivezli 
z Pasova sůl, látky a exotické koření, za něž 
jim bylo nabízeno obilí, ryby nebo české sklo.

M. Rutkay vysvětluje zákonitosti výstavby hradních zdí

Tesař při práci na stavbě hraduSměnný obchod se soumary

Soumaři přicházejí

Žáci osmé a deváté třídy naší základní školy 
měli jako dobrovolníci na starost také sta-
noviště s aktivitami, jako byla např. staveb-
nice cihlové střechy nebo podávali informa-
ce o středověkých mírách a váhách. 
Počasí vyšlo, návštěvnost naší malé slav-
nosti byla extrémně vysoká, což se bohu-
žel promítlo i do skutečnosti, že parkoviště 
Na Račánku přestává stačit, proto budeme 
muset při dalším ročníku připravit náhradní 
oficiální parkovací plochy. 
Závěrečnou tečku našeho programu vytvo-
řilo neformální setkání představitelů part-
nerských měst Kašperské Hory a Grafenau. 
I zde se nám, věřím, malá tradice takových-
to nenucených setkání na počátku hlavní 
části turistické sezóny vydařila.
Jsme moc rádi, že byl náš program pod-
pořen z Dispozičního fondu, Programu 
přeshraniční spolupráce Cíl EÚS ČR – Ba-
vorsko 2014 – 2020. Nejde jen o formální 
publicitu, ale i o jasnou deklaraci přihlášení 
se k česko – bavorské spolupráci v oblasti 
kultury a cestovního ruchu.
Rád bych touto cestou poděkoval za spolu-
práci všem svým spolupracovníkům i účin-
kujícím a také Evě Pelčarské a žákům ZŠ za 
to, že jsme náročný program zvládli se ctí.

Zdeněk Svoboda
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Proč jezdí turisté do Prahy? Aby se dívali 
na moderní budovy ze skla a betonu nebo 
obdivovali „historický skanzen“ Starého 
Města, Malé Strany a Hradčan? Podobně 
si musíme tuto otázku položit v souvislos-
ti s rekonstrukcí Bílé Růže v Kašperských 
Horách. Proč jezdí turisté do Kašperských 
Hor? Především vedle krásné okolní příro-
dy obdivují zachovalé historické náměstí 
z doby Lucemburků s dominantou kostela 
sv. Markéty a nádhernou radnicí. S historií 
se zde setkávají na každém kroku. Určitě 
jim nechybí architektonické výstřelky no-
vodobých stavebníků. Těch je jinde dost. 
Proto mne zaráží, že město by mělo umož-
nit vznik architektonického experimentu 
v podobě budovy se skleněnou střechou 
na historickém náměstí. Přestože nejsem 
památkář, musím se přiklonit k názoru pa-
mátkářů, kteří se snaží zachránit pro nás 
všechny kulturní hodnotu města. Podle 
mne skleněná střecha svítící v noci do šu-
mavské přírody a historického centra města 
sem nepatří. Kašperské Hory jsou i z hle-
diska ekonomické prosperity postaveny na 
jiných hodnotách, než je moderní architek-
tura a soudobé stavební materiály. Nechci 
ale nikomu vnucovat svůj názor, jen upo-
zorňuji, že může nastat situace, že již nyní 
kontroverzní skleněná střecha rozdělující 
občany města a odborníky, bude i rozdě-
lovat potenciální návštěvníky města, sníží 

jeho nezaměnitelnou historickou hodnotu, 
a tím i přitažlivost. Ta hraje důležitou roli 
v ekonomice města, v prosperitě místních 
penzionů, hotelů a dalších gastronomických 
a turistických zařízení. Architektonický expe-
riment se tak našemu památkově zajímavé-
mu a turisticky přitažlivému městu nemusí 
v budoucnu vůbec vyplatit. Možná se mýlím, 
je to třeba padesát na padesát. Co když ale 
ne? Co když se po republice začne šířit ne-
gativní informace „v těch Kašperkách tomu 
dali ránu, na malebném náměstí, v blízkosti 
národního parku postavili skleněnou stře-
chu“. Dosavadní pozitivní vnímání města, 
blízkého hradu a okolní přírody se tak může 
změnit. Kvůli těm padesáti kladným pro-
centům, že se skleněná střecha ujme, bych 
proto nikdy nešla do risku a držela se raději 
názoru památkářů a historicky ověřeného 
dosavadního charakteru města.
Jen ještě jednu poznámku. Naléhavá oprava 
Bílé Růže se zastavila na problému skleně-
né střechy. Přitom využití budovy na tom 
vůbec nestojí, opravený hotel bude hezký 
i bez skleněné střechy. Navíc se tomu moh-
lo předejít. Zaráží mne totiž skutečnost, 
že architekt zřejmě předem nekonzultoval 
svůj skleněný záměr s památkáři. Přitom 
každý občan Kašperských Hor, když chce 
něco opravovat nebo měnit, musí toto uči-
nit. Vycházím z vlastní zkušenosti.

Mgr. Jana Smrčková

experiment s Bílou Růží 
se nemusí vyplatit

O D P O V ě ď  
starosty města Petra Málka

Projekt rekonstrukce bývalého hotelu 
Bílá Růže je zcela unikátní a v souladu 
s ochranou historického jádra Kašper-
ských Hor. Skleněná střecha je navr-
žena v barevné úpravě tak, aby nedo-
cházelo k nežádoucím odleskům. Ve 
večerních hodinách bude střecha jemně 
svítit pouze při konání jednotlivých kul-
turních akcí v prostorách objektu, určitě 
nebude střecha zářit celou noc. 

Otevření prostoru prvního nadzemní-
ho patra až pod střechu má svůj důvod 
a není samoúčelný. V tomto prostoru se 
nachází knihovna, malý společenský sál 
a informační středisko. Společně tvoří 
jádro návštěvnického centra a otevřená 
střecha navozuje otevřenost a propoje-
ní člověka s vesmírem. Plní tak úlohu 
přivést člověka zpět k přírodě a k po-
znání sama sebe. 

Projekt byl v průběhu tvorby kon-
zultován s památkáři, kteří se odmítali 
závazně vyjádřit s tím, že závazné sta-
novisko dají až k finální podobě pro-
jektu. Fungování, či spíše nefungová-
ní státní správy by vydalo na několik 
čísel zpravodaje. Závěrem jen zopaku-
ji, že projekt je tvořen a podporován 
významnými odborníky a rozhodně se 
stane perlou Kašperských Hor. Naopak, 
to co našemu městu škodí, jsou převáž-
ně státní instituce včetně ministerstev, 
která rozhodují o nás bez nás.

Známe je všichni. Přísloví. Jako děti jsme 
se je učili od našich rodičů a učitelů. Opa-
kovali jsme je jako dětskou říkanku. Tepr-
ve s postupem času objevuji další a další 
vrstvy moudra, která ta slova obsahují. 
„Co oči nevidí, srdce nebolí“, „Sejde 
z očí, sejde z mysli.“ Anebo také „Tří-
díte odpad?“ Že to už není přísloví? Ale 
krásně to na přísloví pasuje. Bolí vás, co 
se s odpadem děje poté co ho hodíme 
do popelnice? Myslíte na něj potom? Ne, 
jednoznačně ne. Odpad zmizel a tím je to 
skončeno. Už nás to netrápí. Jenže ono 
by asi mělo. Za rok 2016 vyprodukovala 
Česká republika 26 miliónů tun odpadu, 
na jednoho obyvatele je to asi 2,5 tuny. 
Největší podíl na těchto číslech mají sa-
mozřejmě firmy a společnosti nikoli do-
mácnosti. Ale přesto… zkuste si před-
stavit, že celá společnost funguje jako 
dosud. Jen… jen ten svoz odpadu ne-
funguje. Nevyvezené popelnice se rych-
le plní, přetékají. Odpadky by se po pár 

týdnech pěkně vrstvily u každého domu 
a to už vůbec nemluvím o zápachu, který 
by se obzvlášť v létě stal nesnesitelným. 
Jak to, že tohle naši předkové neřešili? 
Proč neměli tuny odpadků jako my? Jed-
noduše proto, že nepotřebovali karton na 
každý litr mléka, protože jim jednoduše 
postačila jedna nádoba, kterou používali 
klidně několik generací. Co si kdo „nad-
robil“, to si také na svém hospodářství 
zpracoval. A takhle to šlo po tisíce let. 
Celkem zaběhnutý systém.
 Moderní člověk se však nespokojí s jednou 
nádobou. Moderní člověk má na všechno 
„jednorázovky“. Je to určitě hygienické 
a pohodlné - použít, vyhodit, koupit nové. 
Přiznám se, že i já jsem „moderní člověk“. 
Poslední dobou nad tímto tématem ale čas-
to přemýšlím. Vedlo mne k tomu jedno vi-
deo na facebooku. Byly to záběry z GPGP. 
Že nevíte co to je? Volným překladem 
z anglické zkratky je to Velká tichomořská 
odpadková skvrna. Je prý velká asi jako 

Německo, Francie a Španělsko dohromady. 
Mořští živočichové zde žijí uprostřed plas-
tových obalů. Byl to pro mne celkem otřes-
ný zážitek a od té doby se mi v hlavě rojí 
otázky typu „Opravdu si chci koupit 100 g 
sýra v tom plastovém obalu?“ „Potřebuji 
další igelitku?“ 
Dobu plastovou asi mávnutím kouzelného 
proutku nezměníme, ale můžeme dělat 
i malé věci. Když nad tím maličko zapře-
mýšlíme, určitě každý z nás něco vymys-
lí. Základem je odpad alespoň třídit. To 
je určitě ta nejmenší věc, kterou můžeme 
udělat všichni. Pro nás, pro Matku Zemi, 
pro naše děti. Nechceme přece, aby jed-
nou žily – jako ti živočichové v oceánu – na 
smetišti. 
Já sama teprve objevuji věci, které mohu 
udělat. Třeba nosit v kabelce skládací látko-
vou tašku. Nebo si do kuchyně dát nádobu 
na bioodpad a každý večer ho vynést do 
kontejneru. Nebo si koupit sýr krájený, ba-
lený v papíru. 
 Když každý z nás udělá pár malých věcí, 
možná to bude další krok k lepšímu světu 
pro naše děti. A to za to přece stojí, ne? 

Lena Yvona Geryková

Co oči nevidí, srdce nebolí... 
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S rozvojem nacionalismu v Evropě v 19. sto-
letí, uvědomováním si příslušnosti k národu, 
ze kterého člověk pochází, docházelo k hlub-
šímu vymezování se vůči národům jiným. 
Nacionalistické principy zejména od poslední 
třetiny 19. století se pochopitelně promítaly 
i do česko-německého soužití v národnostně 
smíšených územích českého pohraničí. Toto 
soužití zde významně ovlivňovaly národ-
nostní spolky. Vytvářely základnu pro ná-
rodnostní, politické, hospodářské a kulturní 
uplatnění obou etnických skupin. Je třeba 
mít na zřeteli, že problémy neřešené ná-
rodnostní situace v habsburské monarchii se 
přenesly i do časů československé republiky, 
kdy se ještě více prohlubovaly. Zdrojem kon-
fliktů byly zcela odlišné představy Němců 
a Čechů o společném soužití. Němci, kterých 
v pohraničí žila většina, požadovali postup-
ně vytvoření prakticky samostatných, tzv. 
uzavřených německých území. Růst vlaste-
neckých a nacionalistických nálad na obou 
stranách pomyslné narodnostní hranice zne-
klidnil i oblasti, kde dosud společně žily celé 
generace Čechů a Němců v relativním klidu. 
V česko-německém národnostním střetu šlo 
v první řadě o boj českých a německých prů-
myslníků, velkostatkářů a obchodníků o roz-
hodující politickou a ekonomickou úlohu 
v českých zemích. Jablkem sváru mezi Čechy 
a Němci ve 2. polovině 19. století byl spor 
o jazykovou otázku, kdy čeští poslanci na 
vídeňské Říšské radě požadovali rovnocen-
ný přístup ve využívání češtiny a němčiny 
v úředním styku. Šíření radikálních vlaste-
neckých nálad mělo masový charakter a pro-
bíhalo pod záštitou nejrůznějších spolků 
a organizací. Mezi nejdůležitější organizace, 
propagující národní ideologii, patřily tělový-
chovné a kulturně zaměřené spolky, zásad-
ní úlohu však postupně přebíraly národní 
školy. Školství se tak brzy stalo nejdůleži-
tějším nástrojem národnostní politiky a boj 

vztahy čechů a němců hrotil nacionalismus
o školy a jejich charakter byl pojímán oběma 
stranami jako zápas doslova životně důle-
žitý. V tomto společenském proudění mělo 
zvláštní význam založení spolku pro podpo-
ru německého soukromého školství „Deuts-
cher Schulverein“ 2. července 1880 ve Vídni. 
Spolek brzy patřil k nejsilnějším a nejvlivněj-
ším německým národním spolkům působících 
v německo-českém smíšeném území. Česká 
strana reagovala ještě koncem téhož roku 
v Praze založením Ústřední matice školské, 
zaměřené na podporu českého menšinového 
školství zejména v pohraničních oblastech.
Zřetelným signálem k budování promyšlené 
organizace německého politického, kulturní-
ho a společenského života v Rakousku-Uher-
sku byl vznik spolku „Deutscher Böhmerwal-
dbund“ (Německý šumavský spolek). Spolek 
byl založen u příležitosti slavnostního od-
halení pomníku císaři Františku Josefovi I. 
28. října 1883 v Českých Budějovicích. Po 
skončení slavnosti sezval vedoucí předsta-
vitel českobudějovických Němců Josef Ta-
schek zástupce Němců z celého Pošumaví 
k ustavující schůzce. Přípravný výbor pověřil 
Tascheka sepsáním stanov spolku, který měl 
za úkol všestrannou podporu národnostních, 
hospodářských, sociálních a kulturních zá-
jmů německého obyvatelstva v šumavském 
pohraničí. Oficiální vedení spolku bylo pak 
přijato v dubnu 1884. V čele stanul Josef Ta-
schek, místopředsedou se stal žid Dr. Israel 
Kohn, dále ve vedení působili německý archi-
vář Reinhold Huyer, ministr a nemilkovský 
statkář Dr. Gustav Schreiner, českobudějovic-
ký okresní starosta Dr. Vilém Miegl a zemští 
poslanci Edler Nietsche a Franz Volgruber. 
Jedním z nejznámějších činů Böhmerwald-
bundu byla například vehementní podpora 
proslulých pašijových her v Hořicích na Šu-
mavě tak, že se z nich stala světová kulturní 
atrakce. Za připomenutí stojí, že Německý 
šumavský spolek měl poměrně aktivní míst-

ní skupinu právě v Kašperských Horách. Ta 
se mimo jiné zasloužila o vybudování místní 
německé lidové knihovny, podporovala míst-
ní zemědělce, živnostníky i studenty místní 
dřevařské školy, měla zásluhy i o rozvoj tu-
ristického ruchu v místě.
Českou protiváhu německému „Böhmerwal-
dbundu“ pak vytvořila Národní jednota po-
šumavská, která vznikla v Praze 21. června 
1884 a udržela se až do roku 1951. Pocho-
pitelně stála vždy na straně Čechů, bojovala 
za české národní zájmy a stavěla pomyslný 
obranný val proti šíření němectví a němec-
kého nacionalismu. Podobné cíle prosazovali 
v českém pohraničí horlivě také členové tě-
locvičné organizace Sokol. Samozřejmě, že 
obě tato česká sdružení se značně čitelně 
prosazovala přímo v Kašperských Horách 
a to konkurenčně vůči obdobným proně-
mecky orientovaným aktivitám.
Snahy o povznesení německého života se 
v našich Kašperských Horách projevily vý-
znamně například v rozvoji školských zaří-
zení, zejména odborné školy pro zpracování 
dřeva, měšťanské školy a německé reálky. 
Kašperské Hory díky své povaze společen-
ského, kulturního i politického centra ně-
mecké Šumavy se několikrát staly místem 
valných hromad Böhmerwaldbundu (1898, 
1908, 1930). Pečlivě připravovaná 24. val-
ná hromada tohoto spolku v Kašperských 
Horách za účasti jeho čelných představitelů 
i německých politiků ve dnech 5. - 7. září 
1908 bohužel přerostla do známých pro-
tičeských bouří, údajně vyprovokovaných 
německými studenty z Prahy a Vídně. K za-
jištění pořádku musely být tenkrát povolány 
policejní posily z okolí, dorazili dokonce rov-
něž pověstní dragouni z Klatov. Nepokoje 
si vyžádaly i jeden lidský život přímo z řad 
místních občanů.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Účastníci valné hromady Německého šumavského spolku v Kašperských Ho-
rách 4. září 1898 před slavnostní branou mezi hotelem Růže a radnicí, histo-
rický snímek, archív Muzea Šumavy

Předseda Německého šumavského spolku Josef Taschek na titulní straně Pa-
mětního spisu 24. valné hromady Německého šumavského spolku v Kašper-
ských Horách 5. - 7. září 1908, archiv Muzea Šumavy
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Jako malá holka jsem vyrůstala na vsi. Tak 
jak to bývalo, když jsem přišla ze školy, 
aktovka skončila v koutě a já šla na hřiš-
tě, kde se odehrávalo veškeré společenské 
dění mých vrstevníků. Podle nálady a počtu 
jsme buď hráli vybíjenou, volejbal, a nebo 
kopanou. 
Můj tatínek byl sportovní nadšenec, pís-
kal jako rozhodčí nejen fotbal, ale i hokej. 
Organizoval ve vsi autobusové zájezdy na 

hokej do Pardubic. Zažila jsem díky němu 
krásnou atmosféru zápasů v hokejové hale 
Tesly Pardubice za éry hvězdného Vladi-
míra Martince.
Na střední škole jsme hrály malou kopa-
nou, jezdili jsme i na turnaje. Pak nějak na 
sport nebyl čas - studování, práce, děti.
Další fotbalová vzpomínka už patří Kaš-
perským Horám. Je to už hodně let, tehdy 
Pepa Mirvald posbíral pár odvážných žen 

a pokusil se nás 
trénovat. Ne-
vím, jak na to 
vzpomíná on, 
ale braly jsme 
to celkem vážně. 
Hrály jsme tu-
ším dva roky po 
sobě proti zdej-
ším mužům při 
pouťovém turna-
ji a také jsme se-
hrály dva zápasy 
s týmem žen ze 
Stach. Myslím, 
že jsme byly spí-
še atrakce, než 
nějaké fotbalové 
hraní, ale užily 
jsme si to.

Další vzpomínka je už skoro současná, na 
začátku loňského podzimu mi Jana Švajko-
vá říkala, ať se přijdu podívat na fotbal. 
Řekla jsem si „Proč ne!“ a na zápas jsem 
dorazila. Sledovat utkání „na živo“ se mi 
zalíbilo, a tak jsem začala chodit často. 
Pamatuji si, jak jsem při jednom zápase ří-
kala, že hrají pěkně na což mi jeden místní 
fanda odpověděl, že tomu asi nerozumím. 
Možná nerozumím, ale baví mě koukat na 
naše kluky, jak se na hřišti snaží. Dobře 
vím, že z lavičky se to dobře kecá, ale na 
trávě je to jiné. 
Na posledním zápase nám předvedl své 
malé představení i Michal Kolář, když 
opustil svou bránu a přiběhl až k brance 
soupeře. Všichni jsme sledovali se zataje-
ným dechem jeho návrat, ale naši branku 
statečně ubránili obránci. Povídala jsem si 
s panem Rutkayem, ptala jsem se ho, jak 
se mu líbí fotbal. Povídal, že roky nechodil, 
ale že zase začne, a to je přeci fajn.
Chtěla bych poděkovat klukům za to, že 
se na hřišti snaží předvést výkony (ně-
kdy i nečekané), trenérovi, že neklesá na 
mysli. Všem lidem, kteří se starají nejen 
o zelený trávník, ale také o ostatní plochy, 
o tradiční občerstvení a fotbalové zázemí, 
patří dík za jejich snahy. Že se jim jejich 
práce daří je poznat na velké návštěvnos-
ti. Pro mnohé z nás to není jen sportovní 
zážitek, ale i setkání s přáteli a známými, 
odpočinek či odreagování od každoden-
ních starostí. Tak prosím vydržte!

Hana Naušová

Fotbalové vzpomínání

 Před zápasem s muži tým žen posílen o dva maskované chlapy. Najdete je?

Horská služba působí na Šumavě již 70 let 
a je druhou po té Krkonošské, založené 
již v roce 1934, nejstarší v naší republice. 
O její založení se snažili lyžařští nadšenci 
již v roce 1938, ale vše překazila 2. světová 
válka. A bylo to právě v Sušici 27. ledna 
1938 na ustavující schůzi okresního vý-
boru horské zimní záchranné služby, kde 
se rozhodlo zříditi na Modravě, Prášilech, 
Srní a v Hartmanicích záchranné stanice. 
Jako velitelé byli ustanoveni lesníci a ve-
litelé četnických stanic. Ústřední stanice 

měla býti v Sušici s vedoucím okresním 
hejtmanem Petrem Němejcem.
Teprve po válce, zásluhou Antonína Říhy, 
majitele penzionu Stella na Špičáku a nad-
šeného lyžaře, se Šumava konečně dočkala, 
jak sám vzpomínal: „16. června 1948 byla na 
Špičáku založena Horská záchranná služba 
jako pobočka HZS Krkonoše. Přítomni byli 
zástupci Ministerstva školství, ONV Klatovy, 
HZS Krkonoše s nestorem Bedřichem Krát-
kým a mou osobou s Rudolfem Zahrádkou. 
Já byl jmenován vedoucím. Svou činnost za-

čínala s deseti dob-
rovolníky a začátky 
byly velmi krušné. 
Tvrdě se zápolilo 
s nedostatečným vy-
bavením a financemi. 
Začínalo se s trochou 
sanitního materiálu 
a šesti přikrývkami 
od tehdejší UNRRY.“
O rok později při-
šly kanadské saně 
a účast na školeních. 
Po jejich absolvo-
vání byl složen slib 
a předání služebních 
odznaků a legitima-

cí. Zelené větrovky s odznakem HS byla 
tehdy událost. Na podzim roku 1950 byla 
založena stanice na Hojsově Stráži s ve-
doucím W. Kautznerem, který často pře-
vážel zraněné zapůjčeným sanitním autem 
do nemocnice.
Rok 1957 přinesl velkou změnu. HZS byla 
zrušena a v rámci ČSTV  s finanční pod-
porou byla ustavena nová složka s názvem 
Horská služba. To umožnilo vznik nových 
stanic v Železné Rudě, na Zadově i vzdálené 
Kleti. Tonda Říha, jak jsme mu říkali, hledal 
nové tzv. čekatele a našel je i na Sušicku. Zří-
zeny byly stanice v Kašperských Horách, na 
Srní i Modravě. Za pár let i v Hartmanicích 
a tak přání z roku 1938 bylo splněno. Bylo 
to pak velké nadšení pro práci v HS, které 
vedlo i k svépomocné stavbě potřebných 
chat ve stanicích. Zlepšovalo se vybavení, 
byl k dispozici Gazík, později i sněžný skůtr 
a muži již v červených větrovkách vešli ve 
všeobecnou známost. Někteří z nich získá-
vali i kvalifikaci Horských vůdců.
V době uvolnění politické situace byla ko-
nečně navázána spolupráce se sousedním 
Bergwachtem, ale Husákova normalizace 
vše ukončila.

Pokračování na straně 20

70 let šumavské Horské služby
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Letošní rok je tak trochu extrémní na po-
časí. Ze zimy jsme skočili rovnou do léta 
a všechno kvete a zraje mnohem dříve než 
obvykle. Proto se v dnešních receptech bu-
deme zaobírat především plody našich za-
hrad a zahrádek. Přeji dobrou chuť a všem 
zahrádkářům dostatek deště. 

třešňové halušky

270 g polohrubé mouky »
200 g mléka »
1 ks vejce »
500 g třešní »
sůl »
100 g strouhanky »
1 lžíce moučkového cukru »
2 lžíce másla »

Mléko, vejce a sůl dobře promícháme, za 
stálého míchání postupně přidáváme mou-
ku. Do vzniklého hladkého těsta přidáme 
vypeckované třešně. Pomocí 2 lžic nabírá-
me těsto a dbáme, aby třešně byly v těstě 
obalené. Dáváme do vroucí osolené vody, 
vaříme asi 3 minuty. Uvařené halušky sce-
díme, potřeme máslem, aby se nelepily. 
V pánvi si rozehřejeme máslo, opražíme na 
něm strouhanku, dle chuti osladíme mouč-
kovým cukrem. Strouhanku vmícháme do 

halušek, podáváme teplé. 

Restované ředkvičky s arašídy a tofu

200 g tofu natural »
3 stroužky česneku »
koření pěti vůní, kari koření »
8 lžic sojové omáčky »
5 lžic olivového oleje »
2 svazky červených ředkviček »
1 svazek jarní cibulky »
1 ks chilli papričky »
hrst nesolených arašídů »
sezam »

Tofu nakrájíme na tenké plátky, přidáme 
1 stroužek prolisovaného česneku, 1 lžíci 
koření pěti vůní, 1 lžíci kari, 4 lžíce sojové 
omáčky, 1 lžíce olivového oleje. Vše smí-
cháme a necháme asi ½ hodiny odležet. 
V pánvi rozpálíme 2 lžíce olivového oleje 
a přidáme očištěné ředkvičky nakrájené 
na čtvrtky a bílou část jarní cibulky na-
krájené nahrubo. Opékáme asi 2 minuty. 
Pak přidáme najemno nakrájenou chilli 
papričku, na plátky nakrájené 2 stroužky 
česneku a arašídy. Až nám arašídy mírně 
ztmavnou přidáme ještě 1 lžíci koření pěti 
vůní a 4 lžíce sojové omáčky, dusíme další 
2 minuty. V další pánvi rozehřejeme 2 lžič-

My máme rádi... jídlo!

SPORt, KultuRA, ČtENářI PíŠí

ky olivového oleje a opečeme tofu z obou 
stran dozlatova. Na talíř si nazdobíme část 
ředkviček a část tofu, můžeme posypat 
nakrájenou zbylou zelenou částí jarních 
cibulek a sezamem. Podáváme s rýžovými 
nudlemi nebo jasmínovou rýží.

Jahodová limonáda

500 g čerstvých jahod »
šťáva ze 2 limetek »
1/3 hrnku cukru »
4 hrnky vody »
kostky ledu, pár lístků máty »

Všechny suroviny, krom ledu, dáme do mi-
xéru a rozmixujeme dohladka. Přecedíme 
skrze jemný cedník. Případnou pěnu sebe-
reme lžící. Přikryjeme a necháme v lednici 
vychladit. Servírujeme s ledem, plátkem 
limety, mátou a čerstvou jahodou. Pro 
dospělé lze „vytunit“ trochou vodky nebo 
bílého rumu. Dobrou chuť! 

Lena Yvona Geryková

Dokončení ze strany 19

V roce 1971 náš Tonda odchází do důchodu 
a jeho funkci přebírá další Tonda – Kurz. 
Dlouho si však důchodu neužil a umírá ve 
věku 65 let, což jest kruté. Ale HS s ním 
bude navždy spojena.
Krátce po Sametové revoluci se konalo na 
Srní slavnostní zasedání, na kterém byly 
uděleny zasloužilým členům čestné odzna-
ky a uznání. Byly to dvě radosti najednou. 
A nikdo netušil, že pro dobrovolníky, kteří 
vykonali mnoho užitečné práce, je to labu-
tí píseň. Za tři roky, to již byl náčelníkem 
Karel Láska, o práci dobrovolných členů 
přestává býti zájem a ti musejí odejít, proti 
čemuž marně protestují. Zrušeny byly sta-
nice v Kašperských Horách, Srní, Modravě 
i v Hartmanicích. Aby však nebyla přeruše-
na jejich dlouholetá soudržnost, tak se od 
roku 1993 dodnes tito již veteráni setkávají 
na různých místech Šumavy a vzpomínají 
na staré dobré časy a na ty již zemřelé ka-
marády, co stáli na počátcích HS a jejichž 
jména by neměla být zapomenuta.
A další nám odcházejí rok co rok do ly-
žařského nebe za svými kamarády a spolu 
s těmi co ještě žijí, rádi koukají, jak se ta 
jejich HS změnila k nepoznání. Místo vět-
rovek funkční oblečení, místo kanadských 
saní sněžné skůtry a čtyřkolky, místo ob-
vazů a dlah v ruksaku moderní lékařské 

pomůcky a o pomoci vrtulníků se nám ani 
nesnilo. Přibylo nových stanic v Prášilech, 
Nové Peci, Kvildě a Kramolíně a všechny 
jsou moderně vybaveny. Chloubou je Dům 
HS na Špičáku do kterého pozval veterány 
náčelník František Stupka a ten současný 
Michal Janďura měl radost z otevření expo-
zice o historii HS, která je umístěna v Že-
lezné Rudě.
Tak přejme naší HS do dalších let mnoho 

dobré práce pro Šumavu, co nejméně úrazů 
a žádné smrťáky. A ať jsou stále dobrou 
partou, tak jako byli jejich předchůdci. Dnes 
na Šumavě v devíti stanicích pracuje 13 pro-
fíků, 30 dobrovolníků a 3 lékaři. A styky 
s Bergwachtem jsou samozřejmostí.
Tak ať se jim daří i nadále a Horám zdar 
a Šumavě zvlášť

Emil Kintzl
veterán HS Šumava
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Mezinárodní den hudby založili největší 
skladatelé 20. století (např. Dmitrij Šosta-
kovič) a UNESCO jej pak učinilo platným. 
Den hudby patří všem po celém světě, hud-
ba nám vyjadřuje pocity, dokáže být veli-
ce emotivní a provází nás celým životem. 
Letošní Den hudby v Kašperských Horách 
bude v tomto městě připraven od 22. 6. do 
23. 6. Páteční den bude prostorem pro váž-
nou hudbu a blues. V 17 hodin se představí 
kašperskohorský klarinetista Martin Kanaloš 
a jeho přátelé ve výstavní místnosti muzea. 
V 19 hodin pak mohou zájemci o blues přijít 
do kašperskohorského kina na britský filmo-
vý dokument o kytaristovi Ericu Claptonovi 
s názvem Eric Clapton: Life In 12 Bars.
Sobotní den (23. 6.) bude hlavním Dnem 
hudby v Kašperských Horách. Vše odstar-
tuje ve 13 hodin go Spirit, což je pěvecké 
seskupení ze Sušice zpívající gospel a spi-
rituály. Pak proběhne soutěžní kvíz pro 
3 soutěžící z řad diváků na hudební téma.
Na podiu se v 15 hodin představí divákům 
Klarinetový soubor Prachatice. Jedná se 
o komorní, čtyřčlenný klarinetový kvartet. 
Členy souboru jsou klarinetisté Jan Hovorka, 
Petr Chalupský, Tomáš Janoušek a Jiří Pec-
ka. Za svou desetiletou existenci odehrál na 
dvěstě padesát vystoupení na území České 
republiky i v zahraničí. Letos získal Zlatou 
cenu a Cenu poroty za aranžmá skladeb na 
mezinárodním hudebním festivalu Young 
Bohemia 2018. V 16 hodin nastoupí na po-
dium Poitín. Tato plzeňská hudební skupina 
hraje od roku 1996. Její repertoár zahrnuje 
především irskou tradiční hudbu prezentova-

nou způsobem, jakým ji dnes provozují mla-
dé skupiny na Britských ostrovech, v USA 
a v Evropě. Frontman skupiny, zpěvák a hráč 
na irský buben bodhrán Jeremy King pochází 
z anglického Brightonu, kde se věnoval též 
interpretaci tradiční hudby. Pak bude znít 
klasické blues a jižanský rock v podání su-
šické skupiny Yo Cookin. Frontmanem této 
party je David Löffelmann a jejich podání 
blues sklidilo velký úspěch na filmovém fes-
tivalu v Kašperských Horách v minulém roce. 
Ve 21 hodin se kašperskohorským divákům 
představí hlavní host Dnů hudby, zpěvák 
a kytarista Petr Bende se svojí skupinou. 
Letos vydal nové svoje album s názvem Re-
start. Písně pro své nové studiové album, 
které vychází po pěti letech od vydání po-
slední Trojky, připravoval Petr Bende prů-
běžně několik let. Některé písně z tohoto 
alba také zazní na Dni hudby. Závěr této hu-
dební slavnosti bude patřit Depeche Mode 
revival. Myšlenka založit kapelu vznikla 
v listopadu roku 1999. Všichni členové Mi-
chal Pošvic, Jan Seibt a Sláva Pošvic pochází 
z Ústí nad Labem. V rámci tohoto vystoupe-
ní proběhne v sobotu v Horském klubu také 
1. šumavský sraz fans Depeche Mode.
Srdečně vás tedy zveme 22. – 23. 6. do 
Kašperských Hor na Den hudby. Hudba 
nás provází celým naším životem a snad 
některé styly, kte-
ré na podiu pod 
kostelem sv. Mar-
kéty uslyšíte, vás 
zaujmou.

-rn-

Kašperskohorský den hudby Němci vydali Klostermanna
Letošní 170. výročí narození spisovatele 
Šumavy Karla Klostermanna si připomí-
nají příznivci jeho díla také na bavorské 
straně Šumavy. Dne 14. května 2018 
v Muzeu dějin lesa v obci St. Oswald 
představili členové bavorské sekce spol-
ku Karel Klostermann – spisovatel Šu-
mavy novou knihu spisovatelových próz 
v německém jazyce. Jedná se o původní 
Klostermannovy povídky, které autor 
napsal německy pro pražské německé 
noviny Politik zejména v 80. a 90. le-
tech 19. století. Některé z těchto próz 
spisovatel zpracoval v pozdějších le-
tech také v českých verzích. Povídky 
do sborníku vybral, uspořádal a úvod-
ní studií o spisovateli doplnil emeritní 
středoškolský učitel, rodák ze šumavské 
Kvildy Adolf Weishäupl. Objevná kniha 
o téměř třech stovkách stran s názvem 
„V srdci Šumavy“ vyšla péčí německé-
ho spolku Karla Klostermanna se síd-
lem v Grafenau v místním regionálním 
nakladatelství Ohethaler-Verlag. Za 
českou stranu se slavnostní prezenta-
ce nové knihy zúčastnili Václav Sklenář, 
předseda českého spolku Karel Kloster-
mann – spisovatel Šumavy a PhDr. Vla-
dimír Horpeniak z Muzea Šumavy 
v Kašperských Horách. 

-vh-

kino Kašperské Hory 19:00
Hudební dokument - intimní pohled na osobní život, kariéru, vzestupy a pády

22. - 23.6.2018

21:00

eric Clapton v kině 
 
Přiznám se, kdyby tento kytarista byl opravdu v kině živý, tak 
by asi jeho kapacita nestačila. Diváci však budou mít možnost si 
v rámci letošních Dnů hudby, prožít velmi zajímavý film o tomto 
kytaristovi. Díky svému osobitému stylu hry si vysloužil přezdív-
ku Slowhand čili Pomalá ruka. Film má název Eric Clapton: Life In 
12 Bars a divákům se naskytne možnost nahlédnout do Ericova 
osobního archivu, ve kterém jsou videozáznamy z jeho nejlepších 
koncertů a ze zákulisí, domácí videa, soukromé fotografie, dopisy 
a osobní zápisky z Ericova deníků. Claptonův talent je zde zná-
zorněn upřímně a pravdivě, bez pozlátka. Za jeho úspěchy totiž 
stojí zejména ambice, tvrdá práce a bohužel i životní tragédie.
Svou kariéru Eric Clapton zahájil v roce 1963 založením skupiny 
Roosters, poté postupně uplatňoval svůj vliv a styl především 
ve skupinách The Yardbirds, The Bluesbreakers a The Cream. 
Hrál s Johnem Lennonem a Yoko Ono v Plastic Ono Band, 
spolupracoval s Georgem Harrisonem, B. B. Kingem. Řešil také 
závislost na alkoholu i drogách, propadal depresím. Potkala jej 
i vážná osobní tragédie. Ale tyto kritické okamžiky dokázal pře-
konat a dál se věnuje hudbě. (zdroj: Cinemart).
V pátek 22. 6. si nejdříve v 17 hodin v muzeu můžete vychut-
nat za klavírního doprovodu bravurní klarinet Martina Kanalo-
še a pak v 19 hodin přijďte do kašperskohorského kina.

-rn-
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aktivní soboty
Šumavské cesty, z. s. zvou o prázd-

ninách opět do Dobré Vody u Hart-
manic (u Sušice). V Domě sv. Vintíře 
proběhne další ročník „Aktivních 
sobot“. 

Ta první, s názvem „ŠIKOVNá“ se 
bude konat poslední sobotu v červen-
ci, tj. 28.07.2018 a bude věnována 
tvůrčí práci. Vyrábět se budou oblí-
bená šumavská strašidýlka a zvířátka 
ze šišek, návštěvníky čeká zdobení de-
korativních věnečků, malování na sklo 
- zdobení svícínků či výroba vlastních 
terčů a následné střílení z mini kuše.

Druhá „Aktivní sobota“ potom čeká 
na návštěvníky pod názvem „HRAVá“ 
a poslední sobotu v srpnu, tj. 25. srp-
na 2018 si můžete přijít vyzkoušet ne-
jen svoji hbitost, přesnost, držení rov-
nováhy, ale i další fyzické a psychické 
dovednosti.

Obě akce se konají za každého počasí 
a začínají vždy ve 14:00 hodin. A když 
náhodou dorazíte o nějakou tu minutku 
dří v, organizátoři se vás určitě ujmou.

Fotodokumentaci z minulých 
ročníků i aktuální informace o le-
to š n í ch  a k t i v i t á ch  na jde te  na  
www.sumavskecesty.cz.

„Šumavské letní hudební večery“ je cyk-
lus koncertů komorní hudby, který se letos 
koná od 9. června do 25. srpna 2018. Le-
tos se představí různorodé ansambly, které 
jsou ojediněle svého druhu v ČR. Festival 
bude, podobně jako v minulosti, situovaný 
v nejkrasnějších chrámech šumavského kra-
je a zároveň nabídne posluchačům i ven-
kovní koncerty.
Festival je inspirován dlouholetými koncert-
ními aktivitami dnes již zesnulého věhlas-
ného kontrabasisty Jiřího Pellanta, který se 
takto zasloužil o rozvoj hudebniho života 
na Šumavě.

Přijměte pozvání

9. června 2018 | 17:00 hod.
Hartmanice - synagoga 
| Duo Menorah

21. června 2018 | 18:00 hod.
Horažďovice - secesní sál hotelu Prácheň 
| Nezhdanova Placzek duo

15. července 2018 | 19:00 hod.
café v Jablíčku v Sušici 
| Skupina Atares

28. července 2018 | 20:00 hod.
Hrad Kašperk - nádvoří hradu 
| Mezinárodní duo Fairy Dream

11. srpna 2018 | 19:00 hod.
Železná Ruda - kostel Panny Marie Po-
mocné z Hvězdy 
| ERRAI trio a hosté M. Kos a A. Pechočiak

25. srpna 2018 | 20:00 hod.
Velhartice - Hrad Velhartice 
| Jan Sklenička a Miroslava Časarová

Děkujeme všem sponzorům festivalu: firma 
Rumpold, Stavby Šperl, Pension Červená - 
Svitákovi, Sluka Ondřej: topení, vodoinstala-
ce, klempířské práce - Semily, Michalík Pavel: 
Malířství, lakýrnictví a natěračství, Sušice

Jan Pellant
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změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

Ce�o�očně ote�řeno
Kašpe�skoho�sk� skříňo�� bet�ém
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

Stá�á ��sta�a
Šuma�a a Kašpe�ské Ho��
Radnice Kašpe�ské Ho�� |

Stá�á ��sta�a
K�á�o�ská p�i�i�egia, městské �istin� 
a histo�ické map�
Radnice Kašpe�ské Ho�� |

K�ěten – če��en | 09:00 – 16:00
Kde domo� můj
V�sta�a ma�o�an�ch ob�azů I�� Sed-
�ářo�é, Jiřího Ji�mana a Jiřího Bá�tíka.
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

Če��en | nedě�e | od 10:30
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 90minuto�á p�oh�ídka města 
s p�ů�odcem. P�odej �stupenek na 
MěKIS, te�.: 376 503 413. 
Kašpe�ské Ho�� |

KRÁTKODOBÉ AKCE

7. 6. | 15:00
Senio� „IN“
Během již t�adičního pořadu nejen 
p�o senio�� bude přip�a�ena přednáš-
ka Jiřího Oudese o šuma�sk�ch ško-
�ách a p�omítání no�ského ��mu Na 
se�e� od s�unce.
Ho�sk� k�ub |

8. 6. | cca 17:15
Na ko�e dětem
P�og�am na náměstí přip�a�en� � 
�ámci dojezdu 9. etap� ce�o�epub�iko-
�é c�k�otou� Jose�a Zimo�čáka. Při�í-
tání c�k�istů zástupci města. 
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

8. 6. | 19:00
Epoque Qua�tet – bene�ční kon-
ce�t při s�íčkách 
Net�adiční a�anžmá k�asické �ážné 
hudb� � podání čt�ř ��nikajících hu-
debníků, kteří již 17 �et ��stupují na 
e��opsk�ch i česk�ch pódiích. 
koste� s�. Miku�áše |

9. 6. | 14:00 – 16:00
T�oři�á dí�na – Fimo hmota 
Přij�te si s námi ���obit o�iginá�ní 
dá�ek, ozdobit �žičku, p�opisku nebo 
jin� Vám mi�� ��astní předmět z ko�u 
nebo sk�a. Cena p�og�amu: 50 Kč. 
Te�.: 376 582 734, 731 530 284 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

11. 6. | 09:00 – 12:00
Meziná�odní den ��sů
Dopo�edne p�né he�, akti�it a zajíma-
�ostí o této naší nej�ětší kočko�ité 
še�mě. 
Te�.: 376 582 734, 731 530 284 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

15. 6. | 20:00
A��ika stopem
Exk�uzi�ní �epo�táž známého �epo�té-
�a Tomáše Po�áčka z jeho nejb�ázni�ěj-
ší cest� stopem přes A��iku. Vstupné 
je dob�o�o�né, �eze��aci dopo�učuje-
me.
Boutique hote� Nebespán |

16. 6. | 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�, kde se seznámíte s net�adičním 
��t�a�n�m p�og�amem, od�eagujete 
se od sta�ostí �šedních dnů a ��astno-
�učně si ���obíte o�iginá�ní dá�k�. 
Cena p�og�amu: 50 Kč.
Te�.: 376 582 734, 731 530 284 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

16. 6. | 20:00
Mi�ka No�ak a D�eam band
Sou�o�á zpě�ačka, �odačka ze Su-
šice Mi�ka No�ak, přináší na je�iště 
unikátní h�aso�� p�oje� s ���azn�m 
��tmick�m cítěním. P�a�ide�ně na-
�ště�uje USA, kde spo�up�acuje s 
��znamn�mi muzikant� jazzo�é �’n‘b 
sou�o�é scén�. Těšte se na neopako-
�ate�n� zážitek! Vstupné je 200 Kč a 
zah�nuje i degustační ta�íř specia�it od 
šé�kuchaře.
Boutique hote� Nebespán |

18. 6. | 09:00
Den s dětmi z MŠ
Přij�te st�á�it �o�n� čas �e spo�ečnosti 
dětí. P�o senio�� a osob� se zd�a�ot-
ním postižením. Vstup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

21. 6. | 14:00
V��et do aquapa�ku Sušice
S�az �e 14 hodin na autobuso�é za-
stá�ce � Kašpe�sk�ch Ho�ách. P�o děti 
a m�ádež z Kašpe�sk�ch Ho� a oko�í.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA  ČERVEN          I. ČÁST
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29. 6. | 21:30 
Bajkeři - �etní kino
Česká komedie o m�ad�ch �idech, kteří 
�ětšinu času t�á�í �e s�ětě sociá�ních 
sítí. Jak dopadne jejich střet s �ea�i-
tou během 200km ���etu na ko�ech, 
přij�te zjistit do �etního kina.
pa�čík pod kinem Kašpe�ské Ho�� |

30. 6. | 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 ješ-
tě spo�ečně najdeme ��t�a�né ��užití 
p�o �ěci, kte�é b� jinak skonči�� � koši.
Cena p�og�amu: 50 Kč. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

5. 7. | 21:30 
Lída Baa�o�á - �etní kino
Fi�mo�� příběh české he�ečk�, kte�á 
okouz�i�a da�� �anoušků. Její k�ása 
neunik�a pozo�nosti minist�a německé 
p�opagand� Goebbe�se ani samotné-
ho Hit�e�a.
pa�čík pod kinem Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA  ČERVEN II. ČÁST
22. 6. – 23. 6. | 
Den hudb�
Poz�ánka na Den hudb�, kte�� si 
�šichni přízni�ci dob�é muzik� mohou  
užít � če��nu � Kašpe�sk�ch Ho�ách.

22. 6. |
Ma�tin Kana�oš a jeho přáte�é 
E�ic C�apton: Li�e 12 Ba�s 
Hudební dokument 

23. 6. | 
Go.Spi�it
pě�ecké seskupení ze Sušice, zpí�ající 
gospe� a spi�ituá��
P�achatické k�a�ineto�é k�a�teto
YO Cookin b�ues
Poitín i�ská hudba
Pet� Bende
Depeche mode �e�i�a�
Současně se � Ho�ském k�ubu bude 
konat 1. šuma�sk� s�az �ans Depeche 
mode. 

23. 6. | 14:00 – 16:00 
T�oři�á dí�na „ Z o�čína“
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á 
o�čí ��na a co �še je možné z ní ��-
�obit p�stěním za mok�a nebo pomocí 
p�stící jeh�� za sucha. 
Cena p�og�amu: 50 Kč. 
Te�.: 376 582 734, 731 530 284
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

23. - 24. 6. |
Z c�k�u oži�ené histo�ie
Tentok�áte se zaměříme na hudbu.
V �ámci Dne hudb� � Kašpe�sk�ch 
Ho�ách bude na h�adním nád�oří 
účinko�at Mi�an Benedikt Ka�píšek a 
Benedictus.
h�ad Kašpe�k |

29. 6. | 15:00 
Fe�dinand
P�omítání �odinného animo�aného 
��mu o d�ou nej�ětších kama�ádech 
pod španě�sk�m s�uncem. Je to a�e 
z��áštní d�ojka, p�otože jeden je �e�k� 
b�k a d�uh� ma�á ho�čička.
kino Kašpe�ské Ho�� |


