Měšíčník pro obyvatele Kašperských Hor a okolí

Ročník 13, číslo 4, rok 2017

Za poskytnutí titulní fotografie
děkujeme Tomáši Čamrovi.

Rozhovor měsíce
Čím se zabývá takový investiční technik?
Jeho úlohu v Kašperských Horách od října
loňského roku zastává Ing. Jana Slonková.
Zodpověděla nám několik otázek.
Rozhovor naleznete na straně 5

Po starých domech:
hotel Skala

Velikonoční Kašperské Hory
Dlouhý velikonoční víkend je tou správnou příležitostí k odpočinku a odreagování
od každodenního shonu. V Kašperských
Horách a blízkém hradu Kašperk bude
rušno od pátku 14. až do pondělí 17. dubna. Připraven je lákavý program pro všechny generace, chybět nebudou velikonoční
trhy, tvořivé dílny, divadelní představení,
komentované prohlídky města i hradu.
Pátek budou Kašperské Hory patřit těm,
kteří rádi tvoří. Od 13.00 hod do 16.00
hod se vestibul kina promění v tvořivou
dílnu. Přijďte si vyrobit pěknou velikonoční dekoraci, kterou si odneste domů. Na
pěti stanovištích budeme vyrábět travní
hlavouny, zdobit kraslice a perníčky, vytvářet velikonoční zápichy do květníků
a další velikonoční ozdoby. Zvídavé návštěvníky, kteří by se rádi dozvěděli něco
více o Kašperských Horách, o velikonočních

zvycích a tradicích, zveme na speciální komentované prohlídky s průvodcem, které
proběhnou v sobotu v 10.30 hod. Sobotní
večer bude patřit pohádce Anděl Páně
2, na kterou se přijďte podívat do kina
v 19.00 hod. Velikonoční Kašperské Hory
vyvrcholí v neděli od 10.00 řemeslnými
trhy s divadélky pro děti, kočovným samostřílem, živou hudbou, soutěží o nejlepší
velikonoční nádivku a dalšími tematickými
soutěžemi na kašperskohorském náměstí.
Velikonoční veselí nebude probíhat jen na
náměstí; např. v místní pražírně kávy mají
pro vás připravené velikonoční zajíčky, kteří na vás budou koukat z kávy, v pivovaru se můžete těšit na speciální pivo. Ani
v místních restauracích nebudou zahálet
a připraví velikonoční menu.

Pojďte se s námi podívat na příběhy lidí
a historii kašperskohorských domů.
Začínáme na straně 14

Kino: Anděl páně 2
Sobota 15. 4. 2017 od 19.00
Více naleznete na straně 23

foto: csfd.cz

Pokračování ma straně 2
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Velikonoční Kašperské Hory
Dokončení z první strany vydání
Na nedalekém Kašperku budou pro návštěvníky připraveny na velikonoční víkend
komentované prohlídky nazvané Život na
hradě. V sobotu a v neděli vždy od 12.15
hod., ve 14.15 hod. navíc hradní „divadelní“
spolek Pachmajr uvede středověkou divadelní hru Fraška o kádi. Děti jsou zvány na
dobrodružnou interaktivní výpravu do hradu
s Karlem Ešnerem a jeho družinou, kde budou šermovat, trénovat dvorskou etiketu,
tancovat, skládat pečeť Karla IV., a střílet
z luku a také se mohou seznámit s některými velikonočními zvyky.
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod velikonoční bude provázet také velikonoční program farnosti
v Kašperských Horách. Součástí bude např.
Vzkříšení, které na Bílou sobotu začíná ve
21.00 hod. na farní zahradě. Bude zde hranice a svěcení paškálu, poté průvod se svíčkami ke kostelu sv. Markéty na náměstí,
kde pokračuje liturgie Vzkříšení. Přijďte si
s námi užít tento velikonoční víkend.

Text, foto: Tereza Šubová
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Církevní program
Velikonoc
9. 4. Květná neděle (neděle před
Velikonocemi): 8.45 hod. u Panny
Marie Sněžné průvod s kočičkami ke sv.
Markétě na náměstí, kde se uskuteční
mše sv.
13. 4. Zelený čtvrtek: mše sv. s umýváním nohou v 17.00 hod. u sv. Markéty
na náměstí, po mši sv. Adorace.
14. 4. Velký pátek: ranní chvály v 08.00
hod. v kostele sv. Markéty na náměstí.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat
TS města Kašperské Hory v čele s jednatelem panem Jiřím Bártíkem za údržbu
a péči o příjezdovou komunikaci do části
obce Podlesí - Vogelsang. Zejména tuto
zimu, kdy více jak tři týdny její povrch
tvořila zledovatělá plocha, jsme jako
obyvatelé této lokality velmi pozitivně
hodnotili právě tuto pro nás velikou pomoc ze strany Technických služeb. Velice
děkuji.
Jana Halbhuberová , Podlesí - Vogelsang

Pozvánka na jednání městského zastupitelstva
Druhé jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory v roce 2017 se koná
ve čtvrtek 27. dubna 2017 v Horském klubu.
Na programu jednání je majetková agenda, investice, pozemková agenda a další.
Jednání zastupitelstva začíná v 17.00 hod.

14. 4. V 15.00 hod. sraz nahoře na
Šibeničním vrchu a cesta dolů ke sv.
Markétě na náměstí s nesením kříže
a modlitbou křížové cesty.
14. 4. V 17.00 hod. Velkopáteční obřady s uctíváním kříže v kostele sv. Markéty
na náměstí. Mezi Křížovou cestou
a Velkopátečními obřady možnost ohřát
se na faře s hrnkem horkého čaje.
15. 4. Bílá sobota: kostel sv. Markéty
na náměstí - 8.00 hod. ranní chvály;
Kostel bude rovněž otevřený od 10.00
hod. do 12.00 hod. k uctívání Božího
hrobu.
15. 4. Vzkříšení ve 21.00 hod. začíná na farní zahradě, kde bude hranice
a svěcení paškálu, poté bude následovatprůvod se svíčkami ke kostelu sv.
Markéty na náměstí, kde pokračuje liturgie Vzkříšení.
16. 4. Neděle - Boží hod velikonoční:
mše sv. v kostele sv. Markéty na náměstí
v 9.30. hod. Po mši se uskuteční žehnání
přinesených pokrmů.
17. 4. Pondělí velikonoční: mše sv. v 9.30
hod. v kostele sv. Markéty na náměstí
Helena Pekárková
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O čem jednala Rada města?
RM Kašperské Hory (dále jen RM)
se schází na pravidelném jednání každé
dva týdny. Členy Rady města 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 jednala 27. 2.
a 13. 3. 2017
Z jednání RM dne 27. února
RM neschválila návrh na snížení poměru úhrady za služby společnosti 2media pro
MěKIS na 1/3 a navýšení pro hrad na 2/3
z celkové částky.
RM vzala na vědomí Plán propagace destinace na rok 2017 předložený
MěKIS.
RM pověřila investičního technika administrací prodeje štěpkovacího stroje
Vermeer BC1000XL prostřednictvím společnosti Veacom s.r.o., Praha 5.
K prodeji bylo přikročeno z důvodu
nevyužití štěpkovacího stroje Vermeer
BC1000XL, který je v majetku Města
Kašperské Hory.
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na výkon autorského dozoru nad
zpracováním projektové dokumentace
na akci „Rekonstrukce a přestavba domu
Bílá růže v Kašperských Horách“ mezi
Městem Kašperské Hory a společností
Petr Hájek architekti, IČ 01422294.
RM schválila záměr propachtování části
pozemkové parcely číslo 2150/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 9
m 2 v katastrálním území Kašperské Hory
pro umístění dřevěného stánku k prodeji
zmrzliny na období od 1. 5. 2017 do 30.
9. 2017 za cenu 506,- Kč za měsíc.
RM schválila záměr pronájmu pozemkové parcely číslo 1368 – ostatní plocha,
ostatní dopravní plocha o výměře 1855
m 2 v katastrálním území Vchynice – Tetov
I. pro provozování parkoviště na Antýglu
v roce 2017, nejnižší možné nájemné
160.000,- Kč + DPH v platné výši.
RM schválila záměr pronájmu části
pozemkové parcely číslo 219/1 – trvalý
travní porost o výměře 160 m 2 v katastrálním území Žlíbek za podmínek: cena
za 1 m 2 /rok 1 Kč, pronájem na dobu neurčitou, nájemné bude zvyšováno, pokud
inflace kumulativně dosáhne 3%.

RM schválila Technickým službám
Města Kašperské Hory s.r.o. nákup 25 ks
nádob na posyp v celkové částce 99.665,Kč vč. DPH.
RM schválila Smlouvu o nájmu městské turistické ubytovny Hostel č. p. 15
v Kašperských Horách mezi pronajímatelem Městem Kašperské Hory a nájemcem
Technickými službami Města Kašperské
Hory s.r.o.
RM souhlasila s kácením javoru klenu
s obvodem kmene 300 cm na p.p.č. 371
v k.ú. Žlíbek.
RM souhlasila s prodloužením nájemních smluv na městské byty těm nájemníkům, kteří o to včas požádali a u nichž
není důvod k zamítnutí prodloužení.
RM souhlasila se zněním Výběrového
řízení na obsazení pozice vedoucí/ho
Městského kulturního a informačního
střediska Kašperské Hory a návrhem na
jeho zveřejnění.
RM revokovala usnesení č. 18 z RM
č. 4/2017 ve znění: Rada města souhlasí
se zřízením Odboru kultury a cestovního
ruchu a zároveň s vypsáním výběrového
řízení na pozici vedoucí/ho tohoto odboru. Termín plnění ihned. Zprávu o plnění
předloží tajemnice na dalším jednání rady
města.
RM souhlasila s tím, aby MěKIS dále
fungovalo v organizační struktuře obecního úřadu jako samostatné oddělení.
RM schválila poskytnutí finančního
příspěvku Základní organizaci – Svaz
zdravotně postižených, na rekondiční
a regenerační služby v částce 5.500,- Kč.
RM schválila proplacení faktury za
pronájem tělocvičny v rámci pořádání
Zimního srazu mladých hasičů okresu
Klatovy ve výši 4 865 Kč.
RM schválila jmenování členů komise
pro projednávání přestupků, která s platností od 1. 3. 2017 pracuje ve složení
předseda komise: Mgr. Petra Toncarová,
členové komise: Jaroslav Nový, Jaroslav
Loukota, Ivana Musilová (zapisovatelka).
RM schválila úpravu vstupného hradu
Kašperk od 1. 3. 2017. Aktuální ceny vstupného jsou zveřejněny na www.kasperk.cz
RM pověřila starostu města pozvat
na příští jednání JUDr. Karla Baumruka
k projednání vedení sporu mezi Městem

Kašperské Hory a firmou Stavoplast KL,
spol. s r.o., Stachy.
RM souhlasila s poskytnutím dotace
pro Český svaz včelařů, základní organizace Kašperské Hory, na pořízení vyvíječe
páry na léčbu včel proti varroáze ve výši
8.900,- Kč. Příjemce dotace předloží vyúčtování dotace poskytovateli nejpozději do
31. 3. 2017.
Z jednání RM dne 13. března 2017
RM vzala na vědomí postup ve vedení
sporu mezi Městem Kašperské Hory a firmou Stavoplast KL, spol. s r.o., Stachy.
RM schválila účetní závěrku k 31. 12.
2016 příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ
a MŠ Kašperské Hory.
RM schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 ZŠ, ZUŠ a MŠ
Kašperské Hory, příspěvková organizace.
RM vzala na vědomí stížnost adresovanou vedení ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory
a schválila postoupení této záležitosti
k prověření Českou školní inspekcí.
RM neschválila vedení lyžařské stopy
na Zhůří na části pozemku č. 340 v k.ú.
Rejštejn, který je ve vlastnictví města
Kašperské Hory.
RM neschválila záměr prodeje pozemkové parcely číslo 334/2 – trvalý travní porost
o výměře 52 m2 a pozemkové parcely číslo
334/4 – trvalý travní porost o výměře 397
m2, vše v katastrálním území Lídlovy Dvory
a navrhuje se žadatelem projednat možnost pronájmu uvedených nemovitostí.
RM neschválila záměr prodeje části
pozemkové parcely číslo 180/1 – zahrada v katastrálním území Kašperské Hory
Pokračování na straně 4
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a navrhuje se žadatelem projednat možnost pronájmu.
RM schválila přestavbu bytu č. 5
v č.p. 165 na byt zvláštního určení dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
RM souhlasila se stavebními pracemi
za účelem uzpůsobení koupelny a WC
bytu č. 5 v č.p. 165 dle přílohy č. 1
vyhl. č. 388/2011 Seznam druhů a typů
zvláštních pomůcek.

Usnesení č. 19
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
na zpracování projektové dokumentace
na akci Oprava stávajících opěrných zdí
včetně zabezpečení svahu u kostela Panny
Marie Sněžné v Kašperských Horách,
parcela č. 237 a 2147, k.ú. Kašperské
Hory s firmou Ing. Prášek, IČ 14935325
za celkovou nabídkovou cenu 149.640,Kč. Zpracovatel není plátcem DPH.

RM schválila instalaci vnitřní schodišťové plošiny do bytu č. 5 v č.p. 165.

RM vzala na vědomí Studii proveditelnosti urbanistického rozvoje historického a širšího centra města Kašperské
Hory předloženou zpracovatelem Jakub
Cigler Architekti.
RM vzala na vědomí zprávu o administraci dokončených projektů.

RM schválila zadání instalace vnitřní
schodišťové plošiny SP OMEGA F dle
nabídky ALTECH za cenu 457.000,- Kč
bez DPH.

RM schválila od 1. 4. 2017 zvýšení ceny jízdného, čekání a přístavného
u nepravidelné (zájezdové) autobusové
dopravy autobusů ve vlastnictví města.

RM souhlasila se stavbou zděné kůlny na p.p.č. 153/4, k.ú. Kašperské Hory
dle předložené projektové dokumentace stavby pro účely vydání stavebního
povolení.

RM schválila veřejnoprávní smlouvu
o provedení stavby zemědělské usedlosti v Dolních Dvorcích mezi Městským
úřadem Kašperské Hory a manžely
Koubkovými, bytem Kašperské Hory.

RM souhlasila se stavbou RD na p.p.č.
2022/16, k.ú. Kašperské Hory a s napojením na vodovod a kanalizaci dle předložené projektové dokumentace stavby
pro účely vydání stavebního povolení.

RM schválila Smlouvu o dílo vyhotovení studie proveditelnosti: „Klíčová
aktivita č. 3: Energetická koncepce pro
oblast Kašperských Hor“ mezi Městem
Kašperské Hory a Firmou EGF Energy,
spol. s r.o. Sušice, IČ: 29091039.

RM souhlasila s napojením p.p.č.
2022/16, k.ú. Kašperské Hory na místní
komunikaci dle předložené projektové
dokumentace stavby pro účely vydání
stavebního povolení.
RM souhlasila s uzavřením smlouvy na
zpracování projektové dokumentace na
akci – Rekonstrukce místní komunikace
Klostermannova ulice, parcela č. 1524/6,
2146/4 a 1532/9, vše v k.ú. Kašperské
Hory s firmou Building Investment,
s.r.o., IČ 65415680 za nabídkovou cenu
177.500,- Kč bez DPH.

RM vzala na vědomí připomínky a návrhy PhDr. Vladimíra Horpeniaka k vyjasnění majetkových poměrů a údržbě drobné
sakrální architektury ve městě. Pověřuje
B. Bernardovou vyjasněním majetkových poměrů a Mgr. Z. Svobodu k dalšímu jednání v rámci údržby navržených
památek.
RM souhlasila se zahájením a zněním
zadání výběrového řízení na pozici referenta / referentky – investičního technika odboru majetku Městského úřadu
Kašperské Hory a s jeho zveřejněním.

RM schválila členy výběrové komise
pro posouzení přihlášek uchazečů ve výběrovém řízení na obsazení pozice referenta/referentky – investičního technika odboru majetku Městského úřadu
Kašperské Hory ve složení: Petr Málek,
Jan Voldřich, DiS., Jaroslav Chlada, Mgr.
Jaroslav Havel, Ing. Jana Slonková, Jan
Eger, Ing. A. Staňková.
RM schválila členy hodnotící komise pro vyhodnocení došlých přihlášek
v rámci veřejné výzvy na obsazení pozice vedoucí/ho MěKIS ve složení: Petr
Málek, Jaroslav Chlada, Jan Voldřich,
Dis., Mgr. Zdeněk Svoboda, Milan
Bechyně.
RM souhlasila s prodloužením nájemních smluv na městské byty těm nájemníkům, kteří o to včas požádali a u nichž
není důvod k zamítnutí prodloužení.
RM vzala na vědomí informaci o nových žádostech na pronájem městského
bytu.
RM vzala na vědomí informaci bytového fondu o stavu bytové jednotky č. 5
čp. 402, Kašperské Hory a další postup
správce bytového fondu města.
RM schválila uzavření smlouvy mezi
Spolkem Kašpar, Praha 1 a Městem
Kašperské Hory na uskutečnění letní
akce na hradu Kašperk.
RM vzala na vědomí žádost o umístění informačních materiálů OS Šumava
nad zlato v Kašperských Horách.
RM schválila rozpočtové opatření č. 2
na rok 2017 (příloha je součástí usnesení na www.kasphory.cz).
Kompletní souhrnná usnesení (rady
i zastupitelstva města) najdete vždy
v příslušných oddílech na webových
stránkách www. kasphory. cz, k nahlédnutí jsou rovněž v sekretariátu
MěÚ.
Andrea Staňková, tajemnice

Nejsme v tom sami... (22. 4. 2017)
Společná akce obcí proti težbě zlata
Zlato a další vyhrazené nerosty nepřitahují těžařské firmy pouze v Kašperských
Horách a okolí, ale i na dalších místech
naší republiky, například ve Vacíkově
nebo v Mokrsku. Letos se již popáté
sejdeme na společných akcích proti těžbě zlata. První setkání se koná dne
22. 4. 2017 od 14.00 hodin ve Vacíkově

– část Obce Hvožďany, v krásných Brdech,
kde se nachází „zlatá“ Petráčkova hora.
Všichni účastníci se vydají na společný
výstup, celkem nenáročnou procházku,
na Petráčkovu horu. Pořádající Obec
Hvožďany na závěr pochodu připravuje
občerstvení.
Pochodu se zúčastňuji pravidelně.

Bohužel z Kašperských Hor je účast
velice malá, v loňském roce nás bylo
9. Je to škoda, protože na naše akce jezdí
na oplátku ze Středočeského kraje plný autobus lidí. V případě, že byste někdo měli
o tuto akci zájem, sdělte to, prosím, do 17.
4. 2017 B. Bernardové. Při větším počtu
účastníků je možné zajistit dopravu městským autobusem.
Bohuslava Bernardová
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investičního technika města

Odpovídá na ně Ing. Jana Slonková,
jež od loňského října pracuje jako investiční technik města.
Vážená paní inženýrko, jaká je úloha
investičního technika, čím se zabýváte?
Hlavním účelem této pracovní pozice
je výkon správy a údržby majetku a zabezpečení přípravy a realizace stavebních investičních akcí města Kašperské
Hory. Investiční technik se stará o opravy
a stavby vodovodního a kanalizačního
řadu, komunikací, veřejného osvětlení, objektů ve vlastnictví města, prostě o majetek města.
Jaké jsou vaše pravomoce a komu
se zodpovídáte?
Jde hlavně o přípravu a zajišťování realizace investičních akcí podle schváleného plánu investic, které vykonávám,
a to včetně administrace veřejných zakázek
a administrace žádostí o podporu projektů z různých mimorozpočtových zdrojů.
Zodpovídám se panu starostovi, podklady k rozhodnutí předkládám Radě nebo
zastupitelstvu.
Co tvoří vaši obvyklou pracovní náplň?
Obvyklou pracovní náplní investičního technika je hlavně komunikace. Různá
jednání, telefonování, mailování, psaní
různých žádostí a odpovědí na žádosti,
hledání a zajišťování zpracovatelů či dodavatelů, kontrolování plnění díla a termínů
a vymáhání jejich plnění. Tomu samozřejmě
předchází důkladná příprava. Je to velmi
rozmanitá práce.
Na čem momentálně pracujete?
Před chvílí jsem psala průběžnou provozní zprávu k dokončenému projektu
spolufinancovaného z Evropské unie.
Momentálně píšu vyjádření k podzemním
sítím na žádost stavebníka, který si chce
postavit rodinný dům. Až to dokončím,
čeká mě terénní pochůzka - kontrolní den
na stavbě přeložky hlavního vodovodního
řadu ve Vimperské ulici.
Jaké jsou rozpracované projekty?
Nastoupila jsem v říjnu loňského roku.
Protože před mým nástupem byla tato
pozice neobsazená, čekalo na mě několik
rozpracovaných projektů, které je třeba
dokončit. V letošním roce by měly být realizovány akce za téměř 70 mil. Kč!
Právě se staví nová část vodovodního
řadu ve Vimperské ulici. Do konce června
by měla být nově odkanalizovaná lokalita
u výtopny. Do konce července by měla být
dokončena instalace mokré vypírky spalin
ve výtopně na biomasu, a to za podpory
Evropské unie, Operačního programu život-

ní prostředí. Do téhož operačního programu
město podalo dvě žádosti o podporu projektů Obnova pramenišť Nový a Starý Ždánov
a Intenzifikace ČOV Kašperské Hory. Pokud
budou žádosti přijaty, stavby by měly být
zahájeny ještě letos.
Po prázdninách je plánovaná stavba
nové místní komunikace Na Pranýř. Na
podzim bych také chtěla zahájit práce na
stavbě nové čistírny odpadních vod na
hradu Kašperk, a na to navazující rekonstrukci cesty ke hradu.
V neposlední řadě pak máme podanou
žádost o dotaci Plzeňského kraje na obnovu fasád a interiéru kaple Panny Marie
Pomocné v Červené. Akce by také měla být
dokončená ještě letos. To jsou jen plány
s rozpočtem větším než jeden milion korun.
Jaké další investiční projekty čekají
na své uskutečnění?
Zpracovávají se projektové dokumentace na rekonstrukce Sušické, Besední
a Klostermannovy ulice. Připravuje se rekonstrukce sokolovny. Asi největší a nejočekávanější v současnosti zpracovávanou
akcí je rekonstrukce bývalého hotelu Bílá
růže. Podle studie zpracované známým
architektem Petrem Hájkem by v ní mělo
vzniknout nové informační centrum, koncertní sál, knihovna a v přízemí několik
obchodů. Další uznávaný architekt Jakub
Cigler, který má za sebou celou řadu
úspěšných realizací, nám pomáhá připravit plán využití Žižkova náměstí a dalších
zanedbaných míst ve městě.
S jakými odbory nebo společnostmi
města spolupracujete?
V rámci městského úřadu samozřejmě
spolupracují všechny odbory. Plán i realizaci
investic pak připravujeme společně se všemi organizacemi zřizovanými městem podle toho, které se jich bezprostředně týkají.
U všech jsem se zatím setkala s odborností,
pochopením a ochotou ke spolupráci.

Jak dlouho se pohybujete v Kašperských
Horách, co říkáte na zdejší kraj?
Pocházím z Vysočiny, severozápadu jižní Moravy. Na Šumavě, jihovýchodě západních Čech, žiju už dvacet tři let. Cítím
se tu doma.
Máte s profesí nějaké předchozí
zkušenosti?
Posledních deset let jsem u Správy
Národního parku Šumava měla na starosti regionální rozvoj, přípravu a realizacíi
různých investičních dotačních projektů, takže se jednalo o hodně podobnou
práci.
Co vám momentálně komplikuje vaše
pracovní nasazení?
Práce je hodně a zdroje financování i zdroje personální mají své limity.
Majetkový odbor měl kdysi dva investiční
techniky a jistě by i nyní bylo práce pro
dva víc než dost. Hledáme kvalifikovaného kolegu či kolegyni a doufám, že se
nám ho podaří najít.
Co vás na této práci baví?
Je skvělé moci se účastnit toho, jak
něco vzniká. Navíc mám příležitost se setkávat s šikovnými a chytrými lidmi!
Chce-li se na vás někdo obrátit, jak
tak může učinit?
Kancelář mám na radnici a kontakty jsou
zveřejněny na webových stránkách města.
Chtěla byste něco vzkázat čtenářům?
Žijeme v krásném městě a v krásné
krajině. Držte nám i sobě pěsti, aby to
tak i zůstalo. Musíme se o to ale i trochu
snažit.
Děkuji vám za vaši ochotu a všechny
odpovědi. Přeji mnoho zdaru ve vašem
konání!
Václav Kůs
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Změní se lesy města v divočinu?
V době, kdy se v Parlamentu ČR projednávala novela zákona o ochraně přírody
a krajiny, jsem se pokusila vyjádřit svůj názor na projednávaný zákon příspěvkem do
rubriky vyjadřující názory čtenářů deníku
MF Dnes. Text redakce odmítla otisknout.
Bylo naivní myslet si, že noviny patřící
šéfovi ANO, zveřejní kritiku mířenou na
ministerstvo ovládané stejnou stranou.
Nebylo stejně naivní uvěřit, že starosta
města (teď už v ANO) vystoupí proti novele zákona, byť jen podpisem pod dopis
prezidentovi?
19. 2. 2017, 23:07:00
Komu: nazory@mfdnes.cz
Dosud platný zákon o ochraně přírody a krajiny požaduje, aby národní parky
byly ustanoveny zákonem. U tří parků se
tak stalo, jen pro největší národní park
- Šumavský - se přes několik pokusů nepodařilo najít shodu na zákonných podmínkách. Nejspíš proto, že při své velikosti 68
tisíc hektarů, byl vyhlášen v osídleném území, v kulturní krajině, na správních územích
7 obcí a kde území dalších 15 obcí pokrývá
ochranné pásmo parku - Chráněná krajinná oblast Šumava. Mimo státních pozemků
národní park vznikl i na lesních a zemědělských parcelách, které patří nestátním
vlastníkům - obcím - jako historický majetek (cca 12 % území parku).

Názory
Leante Janderová
Vážení čtenáři,
už dlouho jsem nevyjádřila svůj názor ve
Zpravodaji na dění v našem městě. Tímto
svým zamyšlením bych ráda navázala na
článek zastupitelky Hany Naušové, který
byl otištěn v posledním čísle.
Po celou dobu tohoto volebního období jsem v rozpacích a rozčarovaná z toho,
že ač vůle voličů byla jiná, v radě města
chybí jakýkoliv zástupce vítězných „Nových
Kašperských Hor“. Poté, co se spojily
„Kašperky pro život“ s „Pohodou“, nikoho
mezi sebe nepustily, nikoho nepotřebují,
stačí na všechno samy. Nové Kašperské
Hory jako opozice nemají dostatek informací, dozvědí se jenom to, co koalice
zveřejní.
Až do mého úrazu v říjnu 2016 jsem
pravidelně chodila na všechna veřejná zasedání zastupitelstva města. Mohu proto
posoudit, jak jednání probíhají, jak „koalice“
reaguje na dotazy „opozice“. Já jsem ráda,
že alespoň takovýmto způsobem se veřejnost může něco dozvědět. Chápu, že se to

Roky trvají neshody v představách o budoucí podobě parku mezi Ministerstvem
ŽP a správou parku na straně jedné a obcemi s podporou krajů na straně druhé.
Přírodovědci si z šumavského parku vytvořili laboratoř pro svá zkoumání za peníze
z různých dotačních programů. Hnutí Duha
s finanční podporou Ministerstva životního prostředí masíruje veřejnost neustálým
omíláním nesmyslných tvrzení o budování
lanovek, zastavění parku hotely a developerskými projekty, přitom bez souhlasu
správy parku v tomto území nikdo nepostaví (s odpuštěním) ani psí boudu.
Když se nepodařilo krajům prosadit
společný návrh samostatného zákona pro
Šumavu, vymyslelo aktivistické ministerstvo fintu na ty, kteří brání rozšíření divočiny na většině území Šumavy. Aby snáz
zlomilo jejich případný odpor, ministerstvo
s vědci připravilo novelu zákona o ochraně přírody a krajiny s tím, že do novely
zapracovalo pravidla pro všechny národní parky, která by zároveň zrušila zatím
platná samostatná pravidla pro tři parky
zbývající.
Proto se teď ze všech stran ozývá, že
hrozí zrušení národních parků, pokud
Sněmovna přijme jakýkoli pozměňovací návrh k novele, záměrně se veřejnosti
zdůrazňuje, jak malé území zaujímají u nás
národní parky apod. Ministr zcela účelově

argumentuje tím, že v NP Bavorský les
už mají divočinu na 66 % území parku,
ale už nepřizná, že násobně větší Německo
teprve nedávno rozšířilo svůj národní park
z původních 12,5 tisíce hektarů na současných 24 250 ha (téměř 3x menší území
než NP Šumava). V tom případě současné území Šumavy ponechané po Kiryllu
bez zásahu (divočina) je téměř dvakrát
větší oproti divočině v bavorském parku.
Povídání pana ministra o větší míře zpřístupnění parku pro turisty už po letech
planých slibů nikdo nemůže věřit, vždycky
se najde nějaký důvod, proč to nebude
možné, proč kterékoli území bude vyhlášeno jako klidové a tudíž nepřístupné.
A jaké místo nakonec zaujmou obyvatelé
Šumavy v novelou daných podmínkách?
Určitě se nestaneme chráněným druhem,
spíš nám bude vyhrazena kolonka ve vyhlášce o invazivních druzích, kterou už prý
do voleb ministerstvo nestihne.
Nad čím zůstává rozum stát, je tlak
Ministra ŽP současné vlády na zpralesnění
(v podstatě odepsání lesů) Šumavy
a současně snaha jiného ministra naší vlády prosadit nákup lesů pro stát v zahraničí. Lesní pozemky a porosty v zahraničí
nám přece nenahradí další funkce, které
obecně lesy plní a o které na Šumavě
přijdeme.

nemusí všem přítomným líbit, protože jednání zastupitelstva je pak dlouhé, ale chápu
i opozici, že se chce dozvědět alespoň nejpodstatnější věci, které ovlivňují život nás
všech. Často vychází najevo, že jsou výdaje z městské pokladny předražené, někdy
z mého pohledu i zbytečné.
Dozvěděla jsem se, že se ve Zpravodaji
neobjevují všechny příspěvky pisatelů,
protože některé jsou i kritické k vládnoucí
koalici. Že by v Kašperských Horách platil
„náhubkový zákon“? Může mi na to někdo
kompetentní odpovědět?
Budu velmi ráda, když můj názor bude
otištěn.

jednány s redakční radou Za svou nápomoc a spolupráci si členové RR zaslouží
i teď můj dík.
Zpravodaj není určený pro vyřizování
si účtů a osobních křivd. Kašperské Hory
nejsou tak velké, aby to bylo daleko kamkoliv, kde se dají problémy řešit osobně.
Slušně a věcně vyjádřené názory jsou však
vždy vítány.
Od dubna 2016 do začátku dubna 2017
jsem nezařadil do vydání dva články, jejichž
tematika se netýkala tohoto města a okolí,
nebo měla pro čtenáře Zpravodaje pramalou informační hodnotu. Celkem 7 článků
bylo kvůli nedostatku místa zařazeno do
zásoby. I proto, že se jedná o historickou
a místopisnou látku, jejíž hodnota přetrvá.
Přijetí elektronickou poštou a zařazení příspěvků autorům potvrzuji, minimálně po uzávěrce (20. x.). Pokud by
měl kdokoliv jistotu, že jeho příspěvek
odešel správně na mail zpravodaj@kasphory.cz, ale já mu pár dnů po uzávěrce
neodpovídal o příjetí jeho příspěvku, nechť
prosím napíše SMS na tel. č. 723 367 501.
Závěrem chci dodat, že atribut textu „je,
či není proti vládnoucí koalici“ nemá při
zařazování do Zpravodaje žádnou váhu.
Zdravím a přeji Vám paní Janderová
mnoho radosti a pevného zdraví!

Leante Janderová

Vyjádření redaktora
Vážená paní Janderová,
děkuji za Váš názor. Připravuji vydání
Zpravodaje od února 2016, proto si Vám
dovolím odpovědět a uvést pár údajů,
které mapují alespoň horizont čtrnácti
posledních čísel.
Do června roku 2016 nebyly zveřejněny dva články od stejného autora
kvůli přílišně útočné rétorice a jedna reagující odpověď, u níž hrozila eskalace
dalšího slovního teroru, který ovšem nikoho nezajímal. Tyto případy byly osobně

Alena Balounová, Kašperské Hory

Václav Kůs, redaktor
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Ze školy: na bruslení v Sušici
Začal nov ý kalendářní rok, blížilo se pololetní v ysvědčení a děti
se mne začaly stále častěji ptát:
„Pojedeme ještě na brusle? “, „Kdy
už pojedeme bruslit? “ Ten zájem
mne velmi potěšil, protože doba se
změnila a většina dětí raději než
spor tem, tráví čas u počítače nebo
s mobilem.
V
Kašperkách
dlouhodobě
nejsou podmínky pro bruslení na ledě,
a proto se snažíme alespoň dvakrát do
roka navštívit zimní stadion v Sušici.
Pravidelně naplníme celý autobus žáky od
třetí do deváté třídy. Nejinak tomu bylo
i první březnový den letošního roku.
Všichni byli natěšeni a v dobré náladě. Někteří žáci teprve s bruslením
za pomoci starších spolužáků a učitelů
začínali, jiní se zdokonalovali. Většina
kluků hrála na jedné třetině plochy hokej. V průběhu akce se tradičně konal
závod ve slalomu. Tentokrát jsme také
přidali soutěž v jízdě na jedné brusli
a za mohutného povzbuzování si bruslaři změřili síly v rychlostním závodě. Ti
nejlepší byli druhý den ve škole při slavnostním vyhlášení odměněni diplomem a
sladkostí.
Je zajímavé, že z druhého stupně se na
brusle postavili pouze čtyři chlapci, děvčat bylo dvacet! To, že starší kluci jsou
méně aktivní, se ukazuje stále častěji i při
jiných akcích. Až za rok zase uslyším: „Kdy
pojedeme bruslit?“ doufám, že se kluci
„pochlapí“ a síly se opět vyrovnají. Věřím,
že také rodiče podpoří své děti, seženou
brusle a my vyrazíme opět v plné sestavě
sportovat!
Text, foto: M. Melicharová

Letní příměstské tábor y 2017
Na letošní letní prázdniny opět připravujeme v prostorách školy ve spolupráci
s neziskovou organizací Attavena v rámci
projektu podpořeného Evropským sociálním fondem týdenní příměstské tábory.
Děti si mohou užít prázdniny pod dohledem zkušených pedagogů a instruktorů.
Navíc ve známém prostředí, bez nocování,
které je pro spoustu z nich u pobytových
táborů stresující. Čeká na ně spousta her,
soutěží a dalších aktivit. Cílem je zajistit
rodičům péči o děti v takovém rozsahu
a kvalitě, aby mohli chodit do práce a věděli, že je o jejich děti dobře postaráno.
Podpořit můžeme rodiče, kteří jsou:
- zaměstnaní,
- OSVČ,

- aktivně hledající práci, tedy jsou v evidenci Úřadu práce nebo se účastní rekvalifikace či jiného studia k zajištění pracovního uplatnění, na rodičovské dovolené
a mají platnou pracovní smlouvu.
Příměstské tábory probíhají pro děti
1.–5. třídy základní školy ve všedních dnech
v době od 7.00 do 17.00. Předběžně počítáme s otevřením tří samostatných turnusů. Pobyt dětí je zdarma, platí se pouze
350 Kč za týden na teplé obědy a pitný
režim.
Všechny děti, kterých se případná
účast týká, obdržely ve škole základní
informace pro rodiče. Na základě vyplněných dotazníků budou stanoveny jednotlivé termíny.

Loňské příměstské tábory se osvědčily,
zaznamenali jsme mnoho pozitivních reakcí.
Vzhledem ke složitému procesu zajišťování finanční, materiální i personální stránky
projektu, uveřejňujeme potřebné informace již nyní.
Podrobné informace najdete na www.
trochumenehorkeleto.cz nebo vám je
poskytnou přímo koordinátorky projektu Andrea Lišková (tel. 776 159 473,
mail andrea.liskova@attavena.cz) nebo
Michaela Severová (tel. 774 223 887,
mail
michaela.severova@attavena.cz).
Pro rodiče přihlášených dětí bude ve škole opět připravena informační schůzka
s organizátory.
Richard Nový, ředitel školy
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Ze školk y
Poslední únorový den jsme maškarním rejem oslavili masopust. Děti si
v převlecích princezen, víl, zvířátek…
užily tančení, soutěžení, vyhodnocení úspěšných masek, což vlastně byly
všechny. Za své soutěžení a plnění úkolů obdržely drobné odměny. Za zvuku
frkaček jsme spustili správnou rozpustilou masopustní náladu a navštívili jsme
kamarády a pedagogy v základní škole.
Joj, ti měli radost!
Společně se školáky jezdíme na plavecký výcvik, kde se děti seznamují
s vodou a pohybem ve vodě. Hned při
první lekci se vůbec nikdo vody nebál
a „plaváníčko“ si děti užívaly.
Březen – měsíc knihy. Četba pohádek
a pohádkových příběhů by měla být
součástí dětského života, děti se seznamují se zápornými a kladnými hrdiny,
rozvíjí jazykovou a slovní zásobu, osvojují si děj. Ve školce jsou čtené pohádky součástí každého dne. Ve spolupráci
s pracovnicemi knihovny a MěKIS jsme
se vypravili na exkurzi do městské
knihovny. Děti si zasoutěžily ve znalostech pohádkových postav, vyzkoušely
si orientaci ve vyhledávání oblíbených
knih, vystříhaly si pohádkové postavičky, zaposlouchaly se do čtené pohádky. Moc děkujeme za ochotu paní
Valentové, Veselé a Míkové!
I tento měsíc jsme navštívili IS SEV
NP Šumava, i nadále docházíme na cvičení „Sparťan“ ve sportovní hale. Do
konce března nás čeká ještě několik
akcí – odemykání lesa, odpolední tvoření rodičů a dětí, divadélko „O líných
strašidlech“ a tradiční každoroční „Noc
s Andersenem.“
Všem přejeme krásné probouzející se
jaro a určitě i více sluníčka!
Text, foto: Radka Kolářová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
KAŠPERSKÉ HORY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Vimperská 230, PSČ: 341 92, IČO: 71005501, Tel.: 376 582 305, reditel.zskola@kasphory.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2017/18
proběhne v budově MŠ Kašperské Hory

ve středu 10. 5. 2017 od 9:30 do 11:30 hodin
S sebou prosím přineste:
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
- vyplněnou žádosti o přijetí, evidenční list, potvrzení od lékaře
(formuláře jsou k dispozici v MŠ)

ZÁPIS JE URČEN POUZE PRO DĚTI
NAROZENÉ NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2014!
Základní kritéria pro přijetí (podle důležitosti):
1. Bydliště dítěte nebo alespoň jednoho z rodičů v Kašperských Horách.
2. Předškoláci (dosažení 6 let věku dítěte do 31. 8. 2018) a děti s odkladem
povinné školní docházky.
3. Dosažení věku 4 let v době zahájení školního roku.
4. Dosažení věku 3 let v době zahájení školního roku.
5. Dosažení věku 3 let mezi 1. 9. – 31. 12.
6. Bydliště dítěte nebo alespoň jednoho z rodičů ve spádové oblasti.
7. Celodenní nepřetržitá docházka.
8. Celodenní docházka jen v některých dnech.
9. Polodenní docházka.
10.Sourozenec navštěvující MŠ.

V Kašperských Horách 2. 3. 2017

………………………………
ředitel školy
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Foto: František „Fanous“ Zvoneček

Jarní programy na Kašperku
Hrad Kašperk připravil na velikonoční víkend od 14. do 17. dubna prohlídky nazvané Život na hradě. Během procházky strážním hradem Karla IV. se
návštěvníci dozvědí mnoho zajímavého
o životě ve středověku a způsobech poznávání naší minulosti, jako je archeologie, písemné prameny, historické
vyobrazení apod. K vidění jsou rovněž
autentické předměty, např. kuchyňská
keramika, krabicový zámek či klepadlo
a také nástěnná malba zachycující jeden den na Kašperku, která se dokonce
rozpohybuje.
V sobotu 15. a neděli 16. dubna vždy
od 12.15 hod., 14.15 hod. navíc hradní „divadelní“ spolek Pachmajr v podsklepeném
prostoru purkrabství uvede středověkou
divadelní hru Fraška o kádi, pojednávající o vztazích mezi mužem a ženou
a zvyklostech slušného chování. Jedná se
již o třetí premiéru hradního souboru za
poslední tři roky. Tentokrát jsme vycházeli
z francouzské hry z 15. století. Tématem
představení jsou mezilidské vztahy. Fraška
o kádi satirickým způsobem poukazuje
na nebezpečí, které pro muže, a vlastně
pro celé rodinné soužití, vyplývá ze soužití manželů v jedné domácnosti s tchyní.
V tomto případě je tím myšleno až terorizování muže obrovským množství práce
a povinností. Avšak žádný strom neroste do nebe. Chudák muž trpělivě čeká na
svou příležitost, jak se ze svého jha dostat.

A kdo si počká, ten se někdy i dočká.
Děti jsou zvány na dobrodružnou interaktivní výpravu do hradu s Karlem
Ešnerem a jeho družinou, kde budou šermovat, trénovat dvorskou etiketu, tancovat, skládat pečeť Karla IV. a střílet z luku
a také se seznámí s některými velikonočními zvyky. (Objednávky prohlídek/výpravy
na tel. č.: 376 582 324 nebo info@kasperk.
cz.) Velikonoční atmosféru na hradním nádvoří dotvoří ovečka s jehňátkem a také
občerstvení s regionálními velikonočními
pochutinami včetně velikonočního pečiva
a kašperské placky se špenátem. V horní
části nádvoří se bude hrát oblíbená středověká hazardní hra vrhcáby.
O prvním květnovém víkendu se všichni
návštěvníci hradu Kašperk mohou těšit na
pokračování historické slavnosti Kašperk
za Karla IV. Vedle mnoha rytířů, krásných tanečnic, muzikantů a královských
hodnostářů zavítá na svůj hrad Karel IV.
A protože na letošní rok nepřipadá žádné
velké výročí související s jeho odkazem,
může si na svém hradě užívat poklidných
dnů v době, kdy byl na vrcholu své moci.
Přijďte se spolu s ním seznámit s pravidly slušného chování, dobovou mluvnicí,
namlouváním, výcvikem pážat na rytíře,
módou, hudbou, tancem a samozřejmě i
šermem. A k tomu všemu nesmí chybět
chutné občerstvení.
V letošním roce budeme pokračovat
v našem programovém cyklu oživené his-

torie. Základním mottem, které hodláme naplňovat je „historie všemi smysly“.
Návštěvníci našeho hradu budou programy
z tohoto cyklu vnímat nejen svým zrakem
a sluchem, ale rovněž hmatem, čichem
a také leccos ochutnají, např. o velikonočním provozu velikonoční nádivku dle historické receptury.
Poslední víkend v květnu (27. – 28. 5.)
budeme již tradičně pořádat Víkend plný
buchet. I tentokrát si budou moci návštěvníci našeho hradu uplácat do formy cihly,
kterým se říkalo buchty. Ty jsou stále
vzácně dochované na západní věži hradu.
Novinkou bude vlastnoruční výroba středověkých kachlů z kachlových kamen.
Ovšem tím akce buchty zdaleka nekončí.,
protože v průběhu jara budeme na hradním nádvoří stavět středověkou jednokomorovou pec, v níž se budou tyto cihly
a kachle vypalovat. Kdo si bude chtít
svůj výtvor osobně ohlídat a být u vypalování, bude muset přijít na hrad
17. června.
A když už tady bude, nemusí pospíchat
domů, protože od 20.00 hod. pořádáme hudební recitál Ondřeje Smeykala.
Jeden z nejlepších světových hráčů na didgeridoo zahraje a společně s diváky zamedituje na hradním nádvoří.
Přejeme příjemné jaro a těšíme se na
společné zážitky.

Zdeněk Svoboda,
kastelán
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Přijďte na kroužek tvořivých rukou!
Dovolím si vás seznamit s prací kroužku tvořivých rukou. Scházíme se každé úterý v Horském klubu od 16.00
hod. Vytváříme různé zápichy, srdíčka
z látky, pracujeme s papírem, papírovými
ruličkami a jiným materiálem, vybarvujeme omalovánky.
Návod na vytvoření jednoduchého
zápichu
Potřebujeme drátek na čištění fajfek,
špejli, tavnou pistoli a peříčka - z drátku
vytvarujeme vajíčko a přilepíme tav. pistolí na špejli a přidáme peříčka - viz foto.
Všem přeji krásné a pohodové
Velikonoce!
Text, foto: Gizela Švajková
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Hotel Skala a lékárna u Panny Marie
Pomocné
Ferdinad Skála (1857), který pocházel
z rodiny horaždovických sodovkářů, se
v roce 1886 oženil s Annou Angelisovou
(1869) ze Sušice a společně o rok později koupili dům čp. 184 na náměstí
v Kašperských Horách, kde otevřeli lékárnu u Panny Marie pomocné.
Vlevo od vchodu byla lékárna, vpravo
hostinec. V prvním patře budovy bydlela
rodina, ve druhém patře hostinské se nacházely pokoje hotelu Skala. Hotel nabízel osm lůžek v pěti pokojích, což se dnes
může zdát úsměvné, ale například vedle
stojící německý hotel Zum Blauen Stern
měl čtyři lůžka ve třech pokojích a hotel
Bílá růže sedm lůžek v pěti pokojích.
Lékárník Skála trávil ve své lékárně celé
dny, vycházel pouze na poštu, berní úřad,
někdy večer na kulečník a v neděli odpoledne na pravidelnou procházku po staré
sušické silnici lemované alejí s lavičkami.
Skálovi patřili k české menšině, spolu
s panem poštmistrem Mendlem, ředitelem
Pošumavské záložny panem Bohdanem
Týblem a několika dalšími. Manželům
se narodily tři děti, syn František, dcery
Ferdinanda a Marie. Obě dcery navštěvovaly klášter Školských sester Notre Dame
(dnes restaurace Nebespán), kde se učily
cizím jazykům, vyšívání a společenskému
chování. Dospívajíci dcery byly poslány
v roce 1910 do Prahy do prvního dívčího
penzionátu, který vedla herečka Otýlie
Sklenářová-Malá. František studoval farmacii, aby mohl převzít lékárnu.
Po první světové válce sužovala celou Evropu pandemie španělské chřipky,
kterou se František nakazil a za několik dní jí podlehl. Obě dcery se provdaly
a rodiče navštěvovaly na Kašperských
Horách jen o Vánocích a o prázdninách.

trolovat. Přijely vlakem do Sušice, dále
koňskou drožkou, u odbočky na Vrabčov
s potřebnými doklady projet protektorátní
celnicí do Říše a dále přes Dlouhou Ves,
Bohdašice, Tuškov na Kašperské Hory.
To byl výlet na celý den.
Po válce byl rodině Skálových objekt navrácen. Rozhodnutím ONV v Klatovech ze
dne 7. 11. 1960 byl dům potomkům lékárníka Skály vyvlastněn a byla zde zřízena
učnovská škola s internátem. Tím započala
třicetiletá devastace objektu. Po rozsáhlé
rekonstrukci v devadesátých letech vzniklo
v domě 11 bytových jednotek.
Kontinuitu lékárny přetrhla smrtí
Františka Skály španělská chřipka, provoz
hotelu zničila II. světová válka a klatovští
soudruzi dokončili dílo zkázy úplně.
Igor Nachtigall
foto archiv autora

V roce 1932 se Skálovi stěhují do Sušice, do
rodného domu Anny Skálové/Angelisové/
a o rok později oba umírají.
Lékárna zaniká, dcery celý objekt pronajímají panu Otto Hernischovi a jeho manželce Elisabeth.
Pan Hernisch zřizuje před hostincem
benzínovou pumpu, jedinou v blízkém
okolí. V domě například několik let bydlel
profesor reálného gymnázia Pölz s manželkou nebo obchodník s textilem Matschiner
s rodinou.
Během II. světové války byla na celý
objekt uvalena německá nucená správa,
ale jednou za rok bylo majitelkám (dcery
lékárníka) povoleno dům navštívit a zkon-

Rodina Skálova, 1894

Hotel Skala a vedle stojící německý hotel Zum Blauen Stern
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Kdo byl Bohdan Týbl? (I. část)
Vzpomínka k 90. výročí smrti zasloužilého českého občana Kašperských Hor
Ulice, která v Kašperských Horách vychází ze středu náměstí východním směrem, nese už od konce 40. let 20. století
název „Bohdana Týbla“. Téměř každému,
kdo touto ulicí prochází, vytane na mysli
otázka „Kdo to byl onen Bohdan Týbl ?“
Vždyť jeho jméno nezaznamenává žádná
encyklopedie ani naučný slovník…
Budovatel českého peněžního ústavu
Pražský rodák Bohdan Týbl (1856-1927)
patřil na přelomu 19. a 20. století k nejváženějším občanům našeho města, byl předním
představitelem místní české menšiny, po 40
let zveleboval a vedl úspěšně Pošumavskou
záložnu, nejstarší peněžní ústav v místě
a širokém okolí, jako čelný člen místního
odboru Národní jednoty pošumavské měl
velké zásluhy o rozvoj českého národního života v tehdy téměř zcela německých
Kašperských Horách. Když 7. října 1927 ve
svých jednasedmdesáti letech zemřel, přišlo ho pak na hřbitov v Kašperských Horách
vyprovodit nevídané množství lidí z blízka
i daleka, jako čestná stráž mu u rakve stáli
čeští sokolové s národními symboly, jeho
pohřeb se tak stal doslova národní manifestací. Místní v něm ztráceli „skromného
člověka, tichého muže povahy šlechetné
a hlubokého porozumění pro snahy a práci
národní.“ Své nejlepší síly věnoval českému
peněžnímu ústavu „Pošumavské záložně
na Horách Kašperských“, která byla založena na ustavující schůzi 11. října 1885
v hostinci pana Reisnera, v budově pozdější
Besedy, v místnostech místního Literárního
spolku Čechů, v čísle popisném 18.
Ve sborníku 50 let Pošumavské záložny
z roku 1935 Týblův nástupce František
Matas připomněl: „Pošumavská záložna
může se vším právem honositi titulem prvního peněžního ústavu ve zdejším kraji.
Vždyť ani bohatá německá obec zdejší neměla vlastního peněžního podniku. Teprve
roce 1886, dne 14. 8. usneslo se obecní
zastupitelstvo kašperskohorské na zřízení
městské spořitelny…“ Chod záložny zprvu
zajišťovali členové výboru, ale už v prosinci roku 1886 bylo zřízeno místo účetního,
na které byl ustanoven právě Bohdan Týbl,
který se pak v roce 1911 oficiálně ujal řízení tohoto peněžního podniku. Tento první úředník a pozdější ředitel záložny, zde
působil plných 40 let, byl za svou práci
národní a peněžnickou 19. července 1925
vyznamenán stříbrnou medailí Obchodní a
živnostenské komory v Plzni. U Týbla se
zvlášť oceňovala jeho „nevšední píle, svědomitost a rozhled“. A tak samozřejmě na
jeho vrub můžeme přičíst i čestný diplom
Národní jednoty pošumavské v Praze, kte-

Bohadan Týbl s rodinou. Foto darovala muzeu v Kašperských Horách
Milada Peterková - Týblová v roce 1947
rý Pošumavská záložna získala za zásluhy
o hospodářské povznesení českého života
na Kašperskohorsku v únoru 1916. Bohdan
Týbl byl váženou a zároveň důvěryhodnou
osobností jak pro Čechy, tak i pro německé
občany. Dokládají to situace za krizových
událostí v Kašperských Horách z let 1908
a 1918. Bylo tomu zejména v listopadu
1918, tedy v době pokusů o vytvoření
provincie „Deutschböhmen“ namířené proti novému československému státu, kdy
v čele separatistických tendencí se tehdy
nebezpečně projevily právě Kašperské
Hory. Proto se proti městu 21. listopadu
chystalo velké vojenské tažení. Z obavy
před krveprolitím pověřili kašperskohorští Němci Týbla jakousi mírovou misí, jak
o tom píše sušický učitel Josef Hozman

v díle Šumava za převratu: „Uradivše
se, prosili Bohdana Týbla, předsedu
Národní jednoty Pošumavské a ředitele Pošumavské záložny, aby šel naproti
vojsku a přimluvil se za ně, že nikomu
neubližovali. Týbl vyhověl prosbě jejich,
došel k mýtu radešovskému, ale po vojsku nebylo potuchy, proto se vrátil večer
domů“. Teprve následující den, kdy vojsko
dorazilo těsně až k Horám, Týbl s dvěma
německými radními a některými Čechy se
účastnil jednání deputace vyslané k veliteli československého vojska na tuškovské
silnici.
Vladimír Horpeniak,, Muzeum Šumavy

Dokončení naleznete v květnovém
vydání Kašperskohorského zpravodaje.

Češi v Kašperských Horách měli i svou hudební skupinu - kapelu
„Rámus“, v níž hrály i děti, snímek z roku 1918, archiv Muzea Šumavy
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Ostrostřelci v Kašperských Horách
Vedle hasičů nejváženějším spolkem
v Kašperských Horách, doslova pýchou tohoto šumavského města, býval kdysi místní ozbrojený sbor ostrostřelců. Jeho původ
se kladl až do dob Jana Lucemburského a
Karla IV. Připomínala se při tom zvláště
vojenská pomoc šesti set kašperskohorských horníků ve válečném tažení krále
Jana Lucemburského proti odbojným slezským knížatům roku 1345.
Ostrostřelec byl historicky dobrovolník či
voják, který zvládl precizně střelbu. Ve městech skutečně počátky sborů ostrostřelců
sahají do vrcholného středověku. V té době
města, která neměla stálou vojenskou posádku, si začala zřizovat dobrovolné spolky
střelců zejména z řad měšťanů. Jejich příslušníci byli cvičeni ve střelbě a využíváni nejen
k obraně měst a vnitřní pořádkové službě,
ale i k vojenským tažením. Snadno si domyslíme, že v nejstarších dobách se ostrostřelci cvičili především ve střelbě z luku nebo
kuše. Historik a beletrista Zikmund Winter
připomíná kdysi v českých městech oblíbené
kratochvilné „střílení ku ptáku“, tedy střílení
do terče v podobě velkého dřevěného ptáka.
Z ostrostřeleckých spolků se časem vyvinuly elitní útvary, které byly nasazovány všude tam, kde bylo zapotřebí přesné střelby.
V 17. století již města ztratila svou pevnostní funkci, a tak z městských útvarů
ostrostřelců se stávaly spolky, které měly
funkce spíše reprezentativní a prestižní, nezřídka i zábavní. Takto v nich byly zastoupeny skupiny mužské populace, které nebyly
odvedeny k žádné armádě ani zeměbraně,
ročníky starší, většinou příslušníci středního
stavu jako podnikatelé, živnostníci, řemeslníci, obchodníci či lidé svobodných povolání.
Ostrostřelecké sbory tak často zajišťovaly
ceremoniální asistenci při církevních, městských nebo státních slavnostech. V revolučním roce 1848 se ostrostřelecké spolky změnily v národní gardu, ale po třech letech byly
však tyto gardy rozpuštěny. Ostrostřelecké
spolky byly po čase obnoveny, ale svou vojenskou funkci již neplnily.
V přehledech historie kašperskohorských
ostrostřelců se připomínalo, že údajně
v roce 1427 místní ozbrojení měšťané hájili své město před husity. Podle vojenského historika Jaroslava Vogeltanze je docela
možné, že právě kašperskohorská městská
hotovost dbala o bezpečí kupeckých karavan
přicházejících do města po starých obchodních cestách z Bavorska. Patrně místních
ostrostřelců se týkal výnos komorní rady
království českého o zřízení městské milice
v Kašperských Horách 21. 7. 1668. V témže
roce císař Leopold nařídil, aby zdejšímu ozbrojenému sboru byla každoročně vyplácena
prémie 15 zlatých na podporu střeleckých
cvičení. Nepochybně jsou zajímavá pravidla
– směrnice sboru kašperskohorských ostro-

Ostrostřelci v Kašperských Horách. 1870, Muzeum Šumavy Kašperské Hory.
střelců z roku 1795. Podle nich každý muž,
který žádal v městě o domovské právo nebo
zde chtěl mít samostatnou živnost, musel se
nejméně na tři roky stát členem sboru ostrostřelců a samozřejmě také řádně navštěvovat střelecká cvičení. Od této povinnosti
byli osvobozeni jen občané s nějakou vážnější tělesnou vadou. Uvádí se, že ve sboru
ostrostřelců byli i lidé, kteří vůbec neměli
zálibu ve střelbě. Ti se mohli z účasti na
střeleckých cvičeních vyvázat jakýmsi výkupným do spolkové pokladny, které kolem
roku 1800 činilo jeden zlatý a deset krejcarů
za osobu. Kašperskohorští ostrostřelci konali pravidelně každoroční hlavní slavnostní
střelbu do terče. Nejúspěšnější střelec byl
pak pro celý následující rok jmenován „králem střelců“. Byly mu propůjčeny některé
čestné výsady, jako například právo být přítomen na všech schůzích spolku a zasedat
na čestném místě vedle setníka. Z ostrostřelecké střelnice za Cikánkou nejúspěšnějšího
střelce slavnosti a zároveň nového „krále
střelců“ vedli všichni v průvodu a za zvuků
hudby až k jeho bydlišti, kde byly vypáleny
slavnostní salvy a proneseny projevy. To vše
se pak mohutně zapíjelo, pochopitelně na
útraty oslavence.
Nejednou ostrostřelci z tenkrát převážně německých Kašperských Hor osvědčili svou oddanost rakouskému státu. Tak
v roce 1800, když se zřizovaly prapory myslivců, odešlo do vojenské služby 6 místních
„freiwillige Landjäger“. V době přímého
ohrožení Napoleonem roku 1805 vyslali
Kašperskohorští ostrostřelci ze svého středu
24 dobrovolníků. Jako odpověď na tuto pohotovou obětavost navštívil 28. května 1806
Kašperské Hory rakouský arcivévoda Rainer
Josef Habsbursko-Lotrinský (1783 -1853)
syn Leopolda II., bratr vládnoucího císaře
Františka II., a ostrostřelci tak ve slávě sklízeli pochvalu za pochvalou. Kašperskohorský
ostrostřelecký sbor byl v plné bojové pohotovosti také v neklidných časech vzniku sa-

mostatného československého státu, v době
odstředivých snah šumavských separatistů
v listopadových dnech roku 1918. Na čí
stranu se chtěli ostrostřelci v Kašperských
Horách přidat, je víc než zřejmé.
Ve druhé polovině 19. století uniforma
ostrostřelců sestávala z tmavošedého, téměř černého fraku se zeleným vyložením
s klopami, se žlutými knoflíky, s černými kalhotami se zelenými lampasy a s korzickým
kloboukem se zeleným chocholem a černým
řemením. Pamětníci zvlášť vzpomínali na to,
že ostrostřelci v Kašperských Horách byli
„vyzbrojeni“ velkým, téměř tři metry dlouhým hmoždířem, jehož hlaveň byla na konci
rozšířená jako trouba u starého gramofonu.
Hmoždíř zhotovil zámečník Reisner, usazený ve Welsu, a daroval ho rodnému městu.
Střílelo se pomocí kapslí, které daly ránu
jako z děla. Podle toho, že se z hmoždíře
střílelo nejen o pouti a Božím Těle, ale také
při všech výročích panovníka, říkali mu místní obyvatelé „Kaiser-Jubileums-Donnerer“.
Ostrostřelci pochopitelně nemohli chybět
při žádné místní církevní nebo světské slavnosti. Byli součástí průvodů Božího Těla,
procesí slavné pouti Panny Marie Sněžné,
slavili císařské narozeniny a samozřejmě
s patřičnou pompou vítali významné návštěvy ve městě. Podrobněji se o ostrostřelcích
rozepsal jejich přední člen a městský tajemník
Engelbert Panni ve své kronice Kašperských
Hor, která vyšla tiskem v roce 1876.
O důvodech rozpuštění spolku kašperskohorských ostrostřelců se dovídáme
z článku meziválečného českého publicisty
z Kašperských Hor Petra Mendla v Sušických
listech: „Dne 21. února 1926 dle nařízení
okresní politické správy v Sušici byl nucen
rozejíti se sbor ostrostřelců v Kašperských
Horách, ježto se nechtěl podrobiti rozkazům
vládním, v této příčině vydaných, najmě nesouhlasil v prvé řadě s českým velením.“
Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Kardinál Miloslav Vlk nám žehná
V sobotu 18. března 2017 zemřel po těžké nemoci ve věku 84 let kardinál Miloslav
Vlk, dřívější arcibiskup pražský a primas
český, všestranně respektovaná osobnost
naší země. Narodil se 17. května 1932
v Líšnici na Písecku, stal se historikem –
archivářem, posléze studoval teologii. Na
kněze byl vysvěcen v roce 1968. Po určitou
dobu působil jako sekretář tehdejšího českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, pak
jako administrátor na malých farách v Lažišti
u Prachatic a v Rožmitále pod Třemšínem.
Přes omezené možnosti dokázal získávat
veřejnost, zvláště mladé lidi, pro myšlenky
křesťanství, vlastenectví a morální obrody.
To se samozřejmě nelíbilo komunistickým
mocipánům, kteří mu po deseti letech od
vysvěcení odebrali tehdy vyžadovaný státní
souhlas k výkonu kněžského povolání. Vlk
pak sloužil mše tajně v malých skupinách
věřících. Z politických důvodů byl nucen se
živit se jako myč oken. Do duchovní služby se mohl vrátit až začátkem roku 1989,
kde se nakrátko stal duchovním správcem
v nedalekých Žihobcích a pak v Čachrově
a v Železné Rudě. Na začátku 90. let byl
jmenován biskupem v Českých Budějovicích,
poté na jaře 1991 se stal hlavou českých
katolíků jako pražský arcibiskup, od října
1994 byl kardinálem. Vlkovy životní cesty vedly nejednou přes Šumavu nebo na
Šumavu, dokonce do Kašperských Hor.
S kašperskohorským duchovním správcem

P. Františkem Novákem se Vlk znal již od
dob svých bohosloveckých studií. S ním pak
v roce 1970 jako biskupův sekretář připravoval návštěvu diecézního biskupa Josefa
Hloucha v Kašperských Horách, při níž svátost biřmování přijalo několik stovek mladých věřících z blízka i daleka. Vlk v době
svého působení v Žihobcích v roce 1989
byl pozván na poutní slavnost Panny Marie
Sněžné do Kašperských Hor, kdy o první srpnové sobotě zde sloužil mši svatou
v poutním kostele a pronesl při tom strhující mariánské kázání. Šumavská veřejnost
i poutníci měli příležitost se setkat s kardinálem Vlkem na Šumavě docela nedávno – při
česko-německé poutní bohoslužbě v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě 2. června 2013.
Nepochybně významnou historickou udá-

lostí pro naše město bylo natáčení vánočního poselství kardinála a tehdejšího českého
primase a arcibiskupa pražského Miloslava
Vlka Českou televizí 12. prosince 2002
v prostředí úspěšné výstavy Šumavských
lidových betlémů v Galerii Muzea Šumavy
v Kašperských Horách. Při té příležitosti
jsem požádal pana kardinála o zápis do
farní kroniky Kašperských Hor. Vzhledem
k tomu, že tyto řádky mají nyní nadčasovou
hodnotu, dovolím si je citovat na závěr této
naší skromné vzpomínky: „Pán žehnej této
krásné farnosti, jejímu duchovnímu pastýři
i všem farníkům + Miloslav kardinál Vlk,
Advent 2002.“
Vladimír Horpeniak

Poutní mše svatá v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic, kterou 2.června
2013 celebroval kardinál Miloslav Vlk (spolu s kardinálem místní duchovní správce
P.Tomas Zavrel, jáhen Jan Pečený a duchovní z Bavorska). Foto Josef Dengler.

Ježíš je přítel člověka
,,Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele“ Jan 15, 13
Kdo jsou Ti přátelé, za něž Ježíš
o Velikonocích položil život? Ti přátelé jsme
my. Náš život je protkán se stovkami druhých lidí, které cestou potkáváme. Ovšem
do popředí vystupují především Ti, kterým
na nás záleží, jsou nám na blízku, mají v nás
důvěru. Jdou s námi po cestě, at se děje,
co se děje. Můžeme se zcela spolehnout
na jejich věrnost a lásku. Není jich mnoho,
možná dva nebo tři, ale za to pro nás mají
velkou hodnotu. Jsou to naši opravdoví přátelé. Dávají našemu životu zvláštní kouzlo,
v jejich blízkosti znovu nabíráme síly, a tak
nějak znovu začínáme věřit v život, i když
jsou okolnosti třeba zrdrcující a život ztěžknul pod tíhou bolesti. Přátelé jako by svou
přítomností říkali: „Jsi vzácný se vším, čím
jsi, nic neskrývej, otevři své srdce a s důvěrou ho vylij do mých dlaní, rozumím Ti“.
A není to jednostranné, je to vzájemné dávání všeho, čím jsme, ve svobodě a lásce.
Přátelství je veliký dar. Tvoří se v čase
a zraje jako kvalitní víno. Zraje láskou, která

...nepochybně z nebe!

někdy přináší hodně radosti, jindy zas bolí
a učí nás odpouštět. Zraje věrností, která se
osvědčuje právě v čase. Přítel, který obstojí
ve všech poryvech života, nedá se odradit
našimi slabostmi ani tvrdostí našeho srdce,
nedá se odradit ani v čase, kdy jsme ponoření do smutku nebo bloudíme a ztratili
jsme cestu, směr. Takový přítel je pravý. Jak
říká Sírachovec v Písmu, jsou přátelé jenom
podle jména a přátelé, kteří jsou praví.
Ježíš měl za svého pozemského života
několik opravdu blízkých přátel, u nichž
často pobýval, odpočíval, které miloval
zvláštním způsobem. Ze všeho jeho jednání je ovšem patrné, že přátelství k lidem
přímo zářilo z jeho života a z přístupu ke
každému jednotlivému člověku, ať to byl
kdokoliv. Každému, kdo jej prosil, pomohl.
Každému, kdo hladověl po lásce a blízkosti,
byl nablízku. Nakonec rozuměl všem těm
lidem až do morku kostí a díval se tedy
na ně očima obrovského pochopení, soucitu a s velikou něhou. Ježíš procházel tímto

světem jako vášnivě zamilovaný přítel lidí
a svůj život završil tím největším důkazem
jeho lásky k člověku: smrtí na kříži. Pro nás,
kteří bychom byli jen opravdu stěží ochotni
dát život za ty, které milujeme, neřku-li za
své přátele. Je to nepochopitelné. Nejsme
Bůh, naše láska je slaboučká a křehká, a tak
se není čemu divit. Ale Ježíš je přítel, který
je bytostně láskou a nemůže jinak, než dát
všechno, tedy i svůj život.
Dobře víme a jsme si snad jisti tím, že
naši nejlepší přátele nás neopustí, že jaksi
nezmizí z našeho života i kdybychom jsme
byli na čas vzdáleni a pobývali někde na
druhém konci planety. Jsme si jisti tím, že
naše přátelství má jakousi pečet stálosti
a věříme v něj. Kristus za nás, za své přátele, dokonce položil svůj mladý, krásný
život. Jeho přátelsví má tedy pečeť nejvyšší, nezpochybnitelnou. O Veliké noci
po strašlivé bolesti Velkého pátku vstal
z mrtvých. Žije a je s námi, aby kráčel
po boku každého člověka, aby mu byl
tím nejlepším a nejvěrnějším přítelem až
k prahu smrti a bojoval s ním i boj poslední.
A nejen to, bude to právě On, kdo člověka
přivítá v branách věčnosti. Nikdy nás neopustil a neopustí. Nikdy.
Požehnané a radostné Velikonoce přeje
Jarka Korandová
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Třicet lyžníků zdolalo Mt. Lišák
Krásné počasí přivítalo v sobotu 11. března skijáky ze Šumavy, ale i z Plzně, Písku,
Prahy a dokonce až z Bratislavy. Všichni
se zúčastnili Ski sjezdu po staru v areálu Ski Kašperky. Množství diváků bylo
svědkem urputného klání lyžníků na dřevěných lyžích. Na zmrzlém svahu to bylo
velmi náročné a o pády nebyla nouze. Ale
všichni statečně bojovali a dobře se bavili.
I o občerstvení bylo postaráno. K dobré
náladě přispěli i harmonikáři. Obdiv sklidili
ti nejlepší. Všem pánům dala nafrak dáma
Naďa Lukášová nejrychlejším časem 51
sec. Kategorii pánů s vázáním volným vyhrál Evžen Kamenár za 57 sec a s vázáním
kandahár byl první Filip Lukáš za 59 sec.
Z místních se zúčastnili pouze J. Brožová,
J. Jirman a autor. Na kdysi „lyžařskou
velmoc“ trochu málo! Vítězové obdrželi
pěkné ceny a všichni Certifikát o zdolání
nebezpečné hory Mt. Lišák. Všichni se již
těší na příští ročník této nové akce v našem městě. Věříme, že i účast našich borců
i diváků bude příznivější.
Text, foto: Emil Kintzl

Pozvánka na běžecké závody v K. Horách
20. a 21. května se konají běžecké závody.
V sobotu kolem Lišáku. Start dětských kategorií v 9.30 hod.,
dospělí 10.00 hod. z parkoviště pod sjezdovkou.
V něděli se koná Běh na Kašperk, start v 10.00 hod. u kostela.
Přihlášení a bližší info na: renata.hartman@seznam.cz, 777848756, případně
na místě, a to v sobotu „Na Prádle“ a v neděli u kina, od 8.30 hod.
Běh se koná na připomínku pana Františka Kortuse, který tuto tradici běhů založil.
Renata Hartmanová
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My máme rádi... jídlo!
Paní Zima pomalu odchází a nás čeká
největší jarní svátek – Velikonoce.
Recepty na beránky či mazance však ode
mne dnes nečekejte. Zaměříme se totiž na první z jarních bylinek – kopřivu.
V prvním receptu si z ní připravíme tradiční velikonoční pochoutku.

Velikonoční hlavička
Ingredience:
250 g uzeného vařeného bůčku
7 rohlíků
4 vejce
3 dcl mléka
100 g čerstvých omytých kopřiv
(petrželky nebo pórku)
1x malou cibulku
muškátový oříšek, mletý pepř, sůl
máslo na vymazání formy a zpěnění
cibulky
Rohlíky nakrájíme na kostičky, pokropíme mlékem a necháme nasáknout.
Cibulku mezitím nakrájíme najemno,
zpěníme na másle, přidáme na kostičky
nakrájený uzený bůček a opékáme cca
5 minut. Dáme vychladnout. V míse mezitím smícháme vejce se zbytkem mléka,
nakrájenými kopřivami, solí a pepřem.
Přistrouháme také muškátový oříšek
– je dost aromatický, dejte podle své chuti. Vše smícháme s namočenými rohlíky
a uzeným. Chcete-li udělat hlavičku
nadýchanější, oddělte žloutky a bílky.
Žloutky smíchejte se směsí, z bílků vyšlehejte tuhý sníh a opatrně ho zamíchejte
na závěr. Bábovkovou formu vymažeme
máslem a nalijeme připravenou směs.
Pečeme v předehřáté troubě na 170° C
cca 30 minut.

Kopřivový sirup
Ingredience:
3,5 l vody
10 dkg kyseliny citronové
3,5 cukru krupice
4 ks citronu
80 stonků kopřiv cca 20 cm dlouhých
Kopřivy důkladně propereme ve studené vodě, citrony vydrbeme kartáčkem
a nakrájíme na plátky. Vše kromě cukru
vložíme do hrnce a krátce povaříme (cca
5 minut). Necháme 24 louhovat. Druhý
den scedíme, přidáme cukr a za stálého
míchání přivedeme k varu. Vaříme opět
cca 5 minut. Ještě horké lijeme do sterilizovaných sklenic, zavřeme a otočíme
víčkem dolů. Takto necháme vystydnout.
Sirup ředíme vodou jako šťávu.

Dortová lízátka
Další recept bude tak trochu mňamózně-tvořivý. Zavolejte své děti či vnoučata
a můžeme se do toho pustit! Přeji příjemnou, sladkou zábavu.
Na korpus budeme potřebovat:
125 g změklého másla
100 g cukru + 1x vanilkový cukr
250 g polohrubé mouky
2 vejce
75 ml podmáslí
Špetka soli, 1 lžička kypřicího prášku
Plechovka sladkého
kondenzovaného mléka (Salko)
Na zdobení:
Čokoládu bílou + tmavou
Zdobení na cukroví
(různé kuličky, cukrové kytičky
či zvířátka apod.) + špejle
Máslo a vejce ušleháme do pěny, postupně přidáváme vejce a mouku smíchanou
s kypřicím práškem a solí. Vzniklé těsto
rozetřeme na pečicí papír na pekáč a pečeme při 160° C asi 25 minut. Je možné
použít také svůj vlastní recept na korpus.
Vychladlé těsto rozdrobíme do mísy a přidáme plechovku Salka. V přítomnosti dětí
se ze Salka stává velice prchavá tekutina,
proto ho raději nespouštějte z očí! Salko
smícháme s nadrobeným korpusem, prohněteme a vytvoříme tak těsto, z kterého
tvarujeme kuličky velikosti pingpongového
míčku. Kuličky dáme alespoň na půl hodiny
vychladit do lednice.
Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu, můžeme přidat plátek másla a 1-2 lžíce mléka.
Špejle nalámeme na požadovanou velikost
a namočíme do čokolády, teprve poté na-

píchneme vychlazené kuličky. Můžeme
chvilku počkat až čokoláda na špejli stuhne, aby nám kulička při namáčení nespadla do čokolády. A potom už jen namáčíme
do světlé či tmavé čokolády a zdobíme. Je
to prima zábava pro malé i velké. Lízátka
dáme znovu vychladit. Můžeme je také
zabalit do celofánu či prostě konzumovat.
Krásnou zábavu a dobrou chuť!

Text, foto: Lena Yvona Geryková
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Jak se staví indiánské tee-pee?
Skautský oddíl z Kašperských Hor používá k letnímu táboření v lesích především
staré indiánské stany zvané tee-pee.
Jenom samotná stavba takového stanu
je skvělý zážitek založený na vytrvalosti,
manuální zručnosti a skvělé spolupráce až
deseti lidí. Rozdělíme se podle náročnosti
práce, například holky většinou natahají větve, které osekají, a vyřežou kolíky.
Během navážení materiálu stihnou dát na
svá místa spousty věcí. Vzápětí zjistíme,
že jídelna je na první společné jídlo zcela
připravena.
Často se předháníme, kdo má větší sílu,
a tak natahání osmdesáti smrkových kulatin na tee-pee je spíše soutěživá disciplína. To nás pohání až přílišná radost a nahromaděná síla z všedních dnů. Následuje
dlouhé přebírání tyčí na trojnožky, plachtovky, konstrukční tyče a chlopňovky.
Vážeme uzly jako na starých vorech
a začínáme k nebesům zvedat vysoké konstrukce. Plachta je uvázaná na té nejsilnější
kulatině a objímá celou plochu konstrukce. Naštěstí ji máme zamotanou do dvou
válců a obepínání konstrukce větří dokončení stavby, protože stan dostává svou
podobu.
Sepnutí plachty je systém otvorů až do
čtyř metrů. V lese není žebřík, tak si stojíme
na ramenou a kolíkujeme plachty s úžasnou
koordinací. Následuje roztáhnutí všech tyčí
a celá plachta se nádherně napne.
Pět stanů nám trvá celý den a musíme
dát chlopňové tyče, které vytváří komín.
V případě dešťů ho lze zavřít. Kolíky stahující plachtu k zemi. Odvodňovací provázky,
podlážky a ohniště jsou už spíše radost,
protože víte, že si tam brzo dáte věci a můžete již ten den usínat u praskajícího ohně.
Unavení potom sedíme při západu
slunce na louce, prohlížíme si skautské
městečko, kde budeme spolu trávit úžasné dva týdny.

Totem

skautská rubrika
Taková pouhá stavba stanu je učení základním dovednostem, které naše civilizace
už moc nepotřebuje. Navazuje na to rozšíření společenských hodnot, které právě ke
skautingu přímo patří a nás všechny rozvíjejí a posouvají. Každý zná svou roli a všichni
se mezi sebou respektujeme. Dosáhneme
stavu fungující společnosti, která odpovědně tvoří hodnoty. Naším základem jsou jasně daná pravidla, ale také prostor pro chy-

by, které nejsou nijak vyčítány, ale naopak
vysvětleny, proč by to tak být nemělo.
Každý z nás se pořád učí a někteří lidé
urychlenou dobou a zmizením starých
věcí z všedního života neznají věci jako
je zatápění v kamnech a vaření na nich,
práce se sekerou, šetření jídlem a vodou,
orientaci v neznámém prostředí...
Není to žádný hřích, zvláště když někteří jsou opravdu malí. Zmíněné věci třeba v životě nepoužijí, ale je to rozvoj, kdy
člověk pozná sám sebe a umí se rozvíjet.
Především myslet sám za sebe a zároveň
tu být pro druhé.
Text, foto: Zdeněk Kůs
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Třešně na Flusárně...
Na Šumavu se vždy těším, zároveň ale
v mém podvědomí dřímá obava, na jaké
zvěrstvo spáchané na přírodě zase narazím. Dnes se má neblahá předtucha vyplnila měrou vrchovatou. Vypravili jsme se
na Flusárnu, podívat se, zda tamní prastaré, majestátné třešně přežily letošní zimu,
jak mají nasazeno a jestli nás i letos potěší
pohledem na své rozložité, běloskvoucí koruny. Zastihli jsme je zmrzačené, ponížené a zneuctěné nevzhlednou kazatelnou...
Odcházeli jsme se svěšenými hlavami a slzami v očích, s živou představou, jak tupé,
nemyslící hovado podobné těm, co spáchali
tuto ohavnost, bez nejmenších výčitek zastřelí třeba rysa, či otráví mořského orla...
Text, foto: Pavel Ouředník

Společenská
kronika
Městský úřad Kašperské Hory
srdečně blahopřeje spoluobčanům,
kteří slaví významné životní
jubileum:
Kašpar Václav		
Šuba Isidor		
Hrachová Marie
Vrhelová Miluše
Boudová Miloslava
Staněk František
Kokešová Věra		

88 let
75 let
87 let
65 let
90 let
83 let
80 let

Oslavencům přejeme hodně
zdraví, spokojenosti a životního
optimismu!
Opustili nás (březen)
Pejša Jiří
Narození občánci (březen)
Boháč Jan
Dražek Jakub

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

Řádková inzerce
Prodám zahradu o rozl. 486 m2 v os. vl.
v zahr. kolonii pod KH. Cena dohodou.
Tel.: 736221909.
Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného
celku, periodicita: měsíčník, místo vydávání: Kašperské Hory, registrační číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92
Kašperské Hory, www.kasphory.cz; IČ 00 255 645, redakce a grafická úprava:
Mgr. Václav Kůs, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz. Složení redakční rady je uveřejněno na internetových stránkách města. tisk: Dragon Press s.r.o., Klatovy.
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb KHZ.
Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů a autorská
práva k nim zodpovídá jejich zadavatel. Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout. Reakce na sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se
dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby se řídí Tiskovým zákonem
(č. 46/2000 Sb.)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
Kašperskohorského zpravodaje je
20. dubna 2017
Příspěvky zasílejte elekronicky:
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz
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KULTURA
DLOUHODOBÉ AKCE
Ce�o�očně ote�řeno
Kašpe�skoho�sk� skříňo�� bet�ém
Každ� �ok do bet�éma přib�dou no�é
posta�ičk�, � p�osinci 2016 nám někte�é posta�ičk� oži�� a �ozs�íti�o se
� někte��ch domech. Posta�ičk� �ám
„�ozh�beme“ na přání.
| V�sta�ní síň Kašpe�ské Ho��
6. 3. – 28. 4.
V�sta�a P�áce na papíře – skutečnost
- sn� - akce
P�áce Jiřího Hudce a Ma�tin� Řího�é z
�et 2010 – 2016. U�idíte ��bě� p�ací �ůzn�ch technik na �ůzn�ch d�uzích papí�u.
| V�sta�ní síň Kašpe�ské Ho��

KRÁTKODOBÉ AKCE
8. 4. | 19.00
S�ětáci
Spo�ek di�ade�ních ochotníků Ko�á�
ze St�ašína si �ás do�o�uje poz�at,
na úp�a�u te�e�izní komedie S�ětáci.
Vstupné 80 Kč.
| Kino Kašpe�ské Ho��

13. 4. | 13.00 - 16.00
T�oři�á dí�na - Vítání s�átků ja�a
Ja�ní k�eati�ní t�oření p�o ma�é i �e�ké se tento den ponese � duchu Ve�ikonoc. Cena p�og�amu 50 Kč. Více
in�o�mací na te�.: 376 582 734.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

DUBEN
14. 4. – 17. 4.
Ve�ikonoce na h�adě Kašpe�k
P�oh�ídk� h�adu naz�ané Ži�ot na
h�adě. Děti jsou z�án� na dob�od�užnou inte�akti�ní ��p�a�u do h�adu s
Ka��em Ešne�em. h�adní „di�ade�ní“
spo�ek Pachmaj� u�ede středo�ěkou
di�ade�ní h�u F�aška o kádi.
| H�ad Kašpe�k
14. 4. | 13.00 – 16.00
Ve�ikonoční t�oři�é dí�n�
Odpo�edne p�né t�oření nejen p�o
�odin� s dětmi. Přij�te si ���obit
pěknou �e�ikonoční deko�aci, kte�ou
si odneste domů. Budeme ���ábět
t�a�ní h�a�oun�, zdobit k�as�ice a pe�níčk�, ��t�ářet �e�ikonoční zápich� do
k�ětníků a da�ší �e�ikonoční ozdob�.
Vstupné 60 Kč.
| Vestibu� kina Kašpe�ské Ho��

15. 4. | 10.30
Ve�ikonoční p�oh�ídk� města
P�oh�ídk� města s p�ů�odcem, kte��
�ás p�o�ede histo�ií, zajíma��mi zákoutími a ma�ebn�mi u�ičkami města.
Ná�ště�níci získají i zajíma�é in�o�mace o �e�ikonočních z��cích a t�adicích
na Šuma�ě. Cena snížené �stupné 50
Kč, p�né 75 Kč.
| S�az před budo�ou �adnice Kašpe�ské Ho��
15. 4. | 19.00
Andě� Páně 2
Andě� Pet�one� stá�e p�acuje u Nebeské b�án�, a�e je přes�ědčen, že b�
si zas�ouži� �epší s�užbu. Jeho �ěčn�
pokušite�, če�t U�iáš, začne Pet�one�a
ponoukat. Stačí ut�hnout jab�íčko ze

st�omu Poznání a bude �ědět to, co �í
jen Bůh! Andě� - pop�eta a jeho kama�ád če�t-pokušite� musí šupem na s�ět
jab�ko Poznání najít a přinést zpátk�.
Pohádka, dé�ka 99 min. Vstupné děti
60 Kč, dospě�í 80 Kč.
| Kino Kašpe�ské Ho��

16. 4. | 10 - 17
Ve�ikonoční Kašpe�ské Ho��
Ve�ikonoční t�h� s dop�o�odn�m p�og�amem jako di�adé�ka p�o děti, kočo�n� samostří�, hudební dop�o�od,
�e�ikonoční soutěž a p�ůběžně menší soutěže p�o děti i dospě�é. Přesn�
p�og�am na�eznete na p�akátech.
| Náměstí Kašpe�ské Ho��

20. 4. | dopo�edne
Skřítek Skříňáček
Předsta�ení je nap�něno písničkami,
říkad�� a jaz�ko�am�. Skřítek neumí říkat s, š, �, ř a ještě ke �šemu
s�o�a ze sebe ch��í jako ku�omet, takže mu nikdo ne�ozumí a skřítek je z
toho moc smutn�. A�e p�otože jsme
� pohádce, tak mu pomohou nejen
he�ci a�e h�a�ně děti, kte�é se stá�ají
akti�ními účastník� předsta�ení.
| Kino Kašpe�ské Ho��

změna p�og�amu ��h�azena
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