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Ve městě budou nově umístěny
nádoby na sběr textilu
Vzhledem k tomu, že se dle informací stává z textilu vyhledávaná surovina,
zahajuje firma RUMPOLD – P s. r. o.
spolupráci s odběratelem, který se zpracováním textilu zabývá. Z toho důvodu
budou ve městě umístěny 2 ks nádob na
sběr textilu, a to:
• 1 ks u stanoviště zvonů na separaci
Besední ulice
• 1 ks u stanoviště zvonů na separaci
Žižkovo náměstí (u DPS)

Tento systém sběru bude probíhat i ve
sběrném dvoře, kde se současný systém
sběru textilu změní pouze tím, že textil
nebude přijímán volně ložený, ale bude
muset být uložen v PE pytlích.
Starý textil bude dále využit:
• jako ošacení vhodné k dalšímu nošení pro charitativní účely (v ČR Český
Červený kříž Liberec, Oblastní charita
Červený Kostelec aj.)
• na zpracování různých výrobků na bázi
recyklovaného textilu (čistící materiál,
netkané textilie, lepenky apod.)
Rozmístěné nádoby budou bílé barvy o objemu cca m3 označené nápisem
TEXTIL.
Konstrukčně jsou upravené proti nežádoucímu vniknutí. Do nádoby bude
vkládán textil zabalený do pytle, který se
vloží do vhozové vaničky, jejímž překlopením se vhodí do nádoby. Systém jistě
přinese finanční úsporu na směsném komunálním odpadu za množství textilu,

Pozvánka

Slunečné svátky jara,

Neděle 20. 4. 2014 | 10.00 - 16.00

všeobecné veselí,

který místo do popelnic občané předají
k recyklaci.
Je to další služba občanům, která není
jenom odstraněním odpadu, ale i pomocí
pro sociálně slabé a potřebné v krizových
situacích.
Jaké druhy textilu budou v tomto systému sbírány:
• veškeré nepotřebné ošacení
• ložní prádlo
• záclony, bytové textilie
• ručníky, ubrusy
• párovaná nositelná obuv (ne lyžařská!!)
• hračky
Co nesmí být v tomto systému sbíráno:
• koberce
• matrace, molitan
• stany, spací pytle
• netextilní materiály
• znečištěné textilie
• mokré textilie.

Velikonoční jarmark

každý den dobrá zpráva,

Náměstí v Kašperských Horách

krásné velikonoční pondělí...

Řemeslné a první farmářské trhy
Divadelní
a hudební
program
zajištěn!
Více na str. 5

Těšíme se na Vás!

přeje MěKIS
Kašperské Hory

Helena Marková,
Odbor ŽP
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Obecně závazná vyhláška č. 04/2011
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Kašperské Hory se
na svém zasedání dne 19. 12. 2011 usneslo
na základě ust. § 10 písm. a) a c) a ust. §
84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochrany dobrých mravů, k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě
a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení
obce sloužících potřebám veřejnosti.
(2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je
zabezpečení místních záležitostí jako stavu,
který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, zabránit znečištění
města, ochránit zeleň ve městě a zabezpečení
estetického vzhledu města.
(3) Veřejným prostranstvím jsou náměstí,
ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru –
viz. grafická část v příloze č. 1 této obecně
závazné vyhlášky.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly
narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný
pořádek v obci je:
a) rušení nočního klidu.
b) používání hlučných strojů a zařízení
v nevhodnou denní dobu.
c) volný pohyb psů, hospodářských zvířat
a zvířat v zájmovém chovu po veřejném prostranství bez doprovodu.
Čl. 3
Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do
06.00 hod. V této době je každý povinen
zachovávat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích
a státem uznaných dnech pracovního klidu
v době od 6.00 hod. do 22.00 hod. toho dne
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.

sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
pil, křovinořezů apod.
Čl. 4
Čistota ulic a jiných veřejných
prostranství
(1) Každý je povinen počínat si tak, aby
nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství.
(2) Kdo způsobí znečištění ulice či jiného
veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.
(3) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete
odstraní neprodleně toto znečištění osoba,
která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
Čl. 5
Ochrana veřejné zeleně
(1) Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně
je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí, přičemž četnost seče je minimálně jednou ročně. Po provedené seči musí být
posekaná hmota odstraněna nejpozději do
pěti dnů.
(2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.
(3) Jízda motorovými vozidly po plochách
veřejné zeleně a odstavování motorových vozidel na těchto plochách je zakázáno, pokud
to není povoleno dopravním značením.
Čl. 6
Pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
(1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě:
a) Na veřejných prostranstvích v intravilánu (zastavěném území) ve městě je možný
pohyb psů pouze na vodítku. Délka vodítka
musí v každém okamžiku zajišťovat ovladatelnost psa.
b) Není-li osoba, kterou pes doprovází schopna vzhledem ke svému fyzickému
stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa
pomocí vodítka, je povinna použít současně
s vodítkem i náhubek.
c) Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval
kousnutí.
d) Tato ustanovení se nevztahují na psy
zdravotnické, služební a slepecké.
(2) Splnění povinností stanovených
v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má
psa na veřejném prostranství pod neustálou
kontrolou či dohledem.
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(3) Zakazuje se vodění psů na všechna místa určená pro hraní dětí a všechna
sportoviště.
(4) Na veřejném prostranství v intravilánu obce se zakazuje výcvik psů.
Čl. 7
Regulace provozní doby hostinských
a podobných zařízení
(1) Otevírací dobu pohostinství, restaurací,
barů a obdobných zařízení si provozovatelé těchto zařízení stanoví v tomto časovém rozmezí:
a) neděle až čtvrtek od 8.00 do 24.00 hodin
b) pátek a sobota od 8.00 do 03.00 hodin
c) den před státním svátkem nebo dnem
pracovního klidu od 8.00 do 03.00 hodin.
(2) Toto omezení neplatí od pátku do neděle toho víkendu, v němž se slaví kašperskohorská pouť a dále na Silvestra každého roku,
tj od 31. 12. do skončení následujícího dne.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Uplatněním této obecně závazné vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti stanovené
jinými předpisy.
2) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší
OZV č. 2/1999, k zajištění a udržování veřejného pořádku, čistoty a k ochraně životního
prostředí, zeleně a ovzduší v územním obvodu
města Kašperské Hory a dále OZV č. 10/1999,
o údržbě, úklidu a čištění veřejných prostranství a místních komunikacích a provozu vozidel
v územním obvodu města Kašperské Hory.
3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 15. 1. 2012.
Porušením této vyhlášky, konkrétně
čl. 6 - pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství, se občan dopouští přestupku
proti pořádku ve státní správě a proti
pořádku v územní samosprávě dle § 46
odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Přestupkem ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách
obcí a krajů vydaných na úseku jejich
samostatné působnosti.
Za tento přestupek lze uložit pokutu
až do výše 30 tis. Kč a spolu s pokutou
lze uložit i zákaz pobytu.
Vladimíra Schmiedová
pověřená vedením přestupk. agendy

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ
Kašperskohorského zpravodaje
22. května 2014
články zasílejte na
e-mail: informace@kasphory.cz
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Semináře „ o zlatě“ v Poslanecké sněmovně

Pozn. red.: Otiskujeme v plném znění článek „Seminář „o zlatě“ v Poslanecké sněmovně“
uveřejněný v Třemšínských listech č. 4 - duben
2014, ročník XI. na str. 16. Zmíněného semináře se taktéž účastnili zástupci Kašperských
Hor.
V úterý 25. 2. a ve středu 26. 2. 2014
proběhly 2 semináře v Poslanecké sněmovně, které měly poukázat na problematiku
průzkumu a těžby zlata v Čechách. První
seminář byl pořádán občanským sdružením Veselým vrch a byl zaměřen na problematiku průzkumu z pohledu obcí a uskutečnil se pod záštitou poslankyně Heleny
Langšádlové.
Během středečního semináře, který
byl organizován samotným Výborem pro
životní prostředí Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR byli přítomni jak zástupci
ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu, tak i starostové dotčených obcí. Během semináře se
hovořilo o připravovaných změnách legislativy, a to novely horního zákona a nového znění surovinové politiky ČR. Během
těchto dvou seminářů jsme měli možnost
vystoupit na půdě poslanecké sněmovny
se svými argumenty ohledně nesouhlasu
s průzkumem a těžbou zlata. Naše snahy
proti obnovení průzkumu a těžby zlata
plně podporuje Výbor pro životní prostředí
PS Parlamentu ČR, který na své 5. schůzi dne 20. února 2014 přijal negativní stanovisko k provádění průzkumných prací
a těžby zlata v České republice. Děkujeme
za vstřícnost místopředsedkyni Výboru pro

ŽP, poslankyni Kateřině Konečné. Výbor
movým prohlášením vlády,
životního prostředí PSP ČR doporučuje c. zařadit do legislativního plánu vlády
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby
zákon, kterým do příslušných právpřijala toto usnesení:
ních předpisů (především do záko„Poslanecká sněmovna vyzývá vládu
na č. 44/1988 Sb., horní zákon, a do
České republiky
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických
a. nerušit ani nijak měnit usnesení vlády
pracích) bude zapracován závazek proČeské republiky č. 516 ze dne 26. květgramového prohlášení vlády týkající se
na 1999, kterým vláda konstatovala, že
otázky těžby zlata v České republice.“
vzhledem k tuzemské potřebě zlata, situPoslanecká sněmovna se na základě výše
aci na světových trzích zlata a vzhledem uvedeného usnesení problematikou zabýk negativnímu vlivu těžby a zpracování vala na své 7. schůzi (bod 57) v termínu od
zlata na životní prostředí není těžba zla- 25. 3. 2014.
Za sdružení Čechy nad zlato,
ta na území ČR žádoucí a usnesení vlády
Markéta Balková, místopředsedkyně
č. 1311 ze dne 13. prosince 1999, kterým vláda schválila Surovinovou
politiku v oblasti
nerostných surovin a jejich zdrojů, a to do doby
schválení
nové
Surovinové politiky státu,
b. uložit ministrovi
průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem
životního
prostředí zpracovat
návrh Surovinové
politiky
stáJeden ze seminářů k problematice průzkumu zlata se uskutečnil v Poslanecké sněmovně
tu, která bude
v úterý 25. února. Zleva: Ing. Pavel Pikrt - starosta Příbrami, Ing. Josef Vondrášek starosta Rošmitálu p. Tř. a poslanec PS PČR, Markéta Balková - starostka Hvožďan,
v otázce těžby
Ing. Jiří Dolejš - poslanec PS PČR, Ing. Jiří Bendl - předseda o. s. Veselý vrch, Jiří Šťástka
zlata uvedena do
- starosta obce Chotilsko a Bohuslava Bernardová - starostka Kašperských Hor.
souladu s progra-

Videopohlednice z mého města
„Dneska natáčíme? A kam půjdeme?
Máte klapku a kameru? A stativ a křídu?“
Tak tyto otázky jsme si dávali po dobu čtyř
měsíců celkem často. Tedy zas až tak často
ne, ale několik hodin práce v terénu a učení
se textu to zabralo. Rozhodli jsme se totiž
s páťáky z naší základní školy přihlásit se
do soutěže „Videopohlednice z mého města“. Jedná se o soutěž v anglickém jazyce pod
patronací velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR
pod záštitou MŠMT a úkolem je představit
své město během pouhých tří minut.
Začali jsme scénářem. Děti samy psaly dialogy o místech, která jsou v našem
městě zajímavá, společně jsme je přeložili
a jako rámec příběhu jsme si vymysleli hledání ztraceného plyšového pejska.
A co to dětem celé dalo? „Bylo to dobrodružné a zábavné. Co se mi líbilo nejvíc, nevím. Mně se líbilo celé. Náročné bylo mluvení před kamerou, to mě znervózňovalo“, říká
své dojmy Dianka Šubrová. Náročnost mluvení na kameru potvrzuje i Vašík Waldmann:
„Mluvit do kamery a přitom se nerozesmát
a nezkazit to, tak to bylo těžké. Díky naše-

Velký dík na závěr patří panu Jaroslavu
mu natáčení jsem zjistil, že lidé, co vytváří
filmy, na nich musí pracovat hodně dlouho. Sládkovi, který nám celý dokument nádMy máme tří minutový film a co to dalo prá- herně sestříhal. Bez jeho šikovnosti by výce. Oni mají i dvouhodinové, takže to není sledný efekt nebyl ani zdaleka takový, jaký
asi žádná legrace.“ Některým dětem natáčení je. A jaký je? Doufám, že budete moci brzy
dodalo sebedůvěry: „Dodalo mi to odvahu, sami posoudit, třeba v místním kině nebo
mám jí víc než předtím. Zjistil jsem o sobě, na webu školy.		
Jiřina Helíšková
že se nebojím. Ale hercem bych být nemohl,“
okomentoval Honzík
Slanina. Některým
z dětí tato zkušenost
pomohla i k poznání,
že je dobré se učit anglicky: „Užíval jsem si
to a ještě jsem zjistil,
že dokážu víc, když se
budu učit,“ nechal se
slyšet Filip Ondráček.
Ráďa Solus to chtěl
celé zabalit a že už
nikdy nebude nic
Smetano�a 403, Kašpe�ské Ho��
natáčet. Ale poté, co
viděl výsledek naší
(a�eá� �ed�e Medica ��te�)
práce, změnil názor
a prohlásil: „Stálo to
za to!!“

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
ZDARMA
Pa�e� Břicháček

Te�: 602 415 716
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Lyžařský výcvik

Běh do schodů

Letošní zima svojí sněhovou nadílkou
milovníky lyžování příliš nepotěšila. V naší
škole jsme se s děvčaty deváté i osmé třídy
(po loňské vyjížďce na běžkách) „těšily“,
jak vyzkoušíme nové běžkařské vybavení.
Bohužel, musíme si počkat na další zimu.
Díky zasněžování se lyžovalo alespoň
na sjezdovce. Jako každý rok nás čekal lyžařský výcvik. První termín jsme díky zledovatělé sjezdovce odložili a další termíny
nám zkomplikovaly jarní prázdniny, kdy je
na sjezdovce plno. A zejména chata lyžař-

ské školy, kterou při kurzu s žáky využíváme, je obsazena. Přes všechny překážky se
kurz na poslední chvíli uskutečnil. I když
v tu dobu bylo jarní počasí a žáci měli po-

Ve čtvrtek 3. 4. absolvovalo 122 dětí
z prvního i druhého stupně již tradiční
Běh do schodů. Povzbuzování bylo chvílemi tak zuřivé, že i kolemjdoucí měli strach,
zda nepadá škola. Děti poznaly na vlastní
kůži, že běhat mezi patry o přestávce není
to samé jako vyběhnout celé schodiště najednou. Letošní ročník byl ozvláštněn štafetovým během učitelů s třídnicí. Zlatým
hřebem pak byl exhibiční běh deváťáků,
kteří věnovali obzvlášť svému vzhledu velkou pozornost.
cit, že lyže už obouvat nechtějí, nakonec si
všichni dobře upravenou sjezdovku i počasí
užívali.
Mezi šesťáky a sedmáky jsou zdatní lyžaři, kteří ještě více zapracovali na
technice a sklízeli uznání a obdiv od dospělých lyžařů. Pokaždé je ale největší
pokrok u žáků, kteří stojí na lyžích poprvé. Letos pod vedením paní učitelky
Jelínkové pokořili vlek a velkou sjezdovku hned první den výcviku a zaslouženě
byli odměněni potleskem svých spolužáků. Závěrem týdenního lyžování jsou závody v obřím slalomu a vyhlášení vítězů.
Krásné jaro a léto plné radosti z pohybu vám všem
za sebe i své kolegy přeje
Miroslava Melicharová

Noc s Andersenem 2014

nuli autobusem na parkoviště pod hradem. Odsud se již děti jako komisařové
Vrťapkové a jejich pomocníci vydali plnit
úkoly a hledat stopy. Při příchodu k hradu
jim k jeho návštěvě bránili hradní šermíři,

V jednotlivých kategoriích zvítězili
tito žáci: Pavel Chudý, Tereza Pešťáková,
Daniel Fanfule, Jana Červeňáková,
Vítězslav Helíšek, Daniel Voldřich a Anna
Marie Janošíková.

Jaroslav Havel

cestě na ně ještě čekala stezka odvahy. Po
příjezdu do školy jsme se vydali na lampiónový průvod a také četli pohádky. A pak
už se děti uložily do spacáků a spaly. Tímto
bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří
při této akci pomohli a postarali se o to,
abychom opět s dětmi mohli prožít krásné odpoledne zakončené spaním ve škole.
Takže zase za rok……
-lv-

V pátek 4. dubna jsme se s dětmi sešli
v 17.00 hod. u pohádkovníku před školou.
Děti přišla přivítat pí starostka Bohuslava
Bernardová společně s p. ředitelem školy
Richardem Novým. Poté jsme se přesukteří je do hradu nechtěli pustit. Přišla je
nakonec vysvobodit paní hradu a společně s pážaty je občerstvila dobrým mokem
a sladkou odměnou. Potom si děti šly prohlédnou hradní věž. Po zhlédnutí věže si
na ně udělal čas i pán hradu a na hradě
je přivítal společně se svojí ženou, dcerou
a svojí družinou. Děti dostaly od držitele
hradu úkoly, které splnily, a tím zachránily
lapkovi, který loupil na Zlaté stezce, hlavu.
Po náročném odpoledni se děti posilnily a poté vydaly zpět k parkovišti, kde po
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Hrad Kašperk 2014
Turistická sezona 2014 právě začala.
Jako při každém začátku do ní vkládáme
své naděje a očekávání. Připravujeme nové
prohlídky, programy i pokračování obnovy hradu. Stejně jako většina provozovatelů našich památek si přejeme, abychom
v letošním roce nemuseli čelit extrémním
výkyvům počasí.
Začněme však personáliemi. Po jedenácti sezonách na hradě koncem loňského
roku odešel do důchodu Josef Mráz. Tento
aktivní a tvůrčí člověk nebyl pouhým hradním údržbářem. I přes svou subtilnější postavu se díky své houževnatosti při plnění
pracovních úkolů a díky své přátelské povaze stal velkou a nezapomenutelnou osobností našeho hradu. Tímto mu ještě jednou
děkuji za vše, co pro hrad a jeho osádku
vykonal. Jeho nástupcem se stal opět místní člověk z Kašperských Hor.
Jsem rovněž rád, že jsem mohl mladému člověku z Kašperek nabídnout místo
zástupce vedoucího destinačního managamentu. Nastoupí po kolegyni, která odchází věnovat se svým rodičovským povinnostem. Jsem rád, že jsem mohl nabídnout
práci dvěma místním občanům, aniž bych
však otevíral nějakou novou pracovní pozici. Jednoho z našich sezónních průvodců
jsme „povýšili“ na místo hlavního průvodce, neboť tento post zůstal v loňském roce
výjimečně neobsazen a museli jsme tak improvizovat. Tímto dementuji fámy, které
se donesly až ke mně na hrad, že nabíráme
nové lidi na nová pracovní místa.
Po dvou letech budeme otevírat zcela
nový prohlídkový okruh, který bude zaměřen na život na hradě. Smyslem pro-

hlídky je, aby návštěvník hradu s větší či
menší pomocí našeho průvodce dokázal
objevit na hradě více či méně skryté stopy
po životě na tomto panském sídle v dobách
jeho slávy, tzn. v době středověku. Jedná se
například o pozůstatky systému vytápění,
komunikačního schématu či stolování.
Chceme rovněž atraktivním způsobem
prezentovat archeologické nálezy z našeho
hradu či metody poznávání historie.
Na závěr prohlídky jsme zařadili speciální stylizovanou projekci, jak si představujeme život na našem hradě. Věříme, že
se nám podaří atraktivní formou přispět
k tomu, aby návštěvníci hradu odcházeli
z prohlídky s pocitem, že zde něco objevili… zajímavé informace, příběh, inspiraci.
Kromě prohlídkových okruhů se mohou
návštěvníci těšit na bohatý doprovodný
program. Jako první akcí kulturního kalendáře na hradě Kašperk jsou Velikonoce,
které se uskuteční od pátku 18. dubna do
pondělí 21. dubna. Připraveny jsou prohlídky hradu s doprovodným programem.
Na malé i velké návštěvníky se již teď těší
šašci Jürgen von Spiegelniegel a Francois
Kujoun, kteří netradičním způsobem představí více či méně známé velikonoční zvyky
ve veselém představení s názvem Šaškování
s pomlázkou. Toto představení probíhá
v sobotu a v neděli vždy od 11.00, 13.00
a 15.00 hod. Čekání na prohlídku vyplní
umělecký kovář František Zeithammel,
který předvede své umění na hradním
nádvoří. A k Velikonocům neodmyslitelně patří také zvířátka a mláďátka, proto
budou přímo na nádvoří mít návštěvníci
možnost přivítat nový přírůstek do hrad-

Velikonoční Kašperské Hory

Nejste-li ještě zcela rozhodnuti, jak strávit letošní Velikonoce? Oslavte tradiční
svátky jara - Velikonoce - doma na Šumavě
v Kašperských Horách. Nudit se nebudete
a z pestré velikonoční nabídky si vyberete
nejen vy, ale i vaše ratolesti.
V pátek se můžete těšit na besedu
„Povídání o bylinkách,“ která začíná
v 17.00 hodin v kavárně Nebespán.
V sobotu 19. 4. od 15.00 hodin můžete s dětmi vyrazit do kina na film "Justin:
Jak se stát rytířem", dospělá část publika
se od 20.00 hodin může těšit na poslední film Quentina Tarantina "Nespoutaný
Django".
Neděle 20. 4. bude stěžejním dnem oslav
a ponese se v duchu venkovského jarmarku.
Zlaté české ručičky, říká se. Přijďte se sami
přesvědčit v době od 10.00 do 16.00 hodin
na kašperskohorské náměstí. Se svými
výrobky a dobrotami se představí řemeslné
a letos poprvé i farmářské trhy. Můžete se
těšit na prodejce čerstvého domácího chleba, nabídku uzeného masa, ryb i sýrů, na

voňavé perníčky nebo domácí med. Nebude
chybět zahradnický stánek s bylinkami, sazenicemi pestrých květů i zeleniny.
Pokud umíte plést pomlázku, přiložte ruku
k dílu. Historicky poprvé se totiž pokusíme
uplést nejdelší kašperskohorskou pomlázku. Staňte se i vy svědky této výzvy.
Kdo je kulinářsky nadán a má kuráž,
může se zúčastnit gastronomické soutěže o nejlepší velikonoční nádivku. Tu je
nutno zanést na náměstí do 12.45 hodin,
kde ji posoudí mlsná porota. Vyhlášení
vítěze proběhne ve 13.00 hodin přímo na
náměstí, kde oceněný získá i hezkou cenu.
Velikonoce patří hlavně dětem, ty se mohou těšit hned na dvě divadelní pohádky.
V 10.00 hodin začne pohádka "O velikonočním kuřátku Bohouškovi" a v 15.00 hodin se podíváme za Jeníčkem a Mařenkou
do pohádky "Perníková chaloupka“. Ani
milovníci hudby se u nás neztratí. V 11.00
vystoupí místní dětská hudební skupina
Barakudy, ve 12.00 se rozezní zvuky harmonik skupiny Kůrovci a ve 14.00 hodin

ního zvěřince - bílé jehňátko.
Hradní nádvoří bude opět patřit Cyklu
oživené historie, kdy v průběhu sezony
hrad ožije historickými řemesly, kulturou
a řadou dovedností. Mimo jiné se návštěvníci hradu budou moci zúčastnit školy šermu, výuky středověkého tance, pokochat
se uměním kovářského mistra nebo zhlédnout výcvik bojového koně. To a mnohem
více bude součástí cyklu oživené historie.
Připravujeme však také programové novinky, jako je například pozorování noční oblohy z hradního nádvoří s výkladem
astronoma či škola středověkého tance.
Termíny jednotlivých dílů celého cyklu
budou postupně upřesněny.
Další významná akce se bude konat
v polovině července a v polovině srpna,
konkrétně v termínech 17. – 19. 7. a 21. –
23. 8. To jsou dny, kdy se hrad Kašperk návštěvníkům otevře i po setmění. Tajemné
Noční prohlídky hradu nabídnou kromě
neopakovatelné atmosféry i dobrodružství,
tajemství a několik překvapení, na která se
návštěvníci mohou těšit v kulisách potemnělé hradní zříceniny.
Během srpnových představení divadelního spolku Kašpar se odehrají světově známá
díla Romeo a Julie v termínu 3. – 6. srpna
a Cyrano v termínu 7. – 10. srpna. Oba nezapomenutelné příběhy nenaplněné lásky
se odehrají v jedinečné atmosféře zříceniny
hradního paláce. V hlavních rolích se představí Matouš Ruml a Veronika Kubařová
jako Romeo a Julie a Martin Hofmann
a Jitka Čvančarová jako Cyrano a Roxana.
Přeji všem hezké a pohodové jaro!
Zdeněk Svoboda

zahraje folková skupina Dreams. Pro
milovníky vážnější hudby je připraven od
16.00 Velikonoční koncert komorní hudby skupiny Pellant Trio.
Nechybí však ani tradiční program
Římskokatolické farnosti, který započal
již postními sobotami, pokračuje zeleným
čtvrtkem a bude probíhat až do velikonočního pondělí. Podrobný program naleznete
ve zpravodaji v kalendáři akcí na str. 19.
- red-
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Gordický uzel

Jak praví prastará legenda, v tom obřím
smotku druhý konec nelze najít, lze jej jen
přeseknout. Zřejmě jsem se takového činu
dopustila svým článkem v prvním čísle
Kašperskohorského zpravodaje letošního
roku. Třídění odpadu a odborné zacházení s ním přes množství dostupných odborných materiálů na toto téma, je u nás
zřejmě tabu. Stanovisko Odboru životního
prostředí a evidentně jakási specifická odborná oponentura mých laických názorů
k mému článku připojena, je jasným důkazem, že u nás stanovisko na toto téma je
poněkud odlišné od zbytku republiky a civilizovaného světa. Nelze se potom ale divit ani stavu, který mě přiměl ke zveřejnění
článku, ba ani následných opatření řešení
problému z toho vyplývajících po zveřejnění obou diametrálně odlišných stanovisek.
Byla jsem o výsledku jednání Rady města
v reakci na zveřejněný materiál informována paní starostkou, že dojde ke zveřejnění
předmětné vyhlášky o povinnostech vlastníků psa a osazení dvou dalších zásobníků
se sáčky Fedog v Dlouhé ulici, jaké jsou
k dispozici na Náměstí.
Jsem nenapravitelný šťoura, který si nedá
pokoj, a tak vítám konečně zveřejnění vyhlášky, neboť není povinností řadového
občana pracovat s internetem, a dokonce to
není ani povinností volených orgánů města, které rozhodují na základě potřebných
podkladů od profesně odborných a placených zaměstnanců města (tj. odborů dle
jejich specifikace – finančního, stavebního
atd. nevyjímaje odbor životního prostředí).
A tak mě výsledek nápravných opatření ani
nepřekvapil.
Vyhláška o povinnostech vlastníků psa
úzce souvisí s vyhláškou o třídění odpadů,
a tudíž jsou neoddělitelnými součástmi.
Odborných instrukcí k třídění odpadu
i nebezpečí na zdraví je vydáno mnoho
nejen našimi odborníky, ale i směrnicemi
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Evropské unie. Aby dobře informovaný občan - ať již vlastník psa nebo nikoliv, mohl
plnit povinnosti třídění odpadu, musí mít
k dispozici nejen instrukce, ale i odpovídající vybavenost obce. Kontejnery na tříděný odpad občané Kašperských Hor mají
k dispozici – na plasty, papír, sklo. Obávám
se, že při důsledném třídění všech občanů,
by jich bylo potřeba mnohem více. Na psí
exkrementy, specifický biologický odpad,
nemají absolutně vůbec nic. Nedovedu si
totiž představit vhodit použitý sáček Fedog
ze zásobníku, do pod ním zavěšeného otevřeného košíčku na našem krásném centru
města. Naštěstí k určenému účelu používány nejsou, k tomu bohužel slouží soukromé
popelnice občanů. Potěšit v opačném případě by to mohlo pouze hejno much, nikoliv kolemjdoucí i díky zápachu a což teprve
rodiny odpočívající na lavičkách. Přitom
existují specifické pevně uzavíratelné koše
na tento odpad, jejichž pořizovací cena je
2.950,- Kč za kus včetně DPH, což je při
minimální potřebě 10 ks v Kašperských
Horách nezbytností, 29.500,- Kč.
V Kašperských Horách je registrováno
cca 200 psů, což za posledních 18 let, co
tady trvale bydlím, to činí na poplatcích
580.000,- Kč.
Slovy pět set osmdesát tisíc Kč. Tyto
peníze šly do rozpočtu města a to vůbec
neberu v úvahu dobu, odkdy je povinností
poplatek za psa platit (někdy od sedmdesátých let minulého století).
Co z toho vyplývá ? Pokud nemá občan
k dispozici ani odborné instrukce o nebezpečí v třídění odpadu, ani potřebné vybavení obce, nemůže být ani postihován za
jejich nedodržení. Zbývá otázka: Pokud
v obci nejsou v dostatečném množství koše
ani na vytříděný zbytkový odpad, musí soukromý vlastník popelnice, za kterou platí
a poctivě odpad třídí, připustit její použití pro kolemjdoucí? Včetně plastů a psích

Z Národního parku Šumava

Správa NP a CHKO Šumava dosáhla
velikého úspěchu, když skončila na 2. až
3. místě sledované celorepublikové soutěže
Česká inovace, která oceňuje a pomáhá začínajícím vynálezcům a šikovným vědcům,
ale také inovativním firmám a institucím,
včetně institucí veřejné správy. Vyhlášení
výsledků soutěže, které se zúčastnilo na
300 subjektů, z toho asi 30 institucí veřejné
správy, se uskutečnilo v pátek 21. března.
Mezi projekty Správy NPŠ, zaměřené na
zlepšení zázemí pro turisty, ocenili porotci projekty Park restaurantu na Březníku
u Modravy a Partner Národního parku
spočívající v oboustranně prospěšném vztahu mezi Správou NPŠ, CHKO Šumava
a místními řemeslníky, podnikateli a ma-

jiteli penzionů. Líbily se také zavedení
nového e-shopu, systém terénních fotopointů, kde se mohou turisté fotografovat na
nejkrásnějších místech na Šumavy a sdílet
fotografie na facebooku, postavení nových
vyhlídek, lávky přes řeky, přístřešky pro
turisty a vylepšená nabídka pro cesty do
divočiny s průvodcem. Nejlepší známky
získal i projekt Návrat chladnokrevných
koní na Šumavu, kdy koně nejenom šetrně
přibližují dřevo z lesa, ale kočí také pracují
s veřejností. Zabodoval také nový a jednotný informační systém na území NPŠ,
začátek budování infrastruktury a dalších
služeb pro zdravotně postižené. V neposlední řadě také tahák pro rodiny s dětmi
v podobě tzv. plyšákové turistiky.

exkrementů v nich uložených, i kdyby obsah byl v předpisových sáčcích pro tento
biologický odpad poskytovaných městem?
I typizované popelnice nejsou levnou záležitostí a odvoz zbytkového odpadu rovněž není zadarmo. Nechce se mi věřit, že
si toho představení města nejsou vědoma
a berou tuto okolnost za samozřejmou.
Jistě, že mám radost a velmi oceňuji, jak
můj domov roste do krásy, ale všechno souvisí se vším.
Závěrem si dovolím opět „zafušovat“
do odbornosti důvodů nutnosti řádného
třídění odpadu z hlediska zdravotního
nebezpečí:
Většina plastových obalů končí na skládce. Plasty se nerozkládají stejným způsobem jako jiné materiály, rozpadají se na
malé kousky vlivem slunečního záření.
Příkladně z jedné litrové pet lahve je neuvěřitelné množství drobných kuliček a živočich na skládce vstřebává jejich požíráním toxické látky. PVC je velmi oblíbeným
obalovým materiálem v řadě oborů, včetně
potravinových. Na skládce tak degraduje
a uvolňují se z něho filáty a těžké kovy, které prosakují do země a do spodních vod.
V roce 2012 zemřelo z důvodů znečištění
ovzduší 7 milionů lidí. Vyplývá to ze světové zdravotnické organizace (WHO). Je
to více než dvojnásobek z posledního hodnocení z roku 2008. K nejčastějším úmrtím v daleko větší míře, než se uvažovalo,
jde o plicní onemocnění, kardiovaskulární
a nádorové (rakovinové) choroby.
Iva Sedlářová

Pozn. red.: Závaznou vyhlášku č. 04/2011
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku naleznete ve Zpravodaji na
str. 2. Všechny vyhlášky jsou veřejně k nahlédnutí na MěÚ, příp. je možné vyhotovit
kopii. Cena kopie dle ceníku kopírování.

V šumavských lesích chybí jelenovité zvěři přirozený predátor, proto
její stavy musí redukovat člověk. Plán
s počtem kusů, o které je nutné snížit
početní stavy jelení zvěře, stanovuje na každý rok Poradní sbor ředitele
Správy NP a CHKO Šumava. Tento
orgán odborníků složený z lesních hospodářů a zoologů určuje pravidla související s péčí o veškerou zvěř v lesích
NPŠ. Pokud by se tak nedělo, jelení
zvěř by se přemnožila a dělala v lese
veliké škody. Zejména okusem žádoucích dřevin jako jsou jedle a buk. Pak
vznikají škody nejenom přírodního,
ale také ekonomického charakteru.
Pokračování na str. 15

Příloha
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Příloha

kašperskohorského zpravodaje
Tělocvična: stará x nová?
Výstavba nové tělocvičny je v posledních
měsících velmi diskutované téma. Již v minulém čísle Zpravodaje k tomuto tématu
vyšly dva články, které opět vyvolaly vlnu
nesouhlasů a domněnek. Abychom uvedli
problematiku trochu jednotněji a ze všech
úhlů pohledu blíže čtenářům, rozhodli jsme
se tyto dva články uveřejnit znovu a navázat

na ně dalšími názory občanů města. Pokud
vám to však nebude stačit, máte také možnost navštívit veřejná zasedání zastupitelstva a zde se na vše zeptat osobně, případně se zastavit přímo na radnici. Jednotlivá
čísla Zpravodaje jsou k zapůjčení v Městské
knihovně na radnici v Kašperských Horách,
příp. pár výtisků je vždy po vydání jednotli-

Zdravý selský rozum prohrává
Vážení spoluobčané,
po posledním veřejném zasedání jsem se
rozhodl sdělit názor svůj a většiny zastupitelů sdružení Pohoda.
Naši občané z různých důvodů veřejná
zastupitelstva moc nenavštěvují, přesto by
měli být pravdivě informováni o tom, co
se týká každého občana našeho bohatého
města. Jde mi o to, aby to brzo nebyla minulost, abychom bohatství neproinvestovali na roztaženě nesmyslných projektech.
A o co mi jde? Jedná se o odhlasovaný
rozpočet na rok 2014 a výhledové investice na další dva roky. Hlasování se týkalo
přibližně 150 mil. Kč a při současném navyšování cen až 170 mil. Kč. Nevím, jestli
si to většina zastupitelů vůbec uvědomila,
o jaké vysoké částky jde. Možná po pár letech v politice, byť i v té nejnižší, přestávají
mít zdravý úsudek. Zaráží mě, jak dlouho
se dohadujeme, jestli popelnice bude stát
500 Kč nebo 550 Kč, ale zda bude rozpočet
100 mil. Kč nebo 150 mil. Kč bylo rozhodnuto téměř ihned.
Hlasování pro tak veliký rozpočet dopadlo
8:7. Sdružení Pohoda neprosadilo diskusi
o přehodnocení důležitosti některých projektů (nová tělocvična) a pozdržení rozpočtu, protože ho dva členové zradili a nehlasovali jako sdružení, ale prý dle svého názoru.
I když ve druhém sdružení nebyl také názor
jednotný! Nesouhlasím ani s prohlášením
zastupitelky paní Balounové: „My jsme byli

zvoleni, my rozhodnem!“ Myslím si, že při
rozhodování o nadměrných investicích, by se
k tomu mohli v rámci ankety vyjádřit i obyvatelé města, jako tomu bylo i v projektu týkajícího se výsadby stromů na náměstí. Nebo
si naši občané zaslouží říci svůj názor jen jestli
javory nebo jasany? Navíc lidé nemají právo?
Téměř celý rozpočet půjde bez výraznějších
dotací a bude se dotýkat každého.
A čeho se tak velké investice budou pro
nejbližší tři roky týkat?

Ve čtvrtek 19. prosince loňského roku
proběhlo zasedání zastupitelstva města
Kašperských Hor. Jedním z hlavních bodů
jednání bylo schvalování rozpočtu na rok
2014. Jak se brzy ukázalo, zásadní položkou
rozpočtu byla stavba nové multifunkční tělocvičny. Využívám této příležitosti, abych
okomentoval jednání k tomuto bodu.

Vnitřní prostory i vnější plášť celé budovy školy z r. 1911 jsou ve velmi dobrém
stavu. Budova školní tělocvičny se však
zatím opravy nedočkala. V nevětraném
interiéru se rozmohla dřevomorka, překrytí stropního rákosu je narušené, vybavení šaten a sociálních zařízení je značně
zastaralé a nevyhovující. Zástupci školy

Nové stavby:
•
•
•
•
•

Parkoviště Sušická
Kompostárna
Přírodní dětské hřiště u školky
Biotop. koupaliště
Zimoviště a odchovna skotu Kavrlík

Další akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce sběrného dvora
Oprava skladu na štěpky
Oprava a průzkum vodovodu Chlum
Rekonstrukce přivaděče vody z Řetenic
Oprava vodojemu nad školkou Cikánka
Oprava kanalizace a čističky
Opravy bytů, hradu apod.
Opravy komunikací
Osvětlení komunikace na hrad
Rekonstrukce a sítě ulic Sušická –
Vimperská – Besední

K dění kolem tělocvičny

vých čísel i na Městském kulturním a informačním středisku zdarma k odběru.
Tato informativní příloha bude pokračovat v příštím čísle Kašperskohorského
zpravodaje, kde bude možné vyjádřit svůj
názor na tuto problematiku. Více o možnosti zveřejnění vašich článků na konci
přílohy.
-red-

• Cyklostezka Žlíbek – Trnové Dvory
• Oprava mostu Prádlo a dalších cest
k osadám
Další velká finanční zátěž je koupě ruiny
Bílá růže. Bude následovat buď velká oprava nebo zbourání a opětovné postavení. To
ovšem není všechno, město má „takové
úspory,“ že zastupitelstvo rozhodlo i o výstavbě multifunkční tělocvičny v přibližné
hodnotě 40 mil. Kč.
Ptám se, když souhlasící zastupitelé jsou
na tuto věc tak pyšní, proč dodnes nebyl
nikde vystaven a představen projekt, proč
nebylo řečeno, kolik bude v budoucnu
každoroční režie, komu bude takto velká
a moderní tělocvična sloužit, jak si na sebe
vydělá a kde vezmou tolik diváků do plánované tribuny se 180 místy?
Ihned se nabízí další otázka: „Co udělají
se starou tělocvičnou? Opravit – (náklady),
zbourat – (náklady), nechat – (dopadne
jako špýchar)! Většina zastupitelů odpověď
doposud nenašla.
Měli by občané nějakou? Věřím, že po
přečtení tohoto článku se postřelená husa
ozve. Očekávám, že se už brzo dozvíme
více! Vždyť tu v tomto složení na radnici
můžeme fungovat jen do dalších komunálních voleb, které budou už letos na podzim. Abychom svým nástupcům a konec
konců i samotným občanům nepřipravili
pěkně horkou polévku.
Jaroslav Chlada, radní města, lídr sdružení Pohoda

a mj. i dohled z hygieny logicky požadují
nápravu. Já sám bych měl problém do tělocvičny v takovémto stavu posílat cvičit
své děti.
V roce 2010 vzniká projekt na výstavbu nové tělocvičny postavené vedle hlavní školní budovy při Vimperské ulici.

Pokračování na str.8
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Namísto školní tělocvičny, kterou by dle
potřeby mohly využívat také spolky či
sportovní oddíly, vznikl projekt tak říkajíc „okresního“ formátu. Celkové rozměry
samotné budovy jsou 52 x 27 m, výška od
podlahy 10 m, zastavěná plocha 1 414 m 2,
obestavěný prostor 13 250 m3.

Argumenty zastánců projektu
Nevyhovující technický stav samotné tělocvičny, šaten a sociálních zařízení.
Hygienický dozor ale navíc požaduje také
určité prostorové úpravy jak v tělocvičně
samé, tak i v jejím zázemí. Na současný stav
končí od hygieny výjimka, po jejím vypršení
dojde k uzavření stávající tělocvičny pro školní výuku. Nevyplatí se opravovat staré stavby, je to vždy dražší a méně funkční, když

Reakce

Vážení čtenáři,
dovolte mi, prosím, abych i já zareagovala na dva články z minulého čísla Kašperskohorského zpravodaje, které se týkaly výstavby nové tělocvičny
v Kašperských Horách. Požádala jsem
o jejich otištění znovu, když jsem minule
nedostala příležitost se k nim rovnou vyjádřit. Ne všichni si pamatujeme, o čem
vlastně byly.
Když jsem loni v lednu usedla na židli starostky, bylo pro výstavbu tělocvičny vše připraveno – projekt, stavební povolení a také
nezbytné finanční prostředky. Každoročně
jsme v zastupitelstvu města schvalovali rozpočet na příslušný kalendářní rok do konce února. Stejně tomu bylo i v roce 2013.
Rozpočet schvalovalo 11 přítomných zastupitelů, a to v poměru 10 (pro) : 1 (proti).
V tomto rozpočtu bylo připraveno 7,5 milionu korun na výstavbu tělocvičny a 200 tisíc
korun na výběrové řízení na zhotovitele stavby tělocvičny, technický dozor investora a na
odměnu pro dozor nad bezpečností práce při
výstavbě. Schválené finanční prostředky měly
stačit na přeložku elektrického kabelu nízkého napětí, na výstavbu opěrné zdi, parkoviště u budoucí tělocvičny a další nezbytnosti,
kromě hlavní budovy tělocvičny. Vypsali
jsme výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Přihlásilo se celkem 11 zájemců. Zvítězila
firma CGM Říčany, když pro výběr byla
určena dvě kritéria – cena díla (90 % hodnocení) a doba výstavby (10 %). Vítězná firma
měla s městem podepsat Smlouvu o dílo dne
27. 6. 2013. K podpisu se však nedostavila.
Po sérii různých námitek jsme museli vítěznou firmu vyřadit a provést 2. 9. 2013 nové
hodnocení nabídek. Zvítězila firma Stavební
montáže Plzeň, která ale zakázku odmítla.
Po delších tahanicích jsme nakonec výběrové
řízení v prosinci zrušili.
V loňském roce jsme se na Radě města
rozhodli, že do konce roku schválíme rozpo-

Příloha

Kašperskohorský zpravodaj

už stavíme novou tělocvičnu, udělejme to
velkoryseji, třeba o ni bude zájem i ze strany
hotelů, sportovních oddílů apod. Dostatečné
využití zajistí správce tělocvičny.

kolektivní sporty či fitcentrum. Odpůrci
projektu poukazují na velkou finanční zátěž nejen stavby a vybavení, ale i samotného
provozu multifunkční tělocvičny. Investiční
technici našeho města odhadují roční provoz
na jeden milion Kč.
Nechci unavovat čtenáře záplavou argumentů. Já osobně patřím k odpůrcům tohoto
projektu. Škola potřebuje okamžitě vyřešit
problém s nevyhovujícím stavem školní tělocvičny. Naprosto chápu zástupce školy, rodiče
dětí i děti. My, zastupitelé, jsme se měli sami
zajímat o připravovaný projekt, času opravdu
není nazbyt. Přesto si myslím, že se záměrem
takovéhoto zásadního projektu, mj. jedná se
o největší investici z městské pokladny (např.
rekonstrukce náměstí, teplofikace apod. byly
spolufinancovány z dotací), měli být nejen zastupitelé seznámeni předem. Jsem přesvědčen,
že bychom společně došli k lepšímu řešení.

Argumenty odpůrců projektu
Architektonické a urbanistické hledisko. Vedle krásně opravené dominanty našeho města (např. pohled od Kaiserhofu či
z Flusárny) vyroste užitková masívní budova, která nezapadá do stávajícího prostředí.
Projekt multifunkční tělocvičny neřeší, co
bude se stávající školní tělocvičnou, která
je nedílnou součástí školy. Odpůrci projektu zpochybňují naplnění využití tělocvičny.
Základní škola dlouhodobě zápasí s úbytkem žáků, třídy na prvním stupni se slučují. Od podnikatelů v cestovním ruchu nebyl
zaznamenán žádný požadavek na halu pro

čet na rok 2014. Tentokrát – 19. 12. 2013 –
byli na zastupitelstvu města přítomni všichni
zastupitelé. Rozpočet znovu obsahoval připravené finanční prostředky na výstavbu tělocvičny. Diskuze byla kolem rozpočtu velice
bouřlivá, ale nakonec byl rozpočet schválen,
i když pouze v poměru 8 (pro) : 7 (proti).
Rozpočet je tedy schválen.
Znovu mám tedy k dispozici projekt,
stavební povolení i schválené finanční prostředky. Rada města změnila firmu, která
nám nyní začala organizovat nové výběrové
řízení. Věřím, že se nám tentokrát povede
vybrat firmu, která bude ochotná proměnit
projekt na tělocvičnu ve skutečnou stavbu,
která bude sloužit všem, nejen dětem školou povinných. Dětem, které ve škole pomalu přibývají, z čehož mám velkou radost.
Prosím, nevěřte fámám typu: pro koho to
budeme stavět, když se tady ve škole zavře
druhý stupeň. Věřím, protože mezi školou
a radnicí jsou dobré vztahy, že bych byla
první, koho by pan ředitel o takové změně
informoval. Já mám ale informace opačné,
dětí do naší školy opravdu přibývá.
Někteří zastupitelé se snaží využít všech
prostředků, aby znemožnili výstavbu nové
tělocvičny. Pan radní Jaroslav Chlada
dokonce zorganizoval Petici „Sdružení
Pohoda se ptá občanů“. Její výsledek mi
pan radní předal na posledním veřejném
zasedání zastupitelstva města 19. 3. 2014.
Petici posoudil právní zástupce města, samozřejmě z hlediska práva, a připravil mi
vyjádření, které jsem předala panu radnímu
dne 2. 4. 2014 na Radě města. Požádala
jsem o otištění celého textu v tomto čísle
Kašperskohorského zpravodaje, abyste výsledek znali i Vy všichni, kteří jste Petici
podepsali.
Věřte nevěřte, výstavba nové tělocvičny se připravuje více než 10 let. Začala
už změnou územního plánu v roce 2003.
Stávající tělocvična je půdorysu 10 x 17 m.

Zdeněk Svoboda, zastupitel města

V současné době se hrají hry, které mají regulérní rozměr hřiště 19 x 32 m (basketbal),
pro florbal je to 20 x 40 m. Z toho vychází
velikost připravované tělocvičny. Je zřejmé,
že do malého půdorysu nelze umístit velké
hřiště. Stará tělocvična by se musela zvětšit,
což „neprošlo“ přes odbor památkové péče
Městského úřadu v Sušici. Doporučili nám,
abychom stávající tělocvičnu zakonzervovali, protože je to cenná součást celého areálu
školy, a novou postavili na vedlejší louce hned
vedle východního štítu školy (to už je mimo
památkovou městskou zónu). Demolice stávající tělocvičny se jevila jako neprůchodná
– památkový ústav by s ní nesouhlasil. Tato
doporučení jsou z 3. 11. 2009. Dne 25. 9.
2010 se Národní památkový ústav v Plzni
vyjádřil k záměru a k předložené projektové
dokumentaci pro územní rozhodnutí s tím,
že provedení novostavby multifunkční tělocvičny je z památkového hlediska přijatelná.
Cituji z tohoto vyjádření: „Novostavba tělocvičny byla již dříve schválena rozhodnutím
MÚ Sušice č.j. OŠPPCR13279/2003 ze dne
6. 10. 2003. Tehdy schválený projekt navrhoval stavbu kontextuálně vycházející z architektury sousední školy včetně plastické
výzdoby fasád a věžovitého schodišťového
rizalitu. Schválený projekt byl však Městem
Kašperské Hory shledán jako finančně nereálný,….“ Stávající tělocvičnu nám navíc
„navštívila“ dřevomorka. Naše děti cvičí
v opravdu nevyhovujících podmínkách.
A jaký jsem si z toho pro sebe udělala závěr? Je mi líto, že když je všechno připraveno k realizaci, někteří si začínají pokládat
otázku, jestli stavět novou tělocvičnu. Není
to trochu pozdě?
Na úplný závěr bych Vás chtěla požádat
o maličkost. Máte-li jakékoli dotazy, nejen k tělocvičně, zavolejte, napište, nebo se
přijďte zeptat osobně.
Bohuslava Bernardová,
starostka města

Příloha

Kašperskohorský zpravodaj

Kam se rozum poděl?
Vyjádřit se ke dvěma otištěným textům
v předchozím čísle Zpravodaje, týkajícím
se kritiky výstavby nové tělocvičny, a to
zároveň se zveřejněním těchto článků, mi
nebylo umožněno, ač je to v rozporu se
Zásadami vydávání Kašperskohorského
zpravodaje. Ať už se tak stalo nedopatřením nebo záměrně, chci věřit, že následující text se k čtenářům dostane v nezkrácené
podobě.
Nepovažuji se za „husu“, natož „postřelenou“( české přísloví hovoří o „potrefené“, ale
budiž), ale jako člen zastupitelstva a osoba
v jednom z článků jmenovitě kritizovaná,
reaguji na „informace“, které ve svém textu
prezentuje Radní města Kašperské Hory
a lídr sdružení Pohoda, jak se pan Chlada
podepsal. Při projednávání rozpočtu na
rok 2014 jsem, na rozdíl od něj, nezaznamenala částku 150 mil. Kč, neboť většinou
zastupitelů (byť těsnou) schválený rozpočet v příjmech dosahuje částky 43 mil.
a ve výdajích 85 mil, přičemž rozdíl je kryt
zůstatkem vlastních finančních prostředků
na běžných účtech města. Takovou částku
neobsahuje ani výhled na roky 2015 -2017.
Nechápu, proč se pan radní pohoršuje až
nad rozpočtem pro rok 2014 a přitom bez
problémů odsouhlasoval rozpočty v předchozích letech ( projekty v nich obsažené
asi nepovažoval za „ roztaženě nesmyslné“),

kdy na straně příjmů i výdajů byly částky
o dost vyšší, než schválené pro letošní rok
a mnohdy vysoko překročily na té či oné
straně částku 100 mil. korun? Pan radní se
pozastavuje nad tím, že k výstavbě „nadměrné investice“ (tělocvičny) se nemohli
vyjádřit obyvatelé města v anketě. Ve městě byly v uplynulých 10 letech realizovány
i „nadměrnější“ investice než je chystaná
tělocvična a přesto pan radní neprotestoval. Proč až teď? Ptá se, jak si tělocvična na
sebe vydělá? Nevydělá, pane radní, tak jako
řada jiných tzv. obecně prospěšných staveb,
jako např. škola, zdravotní středisko, kino,
spolkový dům, veřejné komunikace, opravená plocha náměstí apod., a přesto je obec
ke svému bytí a fungování potřebuje. Jsme
jistě zajedno s panem radním, že každý občan má právo vyjádřit se k veškeré činnosti
radnice, tím spíše k hospodaření města,
jehož základním dokumentem je rozpočet. Právě proto se rozpočet zveřejňuje na
úřední desce, aby kdokoli mohl podávat
připomínky, námitky k návrhu. Informace
ke všem veřejným záležitostem, projektům
atd. občané mají možnost získat třeba prostřednictvím Zpravodaje a samozřejmě na
veřejných zasedáních zastupitelstva nebo
i přímo od příslušných pracovníků úřadu,
popř. od starostky. Ankety jsou jistě dobrá věc pro zjištění názoru občanů, ale musí
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být zájem ze strany veřejnosti k věci se
vyjádřit. Anket proběhlo několik, odezva
byla vždycky minimální. Pokud se jednalo
o zmíněné rozhodnutí o výsadbě stromů
na náměstí, ze všech občanů města se jich
vyslovilo celkem 42. Řídit město, jeho provoz a rozvoj na základě anket není zkrátka
možné. Proto jsem panu radnímu připomněla, že proto byl občany zvolen, aby za
ně rozhodoval. Jak jsem si ověřila z audiozáznamu prosincového jednání zastupitelstva (uloženého u tajemníka úřadu), v žádném případě moje připomenutí nezaznělo
tak, jak pan radní ve svém štvavém článku
plném zloby uvedl. Na základě volebního
programu svého sdružení (strany) od občanů přece získal mandát, aby je v dalším
volebním období zastupoval, ve věcech
veřejných v jejich prospěch rozhodoval
a to, co svým voličům slíbil, také prosazoval – to samozřejmě platí obecně o všech
zastupitelích.
Přesto, že většinou zastupitelů byl
rozpočet města pro rok 2014 včetně
plánované částky na výstavbu nové tělocvičny schválen, pan radní toto rozhodnutí nerespektoval a zorganizoval
podpisovou akci proti tělocvičně veden
přesvědčením, že o „roztaženě nesmyslné“ stavbě mají rozhodovat občané.
Pokračování na str. 10
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Zajímavé je, že pan radní před tím, než
starostce předal tzv. Petici proti tělocvičně, bez mrknutí odhlasoval 10,5 mil. korun na opravu cest vedoucích do Opolence,
Císařského Dvora a Žlíbku, aniž by měl
potřebu zeptat se občanů města, zda s tak
vysokým výdajem pro minimální počet
obyvatel souhlasí. Přes letité zkušenosti
z komunální politiky zatím zřejmě principy fungování veřejné správy pan radní
nepochopil.
Přesto, že se v minulých letech podařilo
uskutečnit řadu investičních akcí (rekapitulaci investiční činnosti města za uplynulé roky připravím pro některé další číslo
Zpravodaje), město skutečně má „úspory“,
resp. volné finanční prostředky k tomu, aby
mohlo plně zafinancovat výstavbu nové tělocvičny, bez potřeby úvěru, aniž by muselo omezit přípravu nebo realizaci dalších
svých záměrů. Ty, kteří se zhlídli v dotacích a považují je za spásu rozvoje obce,
mohu ujistit o tom, že novou tělocvičnu bez
„oficiální dotační podpory“ i tak pořídíme
v podstatě z financí od státu, a to z náhrad
vyplacených od roku 2009 za omezené
hospodaření v našich lesích zahrnutých do
NPŠ. A bude to bez omezujících podmínek, které se ke každé dotaci vážou a bez
obav, že při čerpání a administraci dotace
dojde k pochybení, které se trestá vrácením
dotace celé a sankce až 100% za porušení
pravidel dotačního programu. V závěru textu pan radní „očekává, že se brzo
dozví více“. Ráda mu v dalších řádcích vyhovím a zřejmě už zapomenuté skutečnosti
připomenu:
Výstavba nové tělocvičny se stala žhavým tématem posledních několika měsíců.
Někteří považovali za důležité iniciovat dokonce zájem médií, i když mi není jasné, co
je tak vzrušujícího nebo pohoršujícího na záměru města postavit tělocvičnu, jejíž výstavbu zastupitelstvo odsouhlasilo, chce ji postavit za vlastní peníze bez úvěru a na místě,
kde už podle původních záměrů rekonstrukce školního areálu měla dávno stát.
Tady se musím vrátit do doby před rokem
2002, kdy byl tehdejším starostou prezentován záměr postupné rekonstrukce školských
objektů v celkovém investičním rozsahu
více než 100 mil. korun a počítalo se s výrazným dotačním přispěním státu. Už podle
tohoto záměru měla být vybudována nová
tělocvična na místě, které je pro výstavbu
v současné době připraveno. Také proto
se kvůli tělocvičně v roce 2003 pořizovala
změna územního plánu města. Uvedený záměr rekonstrukce školních objektů byl příliš
finančně náročný a dle sdělení pracovníků
ministerstva financí nebylo reálné získat
dotace v objemu, který by pokryl většinu
nákladů na opravy. Došlo tedy k přehodnocení rozsahu stavebních prací, které pak
probíhaly postupně od r. 2002 celkem v 5-ti
etapách. Až na dosud poslední – kompletní
opravu střechy a fasády, která byla financována z rozpočtu města v plné výši (8 mil.) –
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byly předchozí etapy dotovány z prostředků
státního rozpočtu (25 mil.) a z příspěvků
od Plzeňského kraje (10 mil.) – samozřejmě
s dofinancováním z vlastních peněz města –
dalších 16 mil. korun.
Postupnými opravami školních objektů se dařilo krok za krokem odstraňovat
hrozbu uzavření budov pro neplnění hygienických norem případně pro hygienicky závadný stav. Po celkové rekonstrukci
a novém vybavení stravovacího zázemí
školy, ve výjimce povolené klatovskými hygieniky zůstala tělocvična. V květnu 2009
byla uzavřena smlouva s projektantem, od
něhož jsme požadovali projekt tělocvičny
s potřebnou hrací plochou a se sociálním
a provozním zázemím odpovídajícím hygienickým a stavebním normám. Do současného půdorysu tělocvičny nelze vtěsnat
všechny povinné součásti – hrací plochu,
sklady nářadí a především šatny a sociální zařízení podle současných požadavků.
Proto projektant po projednání s městem
navrhl v prvé variantě starou tělocvičnu
zbourat a na rozšířeném prostoru postavit
novou. Vzhledem k tomu, že se areál školy
nachází v městské památkové zóně a zároveň v ochranném pásmu hradu Kašperk,
pracovníci památkové péče při projednání takové stavební uspořádání tělocvičny
zamítli, doporučili stávající tělocvičnu zakonzervovat („s budovou školy tvoří jeden
architektonický a funkční celek“) a novou
postavit na pozemku vedle školy s poukázáním na souhlasné rozhodnutí vydané památkáři k nové tělocvičně už v roce
2003. Na základě tohoto stanoviska byl
v roce 2010 vypracován projekt pro územní
řízení nové tělocvičny na pozemku města
podél Vimperské ul.. Umístěním stavby do
pozemku 951/1 a 952/1 vyvstala nutnost
provedení přeložky vedení nízkého napětí
jdoucího tímto pozemkem jako podmiňující investice. Na přelomu roku 2012 a 2013
projektant vypracoval dokumentaci pro
stavební povolení a následně bylo vydáno
stavební povolení.
Od počátku příprav se jednání s projektantem účastnili rovněž zástupci školy. Po
celou dobu, kdy se zpracovávala projektová
dokumentace měl možnost kdokoli, kdo
měl zájem, s projektem nové tělocvičny
se seznámit. Nikdo ze zastupitelů, natož
radních nemůže říci, že o projektu tělocvičny nic nevěděl, neboť projektové práce
byly uváděny včetně plánovaných i skutečných výdajů v ročních rozpočtech města
samostatnou položkou v jednotlivých letech už od roku 2009. Stačilo jen se zajímat o věc. Prošla jsem zápisy z jednání
zastupitelstev za roky 2009 až 2012, ve
kterých je k jednotlivým projednávaným
bodům zaznamenán výsledek hlasování.
Pokud jde o hlasování o plánovaném rozpočtu, tak i jeho plnění, byly v letech 2009
až 2012 schváleny vždy všemi přítomnými zastupiteli, tedy i těmi, kteří se nakonec z neznámých důvodů na konci roku
2013 začali stavět proti výstavbě. Totéž se

týká i smluvních závazků uzavíraných na
projektové práce a na provedení přeložky
nízkého napětí, které byly projednávány
a schvalovány radou města. Opět schvalovali všichni přítomní. Všichni zastupitelé radní nevyjímaje – měli od počátku příprav
dostatek času i příležitostí sdělit své výhrady či názor, případně žádat o přehodnocení stavebního záměru. To, že se doteď
nezajímali, svědčí o tom, jak „svědomitě“
spravují věci veřejné, svěřené jim občany
města. Po zkušenostech z poslední doby si
troufám říci, že někteří občas ani nevědí,
o čem rozhodují. Příkladem toho je prosincové hlasování některých zastupitelů
proti rozpočtu podporujícímu výstavbu tělocvičny v jednom bodě jednání zastupitelstva a vzápětí v dalším projednávaném bodě
hlasování pro provedení přeložky nízkého
napětí, které je podmínkou pro stavbu tělocvičny. K čemu tedy souhlasí s přeložkou
elektropřípojky, když tělocvičnu nechtějí?
Tady se skutečně rozum kamsi vytratil.
Tolik tedy pro osvěžení paměti panu radnímu, kterého prosím, aby příště, až bude
chtít občany informovat, činil tak pravdivě.
K článku dlouholetého člena zastupitelstva
pana Svobody – od prosince 2013 odpůrce
projektu, se vyjadřovat nebudu. Pokud si
čtenář přečetl předchozí text, jistě si názor
odvodí sám.
Závěrem kašperskohorským občanům
doporučuji: ptejte se zastupitelů - odpůrců výstavby, proč najednou změnili názor,
proč se nezajímali včas o projekt tělocvičny,
proč své výhrady a připomínky neuplatnili
v době, kdy bylo možné je v projektu zohlednit? Na co čekali? Snad ne na to, až
výdaje za přípravu výstavby dosáhnou
současné částky 1,122 mil. korun, aby pak
začali razit myšlenku, že dosud připravené je špatně a lepší bude začít od začátku?
Myslíte si, že takoví zástupci rozhodují
odpovědně a v prospěch nás všech?
Až dosud jsme se v zastupitelstvu dokázali bez větších problémů shodnout – bez
ohledu, z kterého sdružení kdo je – na investicích do rozvoje a zlepšení životních
podmínek našich obyvatel. Je mi líto, že
právě tolik potřebnou tělocvičnu si někteří ze zastupitelů vybrali za nástroj pro
rozdmýchání svárů. Asi si neuvědomili,
že zároveň tím poukáží na to, jak „kvalitně“ v předchozím období v zastupitelstvu
fungovali.
Přesto všechno stále zastávám názor,
že si novou tělocvičnu zaslouží nejen naše
děti, které dosud cvičí v nevyhovujících
podmínkách, zaslouží si ji i učitelé po dlouhém a trpělivém čekání na důstojné podmínky pro výkon svého povolání a zaslouží
si ji i občané, kteří ve volném čase sportují.
A doufám, že nová tělocvična bude místem, které občany při sportovních akcích
svede dohromady a nebude je rozdělovat
tak, jako téma její výstavby zásluhou některých nezodpovědných zastupitelů dnes.
Alena Balounová,
člen zastupitelstva města
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Spory o tělocvičnu
V této době, kdy se začíná šetřit každou
korunou, kdy mnoho lidí otáčí každou
mincí, mnozí z nich žijí velice skromně, je
to v našem městě úplně naopak, utratit za
každý nesmyslný nápad co nejvíce z ušetřených peněz. Ptám se: „Žijí někteří zastupitelé v reálném čase? „.
Stavba nové tělocvičny by stála 40 mil.
korun. Sdružení Pohoda prosazuje opravu staré tělocvičny zhruba za 15 mil.
Nebavíme se o ušetřených korunách, ale
miliónech. A co k tomu Pohodu vede?
Dovolili jsme si zahrát s čísly, která jsou
oficiálně dostupné.
Průměrný
věk
1 500
občanů
v Kašperských Horách je 43 let. Věkové
skupiny:
1. Za posledních 6 let se narodilo Ø na
rok 13 dětí.
2. Počet dětí ve škole je 140 z toho
40 přespolních.
3. Počet občanů od 15 – 30 let je 330.
Z této skupiny jsou studenti přes týden

mimo město, pracující mnohdy dojíždí za
prací.
4. Občanů 51 – 100 let je 605.
Dosavadní vytížení staré tělocvičny (tělesná výchova + kroužky) je 37 hodin týdně. Obáváme se, že by se to v nové tělocvičně nikterak rapidně nenavýšilo.
Nyní srovnáme náklady na provoz. Stará
140 tisíc, nová až 1,1 mil. korun ročně. Je
to opět velký rozdíl. Občané by měli mít
i informace o velikosti nové tělocvičny.
V plánu je 51,6 x 26,7 m tj. 1414 m 2 zastavěné plochy. Pro lepší představu velikost
nového kravína na Kavrlíku.
V minulém článku jsme se zmínili
o anketě, která by mohla do rozhodování
o takto finančně náročné stavby vtáhnout
i „obyčejného občana“. Vždyť v budoucnu
tuto zátěž pro město pocítí každý.
Náhodně jsme oslovili 304 občanů. Jak
to vidí oni?
1. Stavba nové tělocvičny – 9 hlasů
2. Stavba nové z peněz EU – 13 hlasů

Odpověď
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3. Oprava staré - 239 hlasů
4. Ze zásady nic nepodepisuji – 22 hlasů
5. Dělejte, jak chcete – 21 hlasů
Za vyslovení názorů děkujeme.
Tato čísla nejsou v našem městě úplně zanedbatelná v porovnání s volbami,
kdy bylo rozdáno 720 hlasovacích lístků.
K volbám přišlo kolem 65 % lidí tj. asi 470.
Přestože jsme prezentovali výsledky petice
(ankety) na zastupitelstvu, není názor lidí
nikterak brán. Naopak se paní Balounová
snažila zastrašit opoziční zastupitele trestním oznámením, když nebudou hlasovat
podle jejich představ. Slibujeme svým voličům, že se tímto ovládat nenecháme.
Na závěr bychom chtěli vyzvat občany,
kterým tato problematika není lhostejná,
aby nás přišli podpořit na příští veřejné
zasedání.
Jaroslav Chlada, radní města

Pozn. red.: text byl předán A. Balounové
se žádostí o vyjádření k uvedenému "zastrašování" - odpověď je otištěna níže.

na článek „Spory o tělocvičnu“ radního p. Jaroslava Chlady zastupitelkou pí Alenou Balounovou

Radní opět nepíše
pravdu
Věřte, že mně vůbec netěší zabývat se
polopravdami a manipulativními výroky
pana radního Chlady a vyvracet je.
Nevím, kde vzal cenu nové tělocvičny
za 40 mil., když soutěž na zhotovitele
ještě neproběhla. Stejně tak je zajímavé,
na základě jakého posouzení sdružení
Pohoda dospělo k ceně za opravu staré tělocvičny ve výši 15 mil. Je snad pan radní
skutečně takovým odborníkem v oboru
stavitelství? Ale kdeže, opět pouští zavádějící informace. Na posledním zasedání
zastupitelstva paní starostka nabídla, že
osloví nezávislého soudního znalce aby
vypracoval porovnání ceny novostavby
tělocvičny s náklady na opravu stávající staré budovy. Pan radní vehementně
spolu s ostatními zastupiteli protestoval.
Zřejmě si našel odborníka, který pracuje
podle jeho představ.
Zcela záměrně nepravdivá je informace o provozních nákladech, kde pan radní
u staré tělocvičny uvádí pouze jejich část
(zapomněl na dalších více než 400 tis.) přesto, že jej paní starostka na mylné pochopení
přehledu nákladů přímo na zastupitelstvu
upozornila. Zkrátka – i lež se hodí!
Současná věková struktura obyvatel
a počty dětí jsou takové jaké jsou. Jsem
optimista a věřím, že naše město nevymře,
protože jinak by nemělo smysl tady cokoli
dělat. Proto jsme opravovali nejenom ško-

lu, která s novou tělocvičnou může sloužit
třeba dalších 100 let.
Pokud chce pan radní vyvozovat jakékoli
závěry z ankety, kterou uspořádalo sdružení Pohoda, pak by museli mít možnost
vyslovit se všichni občané města, ale to by
taky o takové akci museli být informováni.
Namísto toho byli panem radním oslovováni záměrně jen vybraní s jasným cílem.
Pan radní svým dalším článkem jen potvrzuje, že zásady zastupitelské demokracie nejen že nezná, ale ani je nerespektuje.
Přesto, že jako zastupitel skládal slib, kterým se zavazoval dodržovat zákony tohoto
státu, tak nerespektuje ani ten pro obce
základní – zákon o obcích. Jinak by věděl,
že zastupitelstvo rozhoduje většinou všech
členů a o výstavbě nové tělocvičny bylo většinou zastupitelů rozhodnuto už v prosinci
2013. Speciálně při hlasování o rozpočtu
starostka upozorňovala, že rozpočet obsahuje i náklady na výstavbu tělocvičny, aby
se nikdo nemohl vymlouvat, že příslušnou
položku přehlédl. Tak to zkrátka je a tak
to platí. Měl jste se, pane radní, zajímat
a starat dřív!
Co se týká údajného „zastrašování“, pak
věřte, že vůbec nejde o hlasování podle mých
představ, ty já, na rozdíl od pana Chlady,
nikomu nevnucuji ani nikoho nenazývám
zrádcem, když změní názor. Pouze jsem
si dovolila zastupitele opakovaně upozornit na to, že se k výkonu této funkce váže
také odpovědnost za svá rozhodnutí. Jak
už jsem uvedla v jiném článku tohoto čísla
Zpravodaje, někteří zastupitelé se z podpo-

rovatelů výstavby náhle loni v prosinci změnili v odpůrce nové tělocvičny. Přitom až
dosud neuvedli jediný argument, který nemohli uplatnit už v době, kdy se na projektu
začalo pracovat. Pokud by změna jejich rozhodnutí měla za následek zmaření výstavby,
pak by se vynaložené náklady projektu (dosud 1,1 mil.) změnily ve škodu na majetku
města a za takovou škodu někdo odpovídá.
Povinností každého vedoucího pracovníka
(tím je i starosta) pak je zajistit vymáhání
takové škody po vinících. Ježto jsem většinu
doby příprav projektu byla starostkou já, považuji za svoji povinnost v takovém případě
jednat. A kterápak asi je ta příslušná instituce, která takové skutky šetří? A uvědomte si,
zastupitelé, že za svá rozhodnutí ručíme celým svým majetkem a případnou škodu bychom hradili v plné výši (nikoli 4,5 násobek
platu, nejsme zaměstnanci). Nevyhrožuji,
nechci ovládat, jen upozorňuji.
Závěrem žádám pana radního, aby nelhal, uváděl pravdivé informace a napříště
se zdržel jakýchkoli písemných zmínek
o mé osobě. Pokud má výhrady k mému
jednání, nechť to řeší jako chlap, přímo se
mnou a ne prostřednictvím Zpravodaje.
Nestojím už o to jakkoli figurovat v hysterické kampani proti výstavbě tělocvičny,
kterou tu rozpoutal.
Připojuji se i já k výzvě občanům města: přijďte na zasedání i Vy, kteří stojíte
o novou tělocvičnu a neměli jste možnost
vyjádřit svůj názor v tzv. Petici sdružení
Pohoda.
Alena Balounová, člen zastupitelstva města
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v evidenci ekonomických subjektů, vedené
Ministerstvem financí ČR) a nemůže být
tudíž nositelem petičního práva. Z uvedeného důvodu proto nelze při vyřízení předmětného dokumentu postupovat podle § 5
odst. 3 zákona.
Bez ohledu na výše uvedenou skutečnost
Vám oznamuji, že Zastupitelstvo města
Kašperské Hory schválilo dne 28. února
2013 na 16. veřejném zasedání v bodě A9
rozpočet Města Kašperské Hory, kde byla
připravena část finančních prostředků na
výstavbu nové tělocvičny. Další rozpočet
– na rok 2014, kde jsou připraveny finanční prostředky na výstavbu nové tělocvičny,
byl schválen na 21. veřejném zasedání dne
19. prosince 2013 – bod A12. Tato rozhod-

nutí nebyla následně revokována, a město
proto činí v současné době kroky směřující
ke splnění předmětných usnesení. Názoru
Vámi oslovených občanů si samozřejmě vážím, nicméně město musí postupovat podle
platných právních předpisů, zejména zákona
o obcích, který není postaven na systému
přímé demokracie, ale vychází z toho, že
občané vyjadřují a prosazují své názory prostřednictvím jimi volených zástupců (členů
zastupitelstva), kteří mají přímý vliv na dění
v obci.
Lituji, že Vám nemohu podat příznivější
zprávu.
S pozdravem
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Věc: Petice

Vážený pane Chlado,
dne 19. března 2014 jste mi na 23. veřejném zasedání Zastupitelstva města
v Kašperských Horách předal dokument
nazvaný „Petice, Sdružení „Pohoda“ se ptá
občanů“, v němž mne informujete o výsledku provedené ankety na téma výstavby
nové tělocvičny.
Sděluji Vám, že uvedený dokument
není peticí ve smyslu § 1 odst. 1 zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním, neboť
nesplňuje obsahové a formální požadavky
kladené zákonem na petici. Kromě toho
autorem „petice“ je Sdružení „Pohoda“,
které však nemá právní subjektivitu (není
zapsáno v evidenci občanských sdružení, vedené Ministerstvem vnitra ČR, ani

Multifunkční tělocvična - stručně
Celkové
rozměry:

Výška hřebene:

51,60 x 26,70 m

9,87 m od podlahy

Hlavní nosné ŽB prefa sloupy
prvky:
vetknuté do kalichů
a podpořeny velkoprůměrovými piloty
Dřevěné lepené vazníky – rozpon 25,20 m
Přístup:
1. NP

Hlavní hrací
plocha:
Prostor pro
pink pong:
Šatny:
2. NP

Fitnes:

Tribuny:

Z06

spojovacím krčkem pod
terénem v úrovni 1. PP
21 x 41,6 m cca 875 m 2
50 m 2 propojen s hrací
plochou
2 x šatna muži
2 x šatna ženy
1 x šatna ivalidi

87 m 2 – max. 20 lidí

180 lidí

Zastavěná
plocha:
Obestavěný
prostor:

1 414 m 2

13 250 m3

Tělocvična je obdélníkového půdorysu
s válcovou střechou o rozměrech 51,6 x
26,7 m, výška cca 10 m.
Obvodový plášť je sendvičový – OSB
desky s polystyrénovým jádrem. Je opatřen jednostranně osámovanými fošnami.
Horní část tvoří čiré prosklení. Krytina
střechy je z poplastovaného trapézového
plechu. Konstrukční systém je železobetonový montovaný skelet s dřevěnými lepenými vazníky s ocelovými táhly.

Dispoziční řešení
• Základní hrací plocha - regulérní hřiště pro florbal 20 x 40 m.
• Škola je propojena spojovacím krčkem, který je pod terénem v úrovni podlaží 1. PP.
• Hlavním schodištěm se vejde do 1. NP
– navazuje „špinavá“ chodba ke 2 šatnám muži a 2 šatnám ženy.

Bohuslava Bernardová,
starostka města

• Příchod do vlastní tělocvičny je přes
šatnu a „čistou chodbu.“
• Mezi dvěma šatnami je jedno společné
sociální zázemí.
• Samostatným blokem je v 1. NP je prostor pro Pink-ponk.
• Podél hrací plochy jsou umístěny tribuny pro diváky přístupné z 2.NP, pod
kterými jsou umístěny sklady nářadí
a úklidová místnost a záchody pro sportovce na hale.
• 2. NP je přístupné po hlavním schodišti, ze kterého je přístupný blok FITNES
a tribuny (180 sedících diváků) včetně
sociálního zázemí, místnosti úklidu
a prostoru VZT.

Vytápění
Hala tělocvičny bude vytápěna dvěma
systémy.
• V provozní době bude vytápěna především VZT jednotkou č. 1. teplovzdušným způsobem.
• Mimo provozní dobu bude hala temperována deskovými otopnými tělesy
s termostatickou hlavicí nastavenou na
požadovanou temperační hodnotu. Tento systém umožňuje destratifikaci teplotních hladin
po výšce haly.
Provoz VZT č. 1
bude možné nastavit dle
týdenního rozvrhu provozních hodin.
Hlavní hala bude větrána VZT jednotkou
s rotačním rekuperátorem tepla a vlhkosti.

Jeden z pohledů na novou tělocvičnu. Zdroj: Dokumentace pro provedení stavby. Akce: Základní škola Kašperské Hory, Multifunkční tělocvična. Architektonicko - stavební řešení. Výkres: Pohledy. - Výkresy jsou k nahlédnutí na MěÚ K. Hory.

Zdroj: Projektová dokumentace, Odbor majetku
Kašperské Hory

Kašperskohorský zpravodaj

Příloha
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K dění kolem tělocvičny
(tentokrát z druhé strany)
Nechci se zbytečně rozepisovat a působit
na city čitatelů, ale neodpustím si komentář z pohledu člověka, který v tělocvičně
strávil v posledních letech několik tisíc
hodin.
1) Rozměry hrací plochy ve stávající
tělocvičně jsou 20m x 10m. Pro srovnání oficiální rozměry hřišť na některé sporty: basketbal (26x14m), f lorbal
(40x20m), volejbal (18x9m), házená
(40x20m), tenis (11x24m). Myslím, že
komentář je zbytečný. Velice často se
setkávám s argumentem, že za nás to
přece taky stačilo. Ano, ale vzpomeňte
si, kolik času jsme proseděli a pročekali,
než na nás přijde řada, abychom si na
chvíli zahráli. Už při počtu 4 na 4 najednou není na ploše místo a na lavičce
čeká dalších 10 lidí.
2) Na stěnách jsou stále konstrukce
k upevnění hrazd, u zadní stěny šplhadla.
Opakovaně jen čekám, kdy se o ně někdo

v plné rychlosti zmrzačí. O padajících kusech stropu ani nemluvím.
3) Co znamená opravit tělocvičnu?
Opravy byly prováděny každý rok (není
pravda, že byla tělocvična ponechána
osudu). Vždy po prázdninách vymalováno, opravený strop a vyřazeno vždy něco
z vybavení (žebřiny, kladiny, žebříky),
které neprošlo pravidelnými revizemi.
Ale upravit stávající tělocvičnu na moderní tělocvičnu, která bude splňovat všechny požadavky norem? To není oprava, ale
přestavba, kterou si na stávajícím půdorysu nedokáži představit. Opět pár čísel,
která požaduje norma. Šatny oddělené
pro chlapce i dívky. 0,4m lavice na jednoho žáka. Umývárna musí být přístupná
ze šatny, na 8 žáků jedna sprcha. 20 žáků
ve skupině znamená 8 m lavice a 3 sprchy, o toaletách nemluvě, vše krát 2 (pro
chlapce a dívky).
4) Nová hala? Ze školy neustále hlásíme,

I Váš názor je důležitý

V dalším čísle Kašperskohorského
zpravodaje máte možnost vyjádřit svůj
názor k problematice výstavby nové
tělocvičny, opět v příloze zpravodaje.
Upozorňuji všechny budoucí pisatele
na dodržení určitých pravidel. Prosíme
o vyhnutí se osobním atakům, které
na stránky zpravodaje nepatří, uvádějte ověřitelná a veřejně dostupná fakta.
Zaslaný článek musí být max. na 1/2
A4, text psaný ve Wordu, font Times
New Roman, velikost 12. Články zasílejte nejpozději do 22. 5. 2014 do 12.00
hodin na adresu informace@kasphory.
cz.
Kašperskohorský zpravodaj se řídí
Tiskovým zákonem 46/2000 Sb. k
tomu jsou stanoveny ještě zásady vy-

Další z pohledů na novou tělocvičnu

dávání KHZ.: Zásady vydávání
Kašperskohorského Zpravodaje. Práva
a povinnosti odpovědného redaktora:
• redaktor má právo krátit a stylisticky
upravovat příspěvky
• redaktor má povinnost autora článku
o změnách informovat
• redaktor má právo odmítnout uveřejnit vulgární a nactiutrhačské
příspěvky
• redaktor se zavazuje, že příspěvky,
které kritizují určité osoby, odbory
města, či soukromé nebo státní instituce podstoupí k přečtení napadené
osobě, odboru či instituci a poskytne
jí prostor k reakci (Důvodem je to, že
Zpravodaj vychází pouze 1x za dva
měsíce a reakce v dalším čísle by ztra-

že naše představa je – dopoledne škola, odpoledne veřejnost. Tento systém fungoval
vždy a všichni dobře vědí, že tělocvična byla
obsazená až do večerních hodin. Aktuálně
to tak není vzhledem ke stavu šaten.
K čemu tribuna se 180 místy? Ne, nebude se stavět prvoplánově tribuna, součástí
každé sportovní haly musí být sklad (nářaďovna), v nové hale bude tento sklad umístěn podél delší strany a na stropě této nářaďovny buď bude sedat prach, nebo se na něj
umístí sedadla a alespoň se tento prostor
smysluplně využije. Mimochodem, pokud
vím, v našem okrese je jedna nebo dvě haly
s prostory pro diváky. Jsme blízko hranic 2
států, 2 krajů, 3 okresů – ideální pozice pro
organizování různých sportovních akcí.
A proč stavět, když tu ubývá mladých
a dětí? Možná právě proto, že odcházejí
a je třeba jim dokázat, že Kašperské Hory
budou i nadále žít.
Jaroslav Havel, učitel ZŠ

tila smysl a význam. POZOR: toto
jednání není v rozporu s tiskovým
zákonem 46/2000 Sb.)
Kašperskohorský zpravodaj nemá
sloužit jako platforma pro „vyřizování
účtů“, proto zveřejní vždy pouze článek
a případnou reakci na něj. Jde o vyváženost názorů, napadený má možnost
se bránit, ale další pokračování sporů
už nebude Kašperskohorský zpravodaj
zveřejňovat.
Těmito body si dáváme za cíl nastavit
jasná
pravidla
fungování
Kašperskohorského zpravodaje, vyhnout se nařčení z cenzury a zároveň
zabránit tomu, aby autoři příspěvků používali Zpravodaj pro vyřizování osobních účtů.		
-red-
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KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
Dokončení ze str. 6 „Z Národního parku Šumava“

Přemnožená jelení zvěř navíc ohrožuje
i chráněné druhy živočichů, kteří v šumavských lesích žijí. V nepřiměřeně vysoké
koncentrace, může negativně ovlivňovat
i populaci tetřeva hlušce. Redukce jelení
zvěře, do které se počítá jelen, laň a kolouch, je nutná. Z jejích přirozených predátorů žije na Šumavě pouze rys ostrovid.
Ten se na redukci jelení zvěře podílí asi jen
třemi procenty. Poplatkový lov je v NPŠ
vyloučen, proto snižování stavů jelení zvěře probíhá v režii SNPŠ a zajišťují ho výhradně kmenoví zaměstnanci.
Chladnokrevní koně plemene slezský
norik, které Správa NP a CHKO Šumava
pořídila loni v létě, nacházejí stále větší uplatnění v šumavských lesích. Deset
procent z celkového objemu těžeb v lesích, o které pečuje Správa NP a CHKO
Šumava, z šumavských lesů vytahají koně.
Je to nejvyšší číslo za posledních pět let.
Například v roce 2011 byl poměr jen sedmiprocentní. V předcházejících létech ještě
nižší. V některých územních pracovištích
je nárůst ještě markantnější.
Koně navíc výrazně pomáhají i k vylepšení nabídky turistického vyžití. Správa
NPŠ přidala pro turisty další atrakce –
koně vozí turisty na více místech po území
NPŠ.
Kontakt na kočí pro telefonické objednávky projížděk s koňmi:
Jiří Dráb, Modrava – 731 530 291, Linus
Smatana, Borová Lada – 731 530 294, Josef
Šebík, Srní – 731 530 286, Miloš Pozděna,
Strážný – 731 530 292.
Pavel Pechoušek,
tiskový mluvčí Správy NPŠ a CHOŠ

Můžete se těšit na
kulturní akce:
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OS Náš domov
Šumava
Běžecké závody

16. 3. 2014 se uskutečnil druhý závod
Husqvarna Cupu, jako první jarní závod
- Klatovská desítka (1. ročník). Na startu
se sešlo na 70 závodníků. Přes nepříznivé
povětrnostní podmínky všichni doběhli do cíle. V kategorii mužů nad sedmdesát let a více zvítězil František Kortus
z Kašperských Hor v čase 54:13 min.
5. 4. 2014 proběhl 39. ročník Běhu
Koutem na Šumavě na 5 km. František
Kortus zvítězil jako nejstarší účastník
závodu v kategorii nad sedmdesát v čase
24:30 min. Jedná se již o páté vítězství
v tomto závodu.

Pochody a vycházky
Sobota 26. dubna 2014
Autobusem - linkovým ČSAD – zastávka Kašperské Hory, sraz účastníků
pochodu v 8.30 hod., přejezd do Rejštejna
9.00 hod., dále pěšky. Trasa částečně kopíruje trasu pochodu smrti na konci druhé světové války v r. 1946. Na trase bude
uctěna památka 11 židovských žen, které
nepřežily útrapy pochodu smrti. Trasa pochodu bude dále pokračovat od pomníčku
nad Rejštejnem k bývalé osadě Plzenec
- Kozí Hřbety – Dobronín – FlusárnaVogelsang - Kaiserhof - Amálino údolí a zpět do Kašperských Hor. Uvedená
popsaná trasa pochodu jest možno upravit po domluvě s vedoucím průvodcem
Františkem Kortusem. Délka původní trasy přibližně 14 km.

Poděkování
Děkujeme za účast na posledním
rozloučení s naším synem Bohumilem
Bartizalem.
Poděkování
patří
také
všem
přátelům, známým
i ostatním občanům, kteří
se nám snažili
a stále snaží
pomáhat
ve zmírnění
zármutku.
Děkujeme také Radě města Kašperské
Hory, která vyhověla naší žádosti
o pronájem Horského klubu k uspořádání smuteční hostiny.
Zvláštní
poděkování
patřím
Bobšov ým
kamarádům,
zejména
Jankovi
a
Helence
Voldřichovým a Pepíkovi Matějkovi,
kteří se významnou měrou podíleli na organizaci posledního rozloučení v Polsku i u nás v Kašperských
Horách.
Zarmoucená rodina

Šumava umírající? Ne.
Romantická.

Sobota 24. května 2014

5. - 6. 5. 2014
Oslavy osvobození
21. 6. 2014
Den Hudby
| hudební odpoledne a podvečer s doprovodným programem
1. – 3. 8. 2014
Kašperskohorská pouť Panny Marie
Sněžné
12. – 14. 9. 2014
Šumavské Kašperské Hory
| třídenní městské slavnosti, farmářský a řemeslný jarmark, soutěž o nejlepší gastronomickou specialitu místních
restaurací, hudební, taneční doprovodný program.
-red-

Autobusem – linkovým ČSAD zastávka
K. Hory 8.35 hod. odjezd do stanice Srní.
Ze Srní pěšky na Hrádky. Zde prohlídka
Wastalhofu – rodný dům dědy spisovatele Karla Klostermanna. Dále prohlídka
kamenných útesů nad řekou Vydrou, též
i prohlídka kamenných útvarů v lesním
porostu nad tzv. Kamenným domem. Tyto
kamenné útvary jsou málo známé, nebo
jsou mimo značené turistické trasy. Tato
popsaná pěší trasa je cca l2 km dlouhá,
zahrnuje i prohlídku Informačního centra
NP Šumava Rokyta a králováckého dvorce
Antýgl. Ze zastávky Antýgl odjezd linkovým autobuse ČSAD do Kašperských
Hor.
Bližší informace o zájezdech a pochodech možno získat na tel. 731 924 531 ve
večerních hodinách.
František Kortus,
průvodce NP Šumava

Putovní výstavu fotografií Šumavy
ke 130. výročí narození všestranného
umělce Josefa Váchala pořádá občanské
sdružení Šumavské cesty ve spolupráci
s Plzeňským krajem. K vidění budou fotografie profesionálních i šikovných amatérských fotografů.
Výstava bude umístěna ve výstavní síni
radnice v Kašperských Horách v termínu
2. - 30. května 2014.
Provozní doba: Po - Pá 9.00 - 12.00
a 13.00 - 16.00, So a Ne 9.00 - 15.00.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Z Plzně zdraví
Jana Kolářová,
Šumavske cesty, o. s.
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Velikonoce – svátek Naděje
Při pohledu na jarní přírodu, která doslova křičí, zpívá životem, mě vždycky napadá, že jaro je čas Naděje. Naděje, že po
zimě, po bezútěšném čase, přichází vždycky jaro, čas radosti, života a krásy… Není
jistě náhoda, že Velikonoce slavíme právě
na jaře, kdy se rodí nový život a kdy všechno kolem svědčí o naději…
Velký pátek, Veliká noc, Velikonoce…
čím jsou tyto dny tak Veliké? Jsou veliké
událostmi, které nejen, že se dotýkají každého jednotlivého člověka, ale dotýkají se

až do krve samotného Boha, který v nich
vydal svědectví o své lásce k člověku.
Na Velký pátek Ježíš Kristus prožil od
zrady jednoho z apoštolů po nespravedlivé
soudy, zapření Petra, bičování až po potupnou smrt na kříži všechny druhy zla,
které se dotýkaly člověka v dějinách. Prožil
to všechno jako člověk, i když byl Bohem.
Prožil to do morku kostí, do prolití vlastní
krve. Dalo by se jistě říci, že žádný jiný člověk takto netrpěl.
V proroku Izaiáši se píše: ,,Měl-li se stát
zachráncem druhých, musel služebník sestoupit až do jejich nejhlubší bídy…. Jeho
vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku…“
Bylo by šílené, kdyby takto člověk ubil
svého Boha a po Velkém pátku by už nebylo nic… Nic jen ticho Bílé soboty, kdy
Kristus leží v hrobě a s Ním veškerá naděje. Naděje, kterou vložil do srdcí všech
lidí, kteří mu věřili. Naděje, že opravdu
existuje Bůh Lásky, který přišel člověka
zachránit… Naděje, že smrtí život ne-

končí, že smrt nemá poslední slovo!
Veliká noc ale ukázala, že zlo nemá a nikdy nebude mít poslední slovo. Kristus té
slavné noci skutečně vstal z mrtvých.Ukázal
se učedníkům, své matce Marii a dodnes
žije mezi námi. Dodnes i v 21. století je
věrným přítelem člověka, přítelem, který
rozumí i bolesti, radosti,… který prožil
dokonce i smrt.
Není události v dějinách lidstva, která by byla velkolepější. O Veliké noci dal
Bůh odpověď všem, kteří se ptali i ptají po
Naději. Všem, kteří ve skrytu srdce doufají,
že smrtí náš život nekončí. Odpověď všem,
kteří se ptají po Bohu, kterému záleží na
člověku.
Po zimě přichází jaro, je to jistota o které nikdo nepochybuje. Křesťané věří, že
o Veliké noci, Láska navždy zvítězila nad
smrtí, je to jistota o které nikdo z nás nepochybuje. Proto je tento svátek velikou
oslavou života, radosti a naděje…
Požehnané svátky přeje
Jarka Korandová

Sto let od první světové války

Na bojištích „velké války“ padlo 60 mužů z Kašperských Hor.
Letošní rok přinese jedno pozoruhodné, leč tragické výročí. Uplyne totiž
rovných sto let od vypuknutí 1.světové
války. Tento globální válečný konflikt
dosud nevídaného rozsahu, probíhající
v rozmezí let 1914 – 1918, zasáhl nejen Evropu, ale také Afriku a Asii, boje
probíhaly i ve světových oceánech. Bylo
mobilizováno téměř 70 miliónů vojáků, z nich jich zemřelo nebo padlo na
10 miliónů. První světová válka doslova
otřásla starým světem Evropy, přinesla
řadu zcela zásadních změn nejen ve vojenství, ale především v oblasti společenského, hospodářského a politického
života. První světovou válkou Evropa
definitivně opustila svůj starosvětský,
patriarchální charakter a vykročila ke
své „moderní době“ se všemi jejími klady,
ale i negativy. Tvrdí se, že první světová

válka přes nesmírné oběti nic nevyřešila. Versailleský systém byl nespravedlivý nejen k poraženým, ale i k vítězům,
předpokládal dominantní postavení
Francie a Británie. Zanikly velké celky
jako Rakousko-Uhersko, carské Rusko,
německé císařství a Osmanská říše, zrodily se nové státy. Malé národní státy ve
střední Evropě měly podporu jen části
svého obyvatelstva, byly příliš malé a slabé, než aby mohly vzdorovat agresivnímu
nacismu, který se rozpínal z Německa.
První světová válka hluboce poznamenala i život našeho města. Do armády ve válečných letech narukovalo
z Kašperských Hor celkem 170 mužů,
padlo jich 60. „První mobilizace“
28.června 1914 povolala všechny místní
muže schopné zbraně ve věku do 42 let
v celkovém počtu 106 osob. Město pro

všechny zajistilo přepravu na nádraží do
Sušice. Jelo se jedním kočárem a na čtyřech žebřiňácích. K tomu obec každému
vyplatila 10 korun na stravu. O první válečné pouti Panny Marie Sněžné v srpnu 1914 pronesl místní děkan Wagner
kázání na téma „Tato válka jako důsledek materialismu a všeobecného odklonu Evropy od Boha“. Na podzim vázly
polní práce také vzhledem k tomu, že
velké množství koní si zabavila armáda. Koncem roku oznámil z fronty polní kurát Lauseker jméno prvního padlého z Kašperských Hor. Byl jím Franz
Mack, syn mistra kováře Macka. Na
ruské frontě u Jaroslavli jej zasáhl granát,
který dále zabil 30 mužů a 40 dalších
vážně zranil. Místní kroniky z válečných let informovaly o vzrůstající nouzi
Pokračování na str. 17
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a drahotě, lístkovém přídělovém systému, nedostatku potravin, oblečení, paliva i hnojiva a špatné úrodě… V roce 1918, když se zvlášť
neurodilo, byla bída a nouze taková,
že lidé na polích a v zahradách kradli,
co se dalo, dokonce trávu, seno a zvláště brambory. Nebylo čím krmit, a tak
obyvatelé Žlíbku dávali dobytku slámu
ze svých doškových střech. Pro nedostatek paliva se v zimě ve školách neučilo.
Město značně vyčerpávaly několikeré
válečné půjčky. Pro válečné invalidy, sirotky a vdovy se pořádaly časté veřejné
sbírky. Dále se konaly různé sbírky prádla, kovů a vlny. Pro nedostatek látek byl
v Kašperských Horách nově zaveden chov
ovcí. Obec postavila chlév, koupila četné
ovce a ovčáckého psa a zřídila místo obecního pastýře. Mezi civilisty byla vysoká
úmrtnost, zvláště umírali chudí a staří lidé pro nedostatečnou výživu. Chléb
a běžné pečivo se stávaly velkou vzácností,
lidé často hladověli. K válečným útrapám
a katastrofám se v roce 1918 se v roce 1918
přidala pandemie takzvané španělské
chřipky, která si své četné oběti vyhledala i v Kašperských Horách. Už v listopadu 1916 byly pro válečné účely odebrány
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všechny kostelní zvony a naloženy na
ozdobené vozy. Obyvatelé města i okolí
se s nimi pak rozloučili v průvodu s družičkami a slzami v očích jako při pohřbu.
Za oběť vojenskému eráru padla také hasičská stříkačka i velká varná pánev. Své
vzpomínky na první světovou válku podrobně zaznamenal tehdejší místní kaplan a pozdější kašperskohorský arciděkan
Johann Spannbauer (1886 – 1952). Jako
voják rakousko-uherské armády se už
v prvním válečném roce dostal v Haliči
do ruského zajetí. Válka ho zavedla až do
Vladivostoku a odtud do Ameriky.
Se vznikem Československé republiky
v roce 1918, která byla proklamována jako
národní stát Čechů a Slováků, se němečtí
obyvatelé Kašperských Hor smiřovali jen
velice nesnadno. Skoro jako houby po dešti v prvních poválečných letech vyrostly
v našich městech, městečkách a vesnicích
pomníky a pomníčky padlých v první světové válce. V Kašperských Horách byl takový pomník postaven z veřejných sbírek
občanů v malém parku před tehdejší reálkou v roce 1925. Podle záměru projektanta inženýra Seicheho z Teplic měl hlavní
hmotu pomníku tvořit velký takzvaný
„bludný“ balvan z hory Žďánova, darovaný sedlákem Tutschku. Na pomníku byl

pak do kamenné desky vytesán německý
nápis „Hrdinům domoviny.“
Také lidový řezbář, betlémář Ota
Matschiner z Řetenic u Kašperských Hor
ve svém drobném dílku zaznamenal svou
smutnou osobní zkušenost z „velké války“,
která tragicky zasáhla i do životů obyvatel
Šumavy.
Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Ota Matschiner - I. světová válka, cyklus tří drobných
polychromovaných dřevořezeb, cca 1915 - 1918, Muzeum
Šumavy Kašperské Hory, foto Vladimír Vlk

Snímání zvonů zabavených pro válečné účely z věže kostela sv. Markéty
v Kašperských Horách v listopadu 1916, archiv Muzea Šumavy, foto Lutz

Ještě k elektrifikaci Kašperských Hor
Hans Kollibabe, jeden ze zakladatelů Muzea v Kašperských Horách a profesor na místní německé reálce, proslul
v předválečném období svým organizačním talentem a zájmem o místní pověsti
a pohádky, které také sbíral. V písemnostech z jeho pozůstalosti, kterou darovala
kašperskohorskému muzeu v roce 2013
jeho vnučka Catherine žijící ve Francii, se
dochovala také složka se sebranými veselými příhodami z Kašperských Hor a okolí. Hans Kollibabe mimo jiného vypráví
i následující úsměvnou událost spojenou se

zavedením elektrického proudu do města
z vodní elektrárny na Čeňkově pile v roce
1912: „Původně se zamýšlelo, že elektrické
vedení do města půjde z údolí Otavy přes
Rejštejn. Tento plán, který by zavádění
elektřiny zjednodušil a zlevnil, nicméně
ztroskotal na odporu rejštejnských radních,
od dávnověku žárlících na svého kašperskohorského souseda. Jeden z těchto radních, jenž sám sebe pokládal za obzvláště
bystrého, vyslovil během bouřlivé debaty
na radnici rozhodující slovo: ‚Za žádných
okolností nemůžeme připustit, aby vedení

šlo přes naši obec, protože, když naši lidé
na louce nakládají seno, mohl by někdo
z nich vidlemi snadno dosáhnout na jeden
z těch strašných drátů a zemřít následkem
blesku, který by do něj uhodil.‘ Tento argument působil tak věrohodně, že žádost
sousedního města byla ihned na místě zamítnuta. Z tohoto důvodu muselo vedení
jít přes návrší, kde je často poškozováno
bouřemi a blesky.“
Jana Maroszová,
Ústav germánských studií FF UK v Praze
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TJ -oddíl kopané

Výstavy Netopýrů
a Šumava objektivem
zoologa

Muži - jaro 2014
Kolo

18
19

20
21

22

23

24
25

26

Datum
So 19. 4.

So 26. 4.

So 3. 5.

Utkání

K. Hory - V. Hydčice
Žihobce - K. Hory

K. Hory - Janovice

Čas

17.00

Odjezd

17.00

16.00

17.00

Ne 11. 5.

Strážov - K. Hory

16.00

14.45

So 24. 5.

Velhartice - K. Hory

17.00

16.00

17.00

15.30

So 17. 5.

So 31. 5.

So 7. 6.

So 14. 6.

K.Hory - Svéradice

K.Hory - N. Hory

Týnec - K. Hory

K. Hory - Bezděkov

17.00

17.00

17.00

Rozpis soutěže Okresního přeboru Prachatice společného družstva K. Hory - Stachy.
Domácí zápasy se hrají na hřišti ve Stachách. (čas odjezdu autobusu je z Kašperských Hor)
Okresní přebor žáci (8 + 1) - jaro 2013/2014
Zápas

Domácí

Hosté

Termín

Den

E1A1104

Stachy / K. Hory

Nebahovy

19. 4., 13.00

SO

E1A1003
E1A1202
E1A1305
E1A1401

Husinec

Vl. Březí

Stachy / K. Hory
Vitějovice

E1A1505

Š. Hoštice

E1A1704

Lažiště / Záblatí

E1A1602

E1A1803

Stachy / K. Hory
Stachy / K. Hory

Stachy / K. Hory
Stachy / K. Hory
Strunkovice

Stachy / K. Hory
Stachy / K. Hory
Volary

Stachy / K. Hory
Sv. Maří

12. 4., 11.00
26. 4., 9.00
3. 5., 13.00

SO

SO

SO

11. 5., 10.00

NE

24. 5., 12.00

SO

18. 5., 10.00
1. 6., 11.00

7. 6., 12.00

Během Velikonoc bude v galerii
Muzea Šumavy výstava "Netopýři",
která ukazuje rozmanitost netopýřích
druhů vyskytujících se v České republice a představuje je jako jedinečné
živočichy, kteří si zaslouží žít v naší
blízkosti. Kromě informací o způsobu
jejich života či metodách výzkumu, se
dotýká také problematiky jejich ochrany, zejména z pohledu soužití netopýrů
a lidí v budovách.
Výstava bude doplněná fotografiemi
Mgr. Ivana Lukeše - Šumava objektivem zoologa.
Výstava bude probíhat od 19. 4. až do
31. 10. 2014 v Galerii Muzea Šumavy
v Kašperských Horách.
O velikonočních svátcích bude otevřeno v sobotu 19. 4. v čase 10.00 12.00, 13.00 - 16.00 hodin a neděle 20.
4. od 10.00 do 13.00 hodin. Pondělí
velikonoční bude zavřeno.
-red-

NE
NE
SO

Sportovci jednali

V páteční podvečer 4. 4. 2014 se sešli
v klubovně na Cikánce na Valné hromadě TJ Kašperské Hory zástupci všech
čtyř oddílů (kopaná, orientační běh,
turisté a lyžaři). Na svém jednání mezi
hosty přivítali kromě čestných členů TJ
i starostku města a ředitele ZŠ Kašperské
Hory. Obvyklý pořad této výroční schůze byl obohacen i gratulací několika ju-

bilantům, především pak k nedávným
osmdesátinám stále aktivního Emila
Kintzla. Po skončení oficiálního jednání
promítl Radek Vrhel několik prezentací,
jak z akcí, na nichž se cyklisté KČT pořadatelsky podíleli, tak i účasti na velkých
cyklistických závodech v Jihoafrické
republice.
-mf-

Pozvánka

Oddíl kopané TJ srdečně zve
všechny na již tradiční akci,
která se koná ve středu
30. dubna 2014 od 17.00 hod.
na fotbalovém hřišti na Cikánce
při živé muzice „Rankl Sepp“.
Ozdobíme a postavíme májku
a ve večerních hodinách zapálíme
čarodějnický oheň.
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Kalendář akcí Kašperské Hory
Kdy

18. 4.
17.00
18. –
21. 4.
10.00 –
16.30
19. –
20. 4.
19. 4.

19. 4.
15.00
19. 4.
20.00
20. 4.

Co | O čem | Kde | Pořadatel

Povídání o bylinkách | Jak
a kde pěstovat, prodejní výstava
bylinek | vstup zdarma | Café
Nebespán | Café Nebespán

Velikonoce na Kašperku |
prohlídky hradu s doprovodným programem – Šaškování
s pomlázkou (So + Ne) | Hrad
Kašperk | Hrad Kašperk

Velikonoční gastronomická
tour - francouzské speciality | Café Nebespán | Café
Nebespán

Bílá sobota
11.00 – 18.00 soukromá
modlitba
do 14.00 příležitost k svátosti
smíření
21.00 – 23.00 Vigilie ze slavnosti zmrtvýchvstání
| Kostel sv. Markéty | ŘKF
Kino - Justin: Jak se stát
rytířem - kino pro děti |
Městské kino | MěKIS

Kino - Nespoutaný Django |
Městské kino | MěKIS
Boží hod Velikonoční
9.30 Mše sv. - žehnání přinesených pokrmů
14.00 - 16.00 kostel otevřený
pro veřejnost - komentovaný
audio výklad na požádání
| Kostel sv. Markéty | ŘKF

20. 4.
Řemeslné a farmářské trhy |
10.00 - Náměstí K. Hory | MěKIS
16.00
20. 4.
10.00

20. 4.
15.00
20. 4.
16.00

Divadelní pohádka o Velikonočním Kuřátku Bohouškovi Náměstí K. Hory | MěKIS
Divadelní pohádka Perníková chaloupka | Náměstí K.
Hory | MěKIS

30. 4.
17.00

Stavění Májky a pálení čarodějnice | soutěže pro děti,
čarodějnická stezka odvahy
zdobení máky, občerstvení |
školní hřiště | SDH

17. 5.
9.00
17. 5.

Květen
1. 5. 30. 5.

2. 5. 30. 5.

květen
– září

2. 5.
18.00

Výstava modelů bojové
techniky z 2. světové války
| výstava ze sbírek modelářů
z K. Hor | Výstavní síň na
radnici | Modeláři, MěKIS

Výstava Šumava umírající?
Ne romantická | výstava fotografií umělce Josefa Váchala
|Výstavní síň na radnici |
MěKIS, OS Šumavské cesty
Cyklus oživené historie na
hradním nádvoří – kovář,
výcvik bojového koně, lukostřelba, šerm a další | Hrad
Kašperk | Hrad Kašperk
Vernisáž výstavy Šumava
umírající? Ne romantická
|Výstavní síň na radnici

5. 5.
Oslavy osvobození - Výstava
13.00 - historické techniky | svezení
16.00
se v historických vozidlech,
airsoftové zbraně | Žižkovo
náměstí, K. Hory | MěKIS,
Veteran Car Club Sturm
6. 5.

8. 5.
9.00

Oslavy osvobození | pietní
akt - kladení věnců, radnice
K. Hory

V. ročník pochodu Ždánovskými vrchy |trasy 5 km,
10 km, 20 km | Náměstí
u kašny | OS NDŠ

18. 5.
10.00
23. 5.

V. ročník běhu kolem Lišáku
| závod v běhu | parkoviště na
Prádle | OS NDŠ

Otevření nového prohlídkového okruhu na hradě
Kašperk s doprovodným
programem | Hrad Kašperk |
Hrad Kašperk

IV. ročník běhu do vrchu na
hrad Kašperk | Náměstí | OS
NDŠ

Noc kostelů | bližší informace
na plakátcích před akcí

Červen
1. 6. 30. 6.
1. 6.
21. 6.

14. 6.

21. 6.

Výstava Židovské komunity
na Sušicku | putovní výstava
|Výstavní síň na radnici | Západočeské muzeum v Plzni

Den dětí | bližší informace na
plakátcích před akcí
Zájezd do Německa | Luzný
|Bavorský les, Národní park,
8.15 sraz u bus zastávky |
OS NDŠ
Cyklistická Kašperská 66 |
Tour Šumava Go – silniční
cyklistický závod |
sumavago.cz

Den hudby | hudební odpoledne a podvečer s doprovodným programem |

Změna programu vyhrazena.
Vysvětlivky: MěKIS - Městské kulturní a informační středisko, ŘKF Římskokatolická farnost K. Hory, OS NDŠ
- OS Náš domov Šumava, SDH - Sdružení
dobrovolných hasičů

Velikonoční koncert Pellant
tria - koncert komorní hudby
při Roku české hudby | Obřadní síň na radnici K. Hory |
MěKIS

21. 4.
Kostel sv. Markéty otevřený
14.00 – veřejnosti - komentovaný
16.00
audio výklad na požádání |
Kostel sv. Markéty | ŘKF
26. 4.
8.30

30. 4.
17.00

4. ročník pochodu k památníku 11 umučených židovských
žen u Rejštejna | sraz 8.30 na
zastávce autobusu na náměstí
v K. Horách | OS NDŠ

Májka a čarodejnice na hřišti |
Živá muzika Rankl Sepp, postavení májky, zapálení čarodějnického ohně | Fotbalové hřiště na
Cikánce | TJ, odddíl kopaná

Soutěže pro děti
Zdobení májky
Čarodějnická stezka odvahy
Občerstvení zajištěno

možnost zakoupení buřtů na místě
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