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Za poskytnutí fotografie děkujeme 
Františkovi Fanousovi Zvonečkovi.

Vážení spoluobčané, je to již 25 let,  
co městu byla navrácena první část lesní-
ho majetku, a tak město Kašperské Hory 
začalo opět hospodařit na svém. Dnes 
Kašperskohorské městské lesy hospodaří 
na 6.138 ha, jsou hlavním zaměstnavate-
lem v okolí a hlavním zdrojem finančních 
prostředků našeho města.

Jsem přesvědčen, že uplynulých 25 let je 
pádným důvodem k oslavě tohoto výročí 
na našem náměstí se všemi občany i ná-
vštěvníky města. Proto vás co nejsrdečněji 
zvu na naše oslavy a doufám, že se spo-
lečně dobře pobavíme. Program nalezente  
na poslední straně tohoto vydání.

Miroslav Mäntl

Kašperskohorské 
městské lesy slaví 25 let

Více na straně 13

Více najdete  na straně 4

Návštěvy ve městě

Bavorští starostové nebo český euro-
poslanec; Kašperské Hory byly v dubnu 
poctěny návštěvou hned několik význam-
ných hostů. Pojďme se s jejich cestami  
do města seznámit.

Naši včelaři 
Prvního dubna se sešli na své pravi-

delné výroční schůzi místní včelaři. Kolik 
stovek včelstev bylo loni zazimováno? 
Který roztoč naše včely momentálně nej-
více trápí?

Více na straně 20

Rozhovor Dešťovka

Více na straně 19

Anastasiyi Hanushchak je 15 let,  
v Kašperských Horách žije tři roky, vy-
rostla na Ukrajině a je členkou skaut-
ského oddílu. V čem jí oddíl pomohl  
a jak se jí u nás žije?

Stavíte nebo rekonstruujete? Přijďte  
16. května do Horského klubu a na se-
minář, na kterém se dozvíte, že je snadné  
a má cenu usilovat o získání dotace na pod-
poru nejen šetrného hospodaření s vodou.
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ZŠ, ZUŠ a MŠ
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Dobročinné akce
Český den boje proti rakovině
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My máme rádi ...jídlo!
Tři pravidelné recepty pro vás 

Bylinková zahrada - pojeďte s námi!
Klub kašperskohorských žen navštíví dne 3. 6. 2017 (sobota) úžasnou bylinkovou zahradu v Českém Krumlově (můžete zhlédnout kaž-

dou neděli v podvečer na programu ČT1 pořad Kouzelné bylinky). Zájemci z řad nečlenů se mohou přihlásit do 20. 5. 2017 na tel. čísle: 
728 647 680, nebo na čísle: 604 891 179; za symbolickou částku na dopravu 100,- Kč. Vstup do zahrady si hradí každý sám (50,- Kč). 

Za Klub kašperskohorských žen, Kolářová Radka

    

 
 
 

 
 

 

za podpory hlavní mediální partneřive spolupráci

 
 

   regionální podpora:  

 

 

 zve na koncert 
 

„V rytmu hudby a barev“ 
 
 

30. 5. 2017 od 16 hodin, Náměstí Kašperské Hory 
 
 

Účinkují žáci hudebního oboru, kteří vás provedou napříč hudebními směry a styly.  
Doprovodný program připravili žáci výtvarného oboru. Přijďte si s nimi „zasprejovat“. 

 
 

Základní škola, Základní umělecká škola 
a Mateřská škola Kašperské Hory, 

příspěvková organizace 

Poděkování
Protože se do mého poděkování 

v minulém čísle Zpravodaje, a to za 
zimní údržbu přístupové komunikace 
na Podlesí - Vogelsang, vloudil infor-
mační šotek, což se přihodilo mou 
vlastní zásluhou, ráda bych svoje po-
děkování doplnila.

Velice děkuji ještě všem šikovným  
a zručným traktoristům městské 
organizace Statek Kašperské Hory 
s.r.o., za vzorné protahování a údrž-
bu celé komunikace.

Halbhuberová, Podlesí - Vogelsang
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O čem jednala Rada města?

Pokračování na straně 4 

Rada města Kašperské Hory (dále jen 
RM) se schází na pravidelném jedná-
ní každé dva týdny. Členy Rady města 
jsou: starosta Petr Málek, místostaros-
ta Jaroslav Chlada, Jan Voldřich, DiS., 
Mgr. Zdeněk Svoboda a Ing. Milan 
Bechyně. Průběh zasedání Rady města 
se řídí Jednacím řádem (k dispozici na  
www. kasphory. cz / úřední deska > 
rada). RM jednala 27. 3.  2017 a 10. 4. 
2017.

Usnesení z jednání RM dne 27. 3. 2017

Rada města uložila jednateli 
Kašperskohorských městských lesů s.r.o. 
(nájemce pily) připravit souhrnnou zprá-
vu o stavu provozu pily a poskytnout 
údaje za dobu, kdy má společnost provoz 
pily v pronájmu.

Rada města schválila uzavření Pachtovní 
smlouvy s Obcí Srní, Srní 113, 341 92 
Kašperské Hory, na propachtování po-
zemkové parcely číslo 1368 – ostatní plo-
cha, ostatní dopravní plocha, o výměře 
1855 m2 v katastrálním území Vchynice –  
Tetov I., pro provozování parkování na 
Antýglu, pachtovné ve výši 160.000,- Kč + 
platná sazba DPH, pacht na dobu určitou 
do 31. 12. 2017.

Rada města schválila uzavření Pachtovní 
smlouvy s Michaelou Schovánkovou, 
Kašperské Hory, na propachtování čás-
ti pozemkové parcely 2150/1 o výměře  
9 m2 v katastrálním území Kašperské Hory, 
k umístění zmrzlinového stánku na dobu 
od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017. 

Rada města schválila uzavření Nájemní 
smlouvy s Pavlem Holečkem, Kašperské 
Hory, na pronájem části pozemkové parce-
ly číslo 219/1 – trvalý travní porost o vý-
měře 160 m2 v katastrálním území Žlíbek, 
pro dočasné uskladnění palivového dřeva, 
nájemné nebude zvyšováno o míru inflace, 
pokud nebude kumulativně činit 3 %, pro-
nájem na dobu neurčitou od 1. 4. 2017.

Rada města doporučila zastupitelstvu 
města k projednání Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvu o právu pro-
vést stavbu č. IV-12-0011737/1/VB na akci 
„Kašperské Hory, Sušická p.č. 694/74, KT-
kNN“, která se bude uzavírat mezi Městem 
Kašperské Hory a ČEZ Distribuce a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly. 
Věcné břemeno se bude vkládat do pozem-
kových parcel číslo 686/1 – zahrada a st. 
235 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí 
je stavba Kašperské Hory, čp. 183, bydlení, 
vše v katastrálním území Kašperské Hory.

Rada města doporučila zastupitelstvu 
města k projednání Smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-0011874/1/VB na akci 
„Opolenec, KT, Duna-kNN“, která se bude 
uzavírat mezi městem Kašperské Hory  
a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín IV-Podmokly. Věcné břemeno se 
bude vkládat do pozemkové parcely číslo 
314/1 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace v katastrálním území Opolenec.

Rada města vzala na vědomí žádost 
Jaroslava Sovy, Klatovy, týkající se prove-
dení udržovacích prací a zpevnění pozem-
kové parcely číslo 766 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v katastrálním území 
Červená u Kašperských Hor. 

Rada města schválila záměr pronájmu 
pozemkových parcel číslo 334/2 – trvalý 
travní porost o výměře 152 m2 a 334/4 
– trvalý travní porost o výměře 397 m2, 
obě v katastrálním území Lídlovy Dvory. 
Pronájem na dobu neurčitou, nájemné ve 
výši 1 Kč/m2, nájemné se bude zvyšovat 
o míru inflace.

Rada města souhlasí se změnou umís-
tění a velikosti předzahrádky na pozem-
kové parcele číslo 2150/6 v katastrálním 
území Kašperské Hory z vydlážděné 
plochy na travnatou plochu, dle žádosti 
Anny Chladové, Kašperské Hory.

Rada města souhlasí s napojením 
objektu čp. 18 v Kašperských Horách 
(Muzeum Šumavy) na technickou infra-
strukturu města za podmínek dodržení 
parametrů předložené projektové doku-
mentace pro územní řízení.

Rada města souhlasí s navrženým do-
pravním řešením v rámci PD pro územní 
rozhodnutí pro objekt čp. 18 v Kašperských 
Horách (Muzeum Šumavy), za podmínek 
dodržení požadavků dotčených orgánů  
a parametrů projektové dokumentace.

Rada města souhlasí s prodejem 
štěpkovacího stroje Vermeer BC1000XL 
za vydraženou cenu 408.000,- Kč bez 
DPH.

Rada města souhlasí s prodejem vy-
vážečky Möre Maskiner Gripen SP za vy-
draženou cenu 85.000,- Kč bez DPH.

Rada města souhlasí s prodlouže-
ním nájemních smluv na městské byty 
těm nájemníkům, kteří o to včas požá-
dali, a u nichž není důvod k zamítnutí 
prodloužení.

Rada města souhlasí s ukončením smlou-
vy o nájmu domu č. p. 183 v Kašperských 
Horách k 31. 3. 2017.

Rada města vzala na vědomí informaci 
o nových žádostech na pronájem městské-
ho bytu.

Rada města schválila Smlouvu o dílo – 
Aktualizace webu kasperk.cz mezi městem 
Kašperské Hory a Petrem Kononovem, 
Sušice, IČ 88788237 v celkové ceně za 
dílo 22.000,- Kč bez DPH.

Usnesení z jednání RM dne 10. 4. 2017

Rada města schválila poskytnutí pří-
spěvků z grantového programu města 
Kašperské Hory – Podpora klubové, spol-
kové a jiné zájmové činnosti v Kašperských 
Horách 1. kolo na rok 2017. 

Rada města schválila Kroniku města 
Kašperské Hory za rok 2016 včetně příloh.

Rada města vzala na vědomí připra-
vovanou akci „Projekt Pestré kulturní 
jaro“ v rámci spolupráce partnerské školy 
Kašperské Hory a Grafenau. 

Rada města vzala na vědomí informa-
ce ohledně změny vytápění domu čp. 23 
v Lídlových Dvorech na základě žádosti 
Jiřího Kostky, bytem tamtéž, a doporuči-
la majetkové komisi projednání možnos-
ti prodeje části pozemkové parcely číslo 
107/7 v katastrálním území Lídlovy Dvory, 
potřebné pro změnu vytápění.

Rada města doporučila zastupitel-
stvu města projednání „Smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti IV-12-
0009097/1“, která se bude uzavírat mezi 
městem Kašperské Hory a ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly. Věcné břemeno se vkládá do 
pozemkových parcel číslo 2150/6 – ostat-
ní plocha, ostatní komunikace a 2150/25 
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Bavorští hosté v Kašperských Horách

Návštěva se konala pod záštitou 
Mikroregionu Šumava – západ, jehož 
členem jsou Kašperské Hory, doprová-
zel ji koordinátor Mikroregionu Jaroslav 
Tachovský spolu se starosty jednotlivých 
obcí Mikroregionu. Celá akce byla dvou-
denní, předchozí den strávila skupina 
např. v Železné Rudě, Modravě nebo 
Kvildě.

V Kašperských Horách strávili bavorští 
hosté celé dopoledne. Po přivítání staros-
tou Petrem Málkem následovala beseda 
v hotelu Kašperk. Starosta představil měs-

to, jeho organizační složky a seznámil hos-
ty s plánovaným rozvojem města a jeho 
přeshraničním dopadem. Následovala živá 
beseda, při které hosty zajímala mimo 
jiné otázka spolupráce s NP Šumava nebo 
správa města. 

Po besedě následovala komentovaná 
prohlídka města s Helenou Pekárkovou  
a nechyběla ani prohlídka unikátních 
prostor na radnici – obřadní síň, šatla-
vy nebo Kašperskohorský betlém – opět 
se starostou města. Celá návštěva byla 
zakončena společným obědem v hotelu 

V pátek 31. března navštívili Kašperské Hory zástupci Dolnobavorské vlády, Správy NP Bavorský les, jednatelé Ferienregion 
Nationalpark Bayerischer Wald GmbH a starostové obcí v Bavorském lese: Bayerisch Eisenstein, Spigelau, Schönberg,  
St. Oswald – Riedlhütte, Lindberg, Neuschönau, Frauenau a Langdorf. 

Kašperk. Na závěr hosté dostali dárko-
vé balíčky s informačními letáky a také 
s lahví piva Cikánka z místního pivovaru, 
které získalo ocenění v mezinárodních 
soutěžích. 

Cílem této návštěvy bylo představit 
Kašperské Hory jako podhorské měs-
tečko postavené na udržitelném rozvoji 
tradičního zemědělství, lesnictví a dal-
ších službách, ve kterých nechybí šetr-
ný cestovní ruch založený na poznávání  
a objevování.

foto, text: Jana Sázavská

– ostatní plocha, ostatní komunikace, obě 
v katastrálním území Kašperské Hory.

Rada města souhlasila s uzavřením 
smlouvy na zpracování projektové doku-
mentace na akci Oprava stávajících opěr-
ných zdí včetně zabezpečení svahu u kostela 
Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách, 
parcela č. 237 a 2147, k.ú. Kašperské Hory 
s firmou Ing. Prášek, IČ 14935325 dle na-
bídkové ceny 186.940,- vč. DPH.

Rada města souhlasila s uzavřením rám-
cové smlouvy na provádění výkonu inže-
nýrsko investiční činnosti – TECHNICKÉHO 
DOZORU INVESTORA při projektové 
přípravě jednotlivých investičních akcí 
objednatele dle jeho pokynů s firmou  
Ing. Kadaně, IČ 67134785.

Rada města souhlasila se zřízením 

Dokončení ze strany 3 kanalizační přípojky č.p. 246, Kašperské 
Hory a s připojením na kanalizační řad dle 
zákresu.

Rada města vzala na vědomí ekonomické 
hlášení Kašperskohorských městských lesů 
s.r.o. a dalších materiálů předložených jed-
natelem společnosti dle požadavků RM. 

Rada města souhlasila s bezúplatným 
převodem drobného dlouhodobého majet-
ku ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o., 
městu Kašperské Hory.

Rada města souhlasila s vypsáním vý-
běrového řízení na poskytovatele služeb 
v oblasti zajištění svozu a likvidace komu-
nálního odpadu ve správním území města 
Kašperské Hory a schválila zadávací doku-
mentaci (k dispozici na  profilu zadavatele 
a úřední desce města).

Rada města schválila Klubu kašpersko-

horských žen bezplatný pronájem prostoru 
vestibulu kina za účelem tradičního jarního 
prodeje použitého textilu.

Rada města souhlasila se Smlouvou  
o podnájmu nebytových prostor v domě  
č. p. 156 v ulici Smetanova, Kašperské 
Hory, mezi Kašperskohorskými městský-
mi lesy s.r.o. a EVK Kašperské Hory s.r.o.  
a pověřila  starostu podpisem smlouvy.

Rada města schválila pronájem veške-
rého vodohospodářského majetku města 
Kašperské Hory společnosti EVK Kašperské 
Hory s.r.o. od 1. 5. 2017 a pověřila  staros-
tu podpisem nájemní smlouvy.

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

Andrea Staňková
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Na Zelený čtvrtek zeleným pivem 
Ve 30 šumavských hospodách a hospůd-

kách pokračovala akce Komu patří Šumava, 
pořádaná na podporu zelené Šumavy  
Centrem pro občanské svobody  a spolkem 
Šumavský Králováci, které se účastnilo té-
měř 150 milovníků zelené Šumavy. 

Na Zelený čtvrtek pokračovala podpora 
zelené Šumavy akcí „Na Zelený čtvrtek ze-
leným pivem za zelenou Šumavu.“ Ve třice-
ti šumavských hospodách, od Železné Rudy 
až po Loučovice, si ve čtvrtek 13. dubna 
připíjeli lidé Velikonočním zeleným pivem 
ze strakonického pivovaru Dudák. 

Pozvání k účasti na akci, spojenou s pě-
ším výletem ze Zadova na Horskou Kvildu, 
přijali mj. také exprezident Václav Klaus  
a jeho syn, Václav Klaus ml. V doprovodu 
šumavských starostů absolvovali na jed-
né ze zastávek, v Horské Kvildě, příjemné 
posezení spojené s velikonočním obědem. 
Závěr akce patřil setkání se šumavskými 
starosty na Kvildě.

„Přijedu na Šumavu, jako vždy rád.  
A rozhodně budu pít zelený pivo za ze-
lenou Šumavu a nechci kůrovcový pivo 
nebo dokonce aktivistický. Šumava musí 
zůstat lidem jak jí znám posledních 27 let. 
Nechci ani nová pohraniční, ani ochranář-
ská, pro lidi zakázaná pásma přes půl hor,“ 
deklaroval svou přítomnost na akci Václav 
Klaus ml., předseda Centra pro občanské 
svobody.

Pozvání na další návštěvu Kašperských 
Hor od starosty města Petra Málka patřilo 
oběma významným osobnostem – Václavu 
Klausovi staršímu i mladšímu. Václav Klaus 
mladší přitom poznamenal, že Kašperské 
Hory navštíví rád jednou „v klidu“, protože 
je párkrát projel coby účastník cyklistického 
závodu, ale dosud neměl příležitost sezná-
mit se s nimi blíže. Oba pak vyjádřili svou 
jednoznačnou podporu zelené Šumavě  
a zdravému rozumu předků, kteří nám 
„svěřili“ Šumavu jako vzácné dědictví pro 
budoucí generace.

-mkh-

... za zelenou Šumavu!

S europoslancem v Kašperských Horách
Poslanec Evropského parlamentu 

Tomáš Zdechovský navštívil ve středu  
19. dubna Kašperské Hory. Byť jeho  
návštěvu provázelo nevlídné počasí, 
potvrdil, že ani to nemohlo zkazit jeho 
nadšení z půvabného města ani radost 
ze setkání se všemi, s nimiž v rámci své 
návštěvy měl možnost hovořit.

Po přivítání na radnici absolvoval besedu 
se žáky základní školy a ocenil jejich připra-
venost i zájem  diskutovat. Při obědě se 
šumavskými starosty, kdy hosty byli také 

starostové Hartmanic, Kvildy a Borových 
Lad, se debata odvíjela zejména kolem 
nově přijatého vládního návrhu zákona o 
národních parcích a jeho dopadu na obce 
v NP Šumava. 

Po výborném obědě se Tomáš Zdechovský 
podíval i „do podzemí“ – do podzem-
ních prostor Park hotelu, kde se seznámil 
s možnostmi léčivé Šumavy. Průvodcem po 
šumavských bylinných lázních mu byl ředi-
tel hotelu Jaroslav Fischer.

Europoslanec Tomáš Zdechovský odpo-

ledne navštívil kašperskohorský statek, kde 
nešetřil chválou na jeho vedení a zaměst-
nance. Ocenil způsob ekologického hos-
podaření a přístup k udržitelnému rozvoji 
kvality a soběstačnosti.

Protože je také obdivovatelem vše-
ho co voní benzínem, velmi rád navštívil 
místní Motomuzeum, v němž si s průvod-
cem Zdeňkem Bálkem zasvěceně popoví-
dal o unikátech, které jsou zde uchovány.  

Pokračování na straně 6
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Návštěvu Kašperských Hor zakončil Tomáš 
Zdechovský prohlídkou kostela sv. Markéty, 
v doprovodu a se zasvěceným výkladem 
Heleny Pekárkové, kde rád využil možnosti 
rozeznít varhany. S nadšením si prohlédl 
rovněž „kulisy“ seriálu Policie Modrava – 
prostory obvodního oddělení Policie ČR  
v Kašperských Horách a s velitelem stanice 
debatoval o bezpečnostní situaci v našem 
regionu.

Závěr návštěvy na radnici se neobešel 
bez prohlídky skříňového betlému nesou-
cího stopy slavné historie, kterou spojil 
s nahlédnutím do brzké budoucnosti, když 
se starostou Petrem Málkem nad modelem 
budoucí multifunkční stavby Bílé růže po-
hovořil o rozvojových plánech nadcházejí-
cích let.

V závěru setkání Tomáš Zdechovský na-
bídl vedení města pomoc v rámci výkonu 
své funkce a slíbil, že se do Kašperských 
Hor určitě (a rád) bude vracet. 

Starosta Petr Málek ocenil přístup 
europoslance nejen v otázkách běžného 
fungování šumavských obcí v NP:

„Setkání s europoslancem Tomášem 
Zdechovským inicioval Svaz obcí NP 
Šumava. Prvotním impulsem byl různý 
výklad principů fungování Natura 2000, 
kterou ukládají dva nejdůležitější právní 
předpisy EU na ochranu přírody.

Europoslanec Tomáš Zdechovský má 
z titulu své funkce možnost propojit 
nás „s těmi správnými lidmi,“ kteří mo-
hou městu pomoci s realizací rozvo-
jových strategií, jednotlivých projektů  
i plánů. Sám osobně vyslovil nutnost tvor-
by strategických plánů, a to s výhledem do 
roku 2035. Právě z tohoto pohledu oce-
nil přístup města Kašperské Hory ke sta-
novení priorit ze středně i dlouhodobého 
hlediska. 

Při rozhovoru o plánovaných projektech  
nad modelem rekonstruovaného objektu 
Bílé růže, jsme se shodli i v pohledu na 
udržení hodnot staré Šumavy – je třeba 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš 
Zdechovský. Poslanec Evropského 
parlamentu za KDU-ČSL Tomáš 
Zdechovský je označován za jednoho 
z deseti nejaktivnějších europoslanců. 
Vystudoval gymnázium v Ledči nad 
Sázavou a poté magisterské obory 
pastoračně sociální asistent a peda-
gog volného času na Teologické fa-
kultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Vedle toho absolvoval  
i bakalářský obor politická komunika-
ce na Papežské salesiánské univerzitě 
v Římě a magisterský obor mediální 
studia a žurnalistika na Masarykově 
univerzitě v Brně. Působil jako kri-
zový manažer a mediální analytik.   
Je považován za odborníka na krizovou 
komunikaci. Vedle toho se věnuje i pu-
blicistické a literární činnosti.  Pracoval 
i jako krizový poradce a manažer pro 
vládní instituce a nadnárodní firmy. 
Podílel se na řešení krizových situací 
a kauz (heparinové vraždy, gripeny, 
záměna značek SAAB, kauza Čunek, 
Kyjovská nemocnice aj.).

Tomáš Zdechovský patří také mezi 
iniciátory a zakladatele iniciativy 
bojující za české Vánoce nazvané 
Zachraňte Ježíška. Spolupodílel se na 
založení Asociace internetových novi-
nářů a Institutu politických a ekono-
mických studií. Od roku 2006 pravidel-
ně přednáší i na univerzitách krizovou 
komunikaci, krizový management  
a krizovou komunikaci v politice.

-red-

podporovat zachování, obnovovat a rozví-
jet dědictví původních  obyvatel, do které-
ho bezesporu patří renovace objektů, jež 
v minulosti sloužily jako pomyslná centra 
společenského dění. Jsou to školy, veřej-
né budovy, sakrální památky, pohostinství  
a další. Jejich genius loci, ať už se odvíjel od 
práva, vzdělání, víry, obchodu či řemesla,  
je nám i po generacích, pokud si jej uvědo-
míme a budeme s ním podle toho nakládat, 
schopen předávat  trvalé hodnoty. 

Na druhou stranu já jsem ocenil pří-
mou debatu o  některých mýtech ohledně 
Evropské unie a Bruselu; specifikem české-
ho systému je například schovávat se za 
údajná nařízení EU „komplikující“  nejrůz-
nější administrativní postupy. Srovnejme 
si například podání žádosti o dotaci u nás  
a v Rakousku. Pravdou je, že rakouský sys-
tém se řídí stejnými podmínkami EU, ale 
jde občanovi výrazně „naproti“. Náš systém 
hledá, jak co nejvíce administrativy a ‘odpo-
vědnosti‘ převést z úředníka na občana. 

Děkuji Tomáši Zdechovskému za příjem-
nou návštěvu našeho krásného města a vě-
řím, že pozvání pobytu u nás brzy využije. 
Přeji mu hodně zdaru v jeho další práci.“

foto, text: Andrea Staňková

Dokončení ze strany 5
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Nové webové stránky ZŠ, ZUŠ a MŠ
S radostí oznamujeme, že v dubnu byly 

spuštěny zcela nové webové stránky naší 
organizace. Prezentujeme na nich samo-
statně jak základní školu, tak i základ-
ní uměleckou školu, mateřskou školu  
a školní jídelnu. 

Stránky budou pravidelně aktualizovány 
a doplňovány, najdete na nich veškeré zá-
kladní údaje o jednotlivých částech orga-
nizace, kontakty, kalendář akcí, organizaci 
školního roku, důležité školní dokumenty 
a formuláře, fotogalerie, videa, odkaz na 
školní facebook…

Nyní tedy zbývá jen zadat do některého 
z internetových vyhledávačů adresu http://
zs.kasphory.cz a můžete sami podrobněji 
sledovat dění ve škole. Pro strávníky naší 
školní jídelny jsou k dispozici i jídelníčky  
a možnost volby jednotlivých jídel.

Školní webové stránky se budeme snažit 
nadále vylepšovat a samozřejmě uvítáme  
i vaše podněty.

Richard Nový, ředitel školy

Nečekaná návštěva  
v naší škole 

Ve středu 19. 4. jsme se dozvěděli, 
že k nám do školy přijede pan Tomáš 
Zdechovský – europoslanec za KDU-
ČSL.

 Hned další dvě hodiny bude následo-
vat beseda. S velkým očekáváním jsme 
se dívali ke dveřím a přemýšleli, jaký asi 
bude. Hodný, namyšlený? Bude vyprá-
vět nudné historky? Ale všechny obavy 
z nás rychle spadly, jakmile začal mluvit. 
Spolu s ním nás navštívil asistent pana 
europoslance a také náš pan starosta. 
Už na první pohled byl pan europosla-
nec milý a pohodový. Dozvěděli jsme 
se zajímavosti o jeho práci v Evropském 
parlamentu, o jeho rodině, ale také  
o tom, jak v Tokiu zažil dvě zemětřesení. 
Zajímavý byl i jeho kalendář europoslan-
ce. Hodina rychle uběhla a my jsme po-
chopili, že práce europoslance je velmi 
náročná, ale potřebná.

Eva Helíšková, Monika Kortusová,  
Anastasiya Hanushchak , VIII. roč.
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Hodina německého jazyka jinak
aneb Půjdeme si hrát

Klasická výuka cizích jazyků není pro 
většinu žáků příliš zábavná. Obzvlášť 
když po dětech vyžaduje nějaký výkon. 
Abychom děti úplně nezavařili, snaží-
me se zařadit do hodin občas i trochu 
zábavy a her. Také letos jsme si do naší 
školy pozvali animátorku německého ja-
zyka Michaelu z centra česko-bavorské 
spolupráce Tandem. Míša je pozitivní, 
usměvavá a i podle svých slov si hodiny  
u nás sama užívá. Letošní osmáci a deváťá-
ci se s Míšou setkali už podruhé. Animace 
hodnotím obecně jako inspirativní, velmi 
přínosné a zábavné. Aktivní hodina naše 
děti vcelku zaujme a snad i baví, nicméně 
trvale postrádám aktivnější přístup a na-
sazení právě od dětí samotných.

A zde jsou ohlasy našich dětí:

Mně se to líbilo. Byla to spousta zá-
bavy a nových věcí a učení formou her. 
Klidně bych to zopakovala.

Bylo to hezké a zajímavé. Líbila se mi 
hra alarm a bludiště (židličkovaná nebo 
auta).

Líbilo se mi, že některá německá slo-
va zní stejně jako v češtině a že jsme 
měli možnost mluvit.

Líbilo se mi všechno. Líbilo se mi, že 
jsme nemuseli nic psát. Prostě legrace.

Přála bych si, aby i ty ostatní hodiny 
byly zábavnější. Chtělo by to více dob-
rých her do hodin...

Tak doufejme, že to je tak, jak děti píší  
a jak shrnul jeden žák: „Animace byla pří-
nosem do našich životů a my jsme rádi, že 
se to zorganizovalo.“

Co dodat? Jsem také ráda Velké poděko-
vání Tandemu a Míše. 

foto, text: Eva Pelčarská
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Ze školky

S blížícími se Velikonocemi tvořily 
velikonoční dekorace, učily se básně, 
písně, tanečky a samozřejmě zdobily 
vajíčka. Určitě se jim tyto dovednosti  
a zkušenosti hodí i do budoucna. 

V plaváníčku bude pokračovat také 
pěti lekcemi třída Sluníčko. Dále nás 
do konce dubna čeká návštěva MŠ 
Soběšice, „Den země“ organizovaný 
IS SEV NP Šumava, Čarodějnický slet, 
v květnu pak důležitá akce ve spo-
lupráci s MŠ st. Elisabeth Grafenau 
(zdobení stromů stuhami v národních 
barvách – projekt Tandemu) a spo-
lečná návštěva hradu Kašperku, zá-
pis do MŠ, besídka k svátku matek, 
návštěva naší MŠ v MŠ st. Elisabeth 
v Grafenau, a další a další aktivity… 
Opravdu se nenudíme!

foto, text: Radka Kolářová

Dětem se podařilo jarně odemknout přírodu, stromy, keře a spálením Morany zahnat zimu. Ovšem v letošním aprílovém 
počasí se paní Zimě opravdu pryč nechtělo a stále se nám vracela. Děti se nedaly a jarní náladou, jarními písněmi a hrami lákaly 
sluneční paprsky. 

Velice soustředěně se zapojily v programu „Hrajeme si s ovčí babičkou“ v IS SEV 
Kašperské Hory, kde se seznámily s užitečností ovečky a zpracování vlny. Trpělivě 
a zručně dotvořily obrázek svojí ovečky a zpracovaly vlnu do tvaru kuličky, což 
není vůbec jednoduché. 

Třída Včelek dokončila pátou lekcí 
svoje plaváníčko. Děti byly ve vodě 
„jako doma“. 
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Hrad Kašperk je ve vlastnictví města 
Kašperské Hory přesně 400 let

V těchto dnech je tomu téměř na den 
400 let od zakoupení hradu Kašperk 
městem Kašperské Hory. I když se 
podle všeho jednalo spíše o odkoupení 
zpustlého nefunkčního panského sídla 
se zbytkem jeho kdysi velkého panství. 

U příležitosti tohoto významného 
mezníku v dějinách hradu i Kašperských 
Hor dokončuje archivář Tomáš Velička 
edici písemných pramenů vztahujících 
se k hradu Kašperk nebo k jeho panství.  
O zajímavostech a nově objevených sku-
tečnostech více v jednom z příštích vydá-
ní Zpravodaje. 

Kašperskohorští měšťané byli vždy vel-
mi podnikaví a činorodí. Přispěl k tomu 
velký rozvoj hlubinné těžby zlata, zásadní 
postavení města na významné mezinárod-
ní obchodní trase z Pasova a z Bavorska 
(Zlatá stezka a Zlatá cesta). Jejich klid 
však byl neustále narušován obavami, ne-
jistotou i omezováním z nedalekého hra-
du Kašperk a jeho velkého panství. 

Po velkou část 16. století se táhly spory 
mezi kašperskohorskými měšťany a zástav-
ními držiteli královského hradu Kašperk  
o to, zda jsou měšťané z Kašperských Hor 
poddanými vůči držiteli hradu či nikoliv. 
Jednalo se o vleklý spor, který kromě 
aktérů samých pravidelně zaměstnával 
zemské a dvorské úředníky. Přestože spor 
nakonec dopadl víceméně ve prospěch 
kašperskohorských, Kašperské Hory ve 
druhé polovině 16. století několik let 
usilovaly o pronájem hradu i se zbytkem 
postupně se ztenčujícího se panství. To se 
nakonec podařilo v roce 1584. Podle do-
chovaných písemných pramenů byla pri-
márním důvodem snaha odstranit hrozby 
a omezování ze strany správců hradu  
a panství. Hrad sám byl ve velmi špatném 
stavu, město muselo na hradě na své ná-
klady vydržovat alesspoň vrátného.

 

Pokračování na straně  11
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Český den boje proti rakovině

Generální partner: Hlavní partner: Hlavní mediální partneři: Mediální partneři:

Organizátor:
Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

Bluetech, s. r. o.  Český červený kříž  Český svaz žen  Model Obaly, a. s.  
Monitora media, s. r. o.  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  Soleta Signum, s. r. o.

IT partner:

Partneři:

www.myslinazdravi.cz

21. ročník   celonárodní veřejné sbírky

Český den
proti rakovině

www.cdpr.cz      www.lpr.cz
10.5.2017

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru  
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. 
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.  
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Ve středu 10. května bude probíhat 
21. ročník Českého dne proti rakovině. 
Letošní sbírka je zaměřena na nádo-
rová onemocnění hlavy a krku (ORL). 
Cílem sbírky je za nabízené kvítky mě-
síčku lékařského získat prostředky na 
boj proti rakovině – na nádorovou pre-
venci, zlepšení kvality života onkolo-
gických pacientů, podpora onkologické 
výuky, výzkumu a vybavení onkologic-
kých center.

Také v našem městě bude možnost za-
koupit si žlutou kytičku s modrou stužkou. 
Dobrovolníky z řad členů SDH Kašperské 
Hory poznáte podle žlutých triček. Kytičky 
bude možné zakoupit na náměstí, v DPS 
(9.00 - 12.00 hod), v Základní škole a před 
Medicou Filter. Navštívit můžete také in-
formační stánek na náměstí, kde budou 
k dispozici nejrůznější materiály týkající se 
nejen letošní sbírky.

Všem účastníkům letošní sbírky pře-
dem děkujeme a přejeme pevné zdraví.

Tereza Havlová

Kašperskohorští měšťané si dokonce na 
pronájem hradu a panství museli půjčovat 
peníze a neustále si stěžovali, že je sprá-
va hradu a panství nerentabilní. Současně 
však žádali o delší časové lhůty pronájmu  
a o snížení nájmu. Když se nějaká část 
panství nabízela k prodeji, opět se oka-
mžitě přihlásili kašperskohorští, a to  
i když nedisponovali vlastními finančními 
prostředky a museli si půjčovat, či žádali 
možnost splátek.

Od roku 1616, to bylo za vlády císaře 
a krále Matyáše Habsburského, kašper-
skohorští usilovali dokonce o koupi hra-
du a zbytku panství.  Kladného vyříze-
ní své žádosti se dočkali o rok později. 
9. května 1617 císař a král Matyáš prodal 
Kašperským Horám „pustý hrad Kašperk 
se čtyřmi pustými dvory, z nichž tři leží 
na předhradí, čtvrtý ve vsi Dvorce, spolu 

se vsí Kavrlík a mýtem na Malých Kozích 
Hřbetech za 4 200 kop míšeňských gro-
šů (panství za 4 000, hrad za 200 kop) 
jakožto svobodný majetek, který bude 
zapsán do desek zemských. Panovník  
si vyhrazuje pouze těžbu drahých kovů, 
pokud by zde byly objeveny“.

Listina byla sepsána v Praze ně-
meckým jazykem na dvojlist papíru  
a opatřená vlastnoručním podpisem pa-
novníka. V současné době je uložena 
v Národním archivu v Praze, ve fondu 
Stará manipulace.

K fyzickému předání hradu došlo hned 
následující měsíc. Od té doby je hrad 
Kašperk (kromě doby zestátnění mezi lety 
1949–1994) ve vlastnictví Kašperských 
Hor a patří tak k našim památkovým ob-
jektům v obecním vlastnictví. 

Z výše uvedených řádků vyplývá, že 
měšťané neměli důvod starat se o tech-
nický stav hradu, který ve formě panské-

Dokončení ze strany 10 ho sídla ani nepotřebovali. Nejdůležitější 
pro ně bylo, aby se zástavním držitelem 
hradu nebo jeho případným kupcem ne-
stal nějaký šlechtic, který by se mohl 
ukázat jako komplikovaný soused. Špatné 
zkušenosti z nekonečných sporů s po-
sledními zástavními držiteli měli patrně 
stále v živé paměti.

Hrad Kašperk, stejně jako velká část 
našich nevyužívaných a vlastně i nepo-
třebných hradů, chátral a zarůstal. Nový 
zájem o hrad, jakožto romantickou zří-
ceninu nastal kolem poloviny 19. století. 
Z té doby také pochází jeho nejstarší vy-
obrazení, jehož autorem je F. A. Heber. 

Dnes je hrad Kašperk nejnavštěvova-
nější památkou Plzeňského kraje a jed-
ním z nejatraktivnějších turistických míst 
na Šumavě.

Co by tomu asi řekli kašperskohorští 
měšťané v roce 1617?

foto, text: Zdeněk Svoboda, kastelán
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Seminář: jedlé kvítí ve vašem talíři
12. - 13. 5. 2017 - NebespánZveme vás do Nebespánu na uni-

kátní a velmi zajímavý seminář  
o jedlých květinách a bylinách, které 
můžete najít v okolí Kašperských Hor  
a způsobech, jak je  zužitkovat ve 
vaší kuchyni. Celým  seminářem vás 
provede paní Jana Vlková, autorka 
známé Květinové kuchařky. Začínáme 
v pátek 12.5. od 19.00 hod. před-
náškou s promítáním a pokračujeme 
v sobotu 13. 5. od 9.30 hod. sběrem 
květin a bylin v okolí Kašperských 
Hor, samozřejmě s v ýkladem.  
Od 15.00 hod. do 18.00 hod. je pak 
na řadě kulinářský workshop s v yuži-
tím nasbíraných bylin. 

Celý program (pátek večer, sobo-
ta celý den) včetně pětichodového 
menu s jedlými květinami stojí 950 
Kč. Praktická v ycházka se sběrem 
bylin a v ýkladem (sobota 9.30 hod. 
- cca 12.00 hod.) 300 Kč. Př ihlásit 
se můžete na tel. 603 255 563 nebo 
mailu: info@nebespan.cz.

foto, te x t: Sabina Kmecová
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Činnost včelařů z Kašperských Hor
V sobotu 1. dubna se sešli na své vý-

roční členské schůzi včelaři, kteří jsou 
organizováni v ZO ČSV Kašperské Hory. 
Včelaři si připomněli 70 let od založe-
ní spolku pro Kašperské Hory a okolí. 
Bohužel se z té doby nedochovaly žádné 
doklady, neznáme ani jména zakládají-
cích včelařů.

Schůze se zúčastnili i dva hosté: jedna-
tel OV ČSV Klatovy př. St. Volf a starosta 
našeho města p. Petr Málek. Tito pánové 
předali včelařská vyznamenání udělená 
okresním výborem přátelům: M. Pádecké, 
J. Oudesovi, Vl. Greplovi a B. Janderovi. 

K 1. 1. 2017 má naše organizace 36 
členů řádných a 3 registrované včelaře  
z jiných ZO, kteří mají včely na našem území. 
Loni na podzim zazimovali naši včelaři 
363 včelstev. K datu konání VČS včela-
ři ohlásili ztrátu 88 včelstev, v důsledku 
oslabení zimních včel varoázou, v součas-
nosti nejrozšířenější nemocí včel v Evropě. 
Včelař má možnost ztrátu ve spolupráci se 
svými kamarády / kamarádkami během let-
ní sezony dohnat. Věřím, že podzimní stav 
včelstev bude opět na původní výši.

S našimi včelaři se můžete setkat na sta-
novištích od Radešova přes K. Hory, Rejštejn 
až po Horskou Kvildu. Jako organizace jsme 
povinni na těchto územích dohlížet na to, 
aby se zde nevyskytla neohlášená včelstva 
včelařů, která nemají veterinární vyšetření. 
Je to jeden ze způsobů tlumení varroázy, 
která naše včelstva už přes 15 roků dost 
ničí. Včelstva na podzim zazimujeme, ale 
během zimy jich uhyne 15–20 %. První zá-
chyt roztoče varoa na Kašperskohorsku byl 
zaznamenán v roce 1991.

Je prokázáno, že funkce včel v přírodě  
je naprosto nenahraditelná. Proto státní 
veterinární správa provádí kontrolu všech 
včelstev na přítomnost roztoče varoa,  
a proto z větší části hradí včelařům i po-

užívaná léčiva v boji proti němu. Podzimní 
léčení je veterináři nařízeno proto, aby 
se naprosto vyloučila jakákoliv možnost 
přenesení i stopového množství léčiva do 
medu.

Léčení včelstev si vyžaduje technické 
prostředky, které si včelaři hradí ze svých 
spolkových peněz.

Letos nám jeden z nich plně dotoval 
MÚ Kašperské Hory v částce 9 800 korun. 
Jménem včelařů poděkovala za tuto dotaci 
na VČS naše předsedkyně, M. Králíková. 

Státní orgány si plně uvědomují nebez-
pečí, které hrozí zemědělství v případě,  
že by nedošlo k řádnému opylení pěstova-
ných plodin. Uvádí se, že 75–90 % rostlin 
pro výživu člověka potřebuje opylení hmy-
zem. Během posledních pěti let pomáhá 
Plzeňský kraj tím, že začínajícím včelařům 
přispěje podstatnou finanční částkou na 
pořízení 4 nových úlů. Jedná se samozřej-
mě o dotaci, která je krajem limitována do 
celkové výše cca 2,5 mil. korun. 

Závěrem ještě krátká informace. Pokud 
máte zájem začít včelařit, určitě každý 
ze včelařů naší organizace rád poradí  
a pomůže. Dodávám, že kolem roku 1982 
bylo ve spolku 73 včelařů, kteří obhos-
podařovali přes 520 včelstev. Máme tedy  
co dohánět.

Jindřich Ešner, jednatel ZO ČSV K. Hory

Poděkování radě města
Vážení, jménem včelařů v Kašperských 

Horách děkuji městu za finanční příspě-
vek 9.800,- Kč.

Příspěvek plně uhradil nákup vyvíje-
če páry, který slouží členům naší orga-
nizace jako pomoc při léčení včelstev. 

S přátelským pozdravem,
Marie Králíková, předsedkyně

Květen, měsíc Panny Marie
Na Šumavě je krásně celý rok, ale přece 

jen jsou dva měsíce, kdy se příroda ukazuje 
v celé své nádheře, v čiré kráse a rozma-
nitosti. Je to říjen, měsíc barev a mírného 
slunka a květen měsíc rozpuklých květů  
a nejrůznějších vůní, zpěvu ptáků. Měsíce 
zasvěcené Panně Marii...

O Panně Marii světci často mluvili jako  
o nejkrásnějším květu stvoření, květu čistém 
bez poskvrny, pokorném jako obyčejnost 
chudobky, avšak krásou připomínajícím tu 
nejvzácnější růži. Maria byla za celou his-
torii církve oslavována nejrůznějšími jmé-
ny, avšak jedno je nejvýstižnější... Maria je 
naší Matkou, naší Maminkou. Všichni víme,  

co znamená mít matku, mít maminku, která 
nás vždycky bezpodmínečně milovala. Tam, 
kde byla ona, byl domov.

Mít matku, znamená být v bezpečí, zna-
mená záchytný bod v bouřích světa a živo-
ta. Znamená, že i kdyby se celý svět k nám 
obrátil zády, ona nás vždycky přijme a bude 
nás chránit. Mít Matku je poklad. Ovšem 
Maria je, dovolím si říci, ještě něco víc než 
maminka, jak ji známe z našeho dětství  
a ze všech zkušeností života. Ona je záro-
veň i průvodkyní na cestě, konkrétní v po-
moci v každé chvíli našeho života. Moudrá 
přítelkyně, která ví, kudy vede dobrá cesta 
a chce nás po ní každodenně vést. Maria 

je stále přítomná s rukama Matky, které 
umí obejmout a zároveň účinně pomoci, 
zasáhnout a přinést naději, kde už jsme  
ji nečekali. Maria je maminka s rukama stá-
le nataženýma ke svým dětem a nikdy je 
nesloží nečinně do klína.

Přemýšlela jsem, jestli znám nějaký ob-
raz z tisícera vyobrazení Panny Marie, kte-
ré se snaží vystihnout její krásu, který by 
alespoň trochu připomínal obraz v mém 
srdci. Asi neznám... Jestli všechna ta zpo-
dobnění Marie, jak je potkáváme při ces-
tách, v kapličkách, často přímo vrostlé do 
kmene stromu, všechny ty obrázky a sošky 
rozeseté po Šumavě, kam je lidé přinášeli  
z upřímné lásky a zbožnosti k Matce Ježíšově 
i naší, jestli vyjadřují její krásu a ušlechti-

Pokračování na straně 14
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Rekonstrukce Muzea Šumav y

foto: Radek Šuba

Rekonstrukce Muzea Šumavy 
v Kašperských Horách je dokončena. 
Vzpomeňme na jeho historii a osoby, 
které ji naplnily - Hanse Kollibabeho  
a Emanuela Boušku, kteří zanechali sto-
pu ve vlastivědné práci regionu, zvláště 
v oblasti muzejnictví.

Hans Kollibabe (1880-1950)

Své síly a nadání věnoval také muzeu 
v Kašperských Horách. V roce 1927 je 
spoluautorem provolání k obyvatelům 
Kašperských Hor ke zřízení muzea. Stal 
se také členem muzejního výboru, který  
21. 1. 1928 muzeum otevírá pro veřejnost. 
Profesor Hans Kollibabe se zasloužil o sbír-
ku lidové slovesnosti ze střední Šumavy, 
když shromažďoval lidové pověsti a pohád-
ky. Redigoval vlastivědný sborník (1930), 
byl autorem „Průvodce královským horním 
městem Kašperskými Horami“, vydal vlast-
ním nákladem lidová vyprávění o šumav-
ském silákovi Ranklu Seppovi. Obohatil 
sbírky muzea cennými památkami lidového 
umění. V roce 1932 se ujímá vedení muzea, 
podporuje např. archeologický průzkum 
keltského hradiště na Sedle. Pod jeho vede-
ním došlo k oživení sbírkové činnosti muzea. 
Jako kustod a archivář muzea se zasloužil  
o odborné uspořádání sbírek, pořádal řadu 
vlastivědných přednášek a spolupracoval se 
známými odborníky. V Kašperských Horách 
působil také jako významný kulturní činitel. 
Založil např. hudební těleso, komponoval, 
realizoval vlastní pohádkové hry, jejichž děj 
vycházel z místní tradice. V Kašperských 
Horách působil od roku 1908 pravděpo-
dobně do roku 1944.

Emanuel Bouška (1910-1980)

Existenci muzea se podařilo uhájit v roce 
1945 učiteli Emanuelu Bouškovi, který se 
koncem tohoto roku ujímá jeho správy. 
Muzeum bylo v té době vážně ohroženo, 
již se jednalo o možnosti převedení sbírek 
do okolních muzeí, když se mu podařilo 
získat tenkrát zchátralý dům na náměstí, 
provizorně ho opravit a veškerý sbírkový 
materiál, který zanechali jeho předchůdci, 
zde bez poškození uložit.

S osobním nasazením sbíral z kostelíků, 
kaplí a opuštěných usedlostí předměty – 
např. z Dobré Vody, Mouřence, Stodůlek 
i z dalších oblastí právě vznikajícího vojen-
ského újezdu, takže mnoho vzácných pa-

mátek a dokladů ze života staré Šumavy 
zachránil před úplným zničením. Sbírky 
muzea obohatil dalšími exponáty z oblasti 
lidového řezbářství, mineralogie, botaniky, 
zoologie a exponáty z bývalých skláren 
z okolí. Zřídil také zcela ojedinělý muzejní 
fond uceleného souboru obrazů a grafiky se 
šumavskými náměty. Právě on byl protago-
nistou myšlenky, že muzeum v Kašperských 
Horách nemá mít pouze význam místní, ale 
má se stát Muzeem Šumavy. V roce 1970 
byla s ním ukončena pracovní smlouva, a to 
jednostranně tehdejším okresním národním 
výborem, aniž bylo oceněno jeho čtvrt sto-
letí trvající působení a zcela nezištný tvůrčí 
zápal.

Jaroslava Voráčková

lost. Všechno to, čím byla za pozemské-
ho života, čím je pro nás dnes, dál sloužící  
a připravená pomoci, přimlouvat se za 
nás u Boha. Často jsou to nádherné ob-
razy i sochy, a přece každé to dílo nedo-
káže zachytit její čistotu a krásu a zároveň 
mateřskost nejkrásnějšího květu stvoření 
...vyjadřuje jen malou část její krásy a čis-
toty. Žádný umělec nedokáže zpodobnit to 
všechno, čím ve skutečnosti je.

Ona je opravdu vrcholem stvoření, je 
zároveň  něžnou a láskyplnou Maminkou, 
praktickou, znalou všech našich potřeb, 
moudrou ženou, která prožila všech-
no lidské i krutou bolest ztráty syna, ale  
i Matkou Nanebevzatou. Přítomnou dnes, 
připravenou naslouchat svým dětem a být 
nablízku.

Nebojme se Ji tedy prosit ve všech situa-
cích našeho života, Ona vždy pomůže...

foto, text: Jarka Korandová

Dokončení ze strany 13
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sto Kašperské Hory
a

spolek
ve spolupráci se sdružením

Šumava nad zlato

echy nad zlato

SETKÁNÍ ODP RC  T ŽBY ZLATA 
NA ŠUMAV

zvou všechny, kte í cht jí udržet Šumavu zdravou, krásnou a obyvatelnou na 

dne  od hodin 
na Nám stí v Kašperských Horách

27. 5. 2017 9.30 

Program:

  9.30 hod.    Zahájení setkání, p ivítání p ítomných za ú asti významných host

10.00 hod.    Odchod z nám stí do  Amálina údolí „Stezkou  zlatokop “ - výb r ze dvou tras:
podél Zlatého potoka - Ing. Jitka Rutkayová – 

geologie Amálina údolí - 

11.30 hod.    malé pohošt ní u štoly Nad je -

 13.00 hod.   Nám stí - Oslavy 25 let od založení Kašperskohorských m stských les  – 
                                      našeho zeleného zlata….

Program bude ukon en ve 24.00 hodin.

Šumava nad zlato, M sto Kašperské Hory a zam stnanci Kašperkohorských m stských les .

• výklad bude zam en na život 
                      ve Zlatém potoce, vodní nádrže a ostatní zajímavosti (opakování vycházky z roku 
                      2016 pro ty, kte í nem li tehdy možnost se zú astnit)

• seznámení ú astník  s geologickými zvláštnostmi tohoto 
                      údolí v souvislosti s historií t žby zlata

kolá e, klobásy, nealko pití

Zp t do Kašperských Hor se m žete vydat p šky, nebo využít m stský autobus, který bude 
istaven u štoly Nad je.

Bohatý program – hudba, sout že, divadlo pro d ti, výstava lesní techniky, suvenýry,
                     ob erstvení…..

Srde  Vás zve 
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Kdo byl Bohdan Týbl? (II. část)
Vzpomínka k 90. výročí smrti zasloužilého českého občana Kašperských Hor

Pokračování z dubnového vydání KHZ

Záložna, Národní jednota a čeští 
hraničáři

Účelem Pošumavské záložny Bohdana 
Týbla bylo „aby shromažďovala lidové 
úspory a tyto za výhodných podmínek roz-
půjčovala.“ Již koncem prvního roku své 
činnosti měla 420 členů a například v roce 
1915 jich bylo 2066. Důležitou skutečnos-
tí bylo, že každý člen záložny byl zároveň 
členem Národní jednoty pošumavské, která 
významným způsobem podporovala kul-
turní, sociální a národní život v pohraničí. 
Tak například v roce 1915 si Pošumavská 
záložna pro své účely zakoupila v tehdejší 
Školní ulici jednopatrový dům čp. 18 zvaný 
„Beseda“, v němž do té doby byla v pod-
nájmu. Část této nemovitosti pak pronajala 
místnímu odboru Národní jednoty pošu-
mavské, který byl od roku 1923  majitelem 
hostinské koncese. Místní čeští hraničáři 
tak získali prostory pro své schůze, zábavy, 
divadla i knihovnu. Kromě Národní jedno-
ty pošumavské zde obdržela svou místnost 
také tělocvičná jednota Sokol a Okresní 
osvětový sbor. Předseda místní NJP a záro-
veň kašperskohorský poštmistr a domácí pu-
blicista Petr Mendl tak s uspokojením mohl 

konstatovat: „Místnosti jsou malé, dnešním 
spolkovým účelům málo vyhovující, ale jsou 
naše!“ Navíc v budově Pošumavské záložny 
našlo tenkrát v době bytové krize ubyto-
vání 5 českých rodin, bydlel zde s rodinou  
i ředitel záložny Bohdan Týbl. Beseda se 
tak stala důležitým centrem Čechů z celého 
Kašperskohorska. Za připomenutí stojí i to, 
že Pošumavská záložna odprodáním vlastní-
ho pozemku a poskytnutím úvěru umožnila 
kašperskohorským Čechům postavit v roce 
1924 Družstevní dům a za podobných pod-
mínek v roce 1927 prostřednictvím České 
okresní péče o mládež vybudovat první 
Dětský domov v Kašperských Horách pro 
sirotky a opuštěné děti z tehdejšího kaš-
perskohorského okresu. Záložna ochotně 
poskytla četné podpory a dotace například 
českým hasičským sborům v Nezdicích, 
Stachách, Strašíně, lidové hospodářské ško-
le v Nezdicích a živnostenské pokračovací 
škole ve Stachách. Českým školám, případ-
ně odborům Národní jednoty pošumavské 
v Rejštejně, Srní, Nicově a Reckerbergu 
pomáhala uskutečňovat vánoční nadílkové 
akce, svými příspěvky podporovala stravo-
vání přespolních žáků v místní české měš-
ťanské a obecní škole. Kolem Pošumavské 
záložny a kašperskohorského odboru NJP 
se soustřeďovala řada významných osob-

ností národního hospodářského a kulturní-
ho života v Kašperských Horách a okolí jako 
byli například podnikatel a obchodník Hugo 
Jelínek, lékárník a majitel hotelu Ferdinand 
Skála, zemský advokát  JUDr. Antonín 
Singer, poštmistři Arnošt Petrides a Petr 
Mendl, dále notář Jan Eger nebo okresní 
tajemník Josef Šafhauser. Pošumavskou zá-
ložnu poctil svou vzpomínkou do její výroč-
ní zprávy v roce 1915 spisovatel Šumavy 
Karel Klostermann. Místní Národní jedno-
ta pošumavská se mimo jiné zasloužila o 
budování hraničářských škol v okolí a po 
roce 1918 i o zřízení české malotřídky v sa-
motných Kašperských Horách. Starala se 
o podporu přílivu nových českých obyva-
tel, o jejich hmotnou a morální podporu, 
opatřovala práci nezaměstnaným, organi-
zovala vánoční nadílky, slavnosti i vzdě-
lávací zájezdy a přednášky. Mezi pozoru-
hodné aktivity skupiny Národní jednoty 
pošumavské v Kašperských Horách patřila 
už od roku 1918 podpora myšlenky Karla 
Klostermanna postavit turistickou rozhled-
nu na Javorníku. Proto byl založen Výbor 
pro zbudování rozhledny na Javorníku, 
jehož předsedou se stal představitel NJP 
v Kašperských Horách Josef Šafhauser. 
Ve třicátých letech bylo ve městě celkem  

Ředitel Pošumavské záložny Bohdan 
Týbl (1856-1927), portrétní fotogra-
fie z ateliéru Javůrek v Sušici (dar 
Milady Peterkové - Týblové muzeu  
v Kašperských Horách)

Představenstvo Pošumavské záložny v Kašperských Horách v roce 1898,   
Archiv Muzea Šumavy

Pokračování na straně 17
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5 českých spolků, kromě  místního odboru 
NJP tu působila tělocvičná jednota Sokol, 
Okresní osvětový sbor, Okresní péče  
o mládež a Ochrana matek a dětí. Je zná-
mo, že tu v Kašperských Horách občas pů-
sobil český kaplan, a tak místní Češi mohli 
slyšet každou první neděli v měsíci v koste-
le i česká kázání. Předvečer výročí upálení 
Mistra Jana Husa se podle soudce a literáta 
Václava Laciny slavil pálením hranice nad 
městem i k tomu příslušnými vlastenecký-
mi projevy. Ze vzpomínek pamětníků vím, 
že kašperskohorská česká menšina se do-
kázala výtečně bavit. K zábavám jí často 
vyhrávala kapela Rámus, do níž se skvělým 
způsobem dokázaly zapojit i malé děti, jak 
to názorně dokládají historické fotografie. 

Česká menšina a německá většina

Je nepochybné, že čilý a činorodý život 
české menšiny v době rostoucího naciona-
lismu  byl trnem v očích některým němec-
kým extrémistům, což se smutně ukázalo 
za protičeských bouří, vyprovokovaných 
německými studenty z Prahy v září roku 
1908, kdy mnohým Čechům v Kašperských 
Horách šlo doslova o život a kdy cílem opa-
kovaných brutálních útoků a výtržností se 
stala právě budova Besedy se svými oby-
vateli a uživateli. 

Je třeba si uvědomit, že v minulosti byly 
Kašperské Hory městem s naprostou pře-
vahou německého obyvatelstva. V roce 
1880 tu žilo celkem 2.340 lidí, z toho 
bylo jen 122 Čechů. Do roku 1930 počet 
Čechů v Horách vzrostl, ale jen na cifru 
186. Bývalý soudní okres Kašperské Hory 
zahrnoval 20 obcí, z nich bylo ovšem 11 
českých a 9 německých. V celém okrese 
žilo v roce 1880 16.242 obyvatel, z čehož 
bylo 7.107 Čechů a 9.104 Němců, dále 31 
cizinců. Vzhledem k velkému počtu čes-
kých obyvatel v okrese, bylo už za starého 
mocnářství zapotřebí, aby v Kašperských 
Horách na okresních úřadech a u soudu 
pracovali také Češi. Především tato skuteč-
nost dala příležitost k tomu, aby v jinak 
v německých Kašperských Horách zakotvila 
i skromná česká menšina, která měla oporu 
právě v české Pošumavské záložně a ná-
sledně i v místní skupině Národní jednoty 
pošumavské. Národní jednoty byly národní-
mi nacionálními spolky, které už v dobách 
rakousko-uherské monarchie pracovaly na 
podpoře hospodářského a kulturního života 
českých menšin v německých pohraničních 
územích, zaměřovaly se především na sna-
hu tato území počešťovat. V našem území 
působila zvlášť výrazně Národní jednota 
pošumavská, založená 1884 v Praze, kte-
rá se nutně ve svých aktivitách soutěžila 
s o rok starším Německým pošumavským 
svazem (Deutscher Böhmerwaldbund), 
založeným v Českých Budějovicích, který 
měl sice podobné cíle, ovšem s radikální  
a výhradní podporou většinových němec-

kých obyvatel šumavského pohraničí. Že oba 
spolky se v zásadním cíli musely dostávat 
do ostrých střetů, je více než jasné. Shodou 
okolností se tak právě šumavské Kašperské 
Hory se svou centrální polohou v kraji  

a jako výrazné sídlo městského charakteru, 
se nezřídka stávaly jakýmsi nárazníkovým 
prostředím pro tento nejednou vyhrocený 
nacionální hospodářský i kulturní boj.

Vladimír Horpeniak

Momentka z pohřbu Bohdana Týbla v Kašperských Horách v říjnu 1927,  
archiv Muzea Šumavy

Dokončení ze strany 16
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My máme rádi... jídlo!

Letošní jaro si s námi tak trochu hra-
je a střídá zelenou barvu jara a bílou 
barvu zimy. Naše tělo po dlouhém 
obodobí bez zeleně přímo baží po vi-
tamínech a minerálech. A tak si dnes 
uvaříme jednoduché těstoviny, v nichž 
spojíme chutě zelených druhů zeleniny 
a bylinek. 

Jarní špagety
Ingredience:
1 balení špaget
1 svazek zeleného chřestu 
(zvolte raději tenčí, mladší chřest)
½ avokáda
1 ks šalotky
1 hrnek mraženého hrášku
½ kelímku zakysané smetany
2 hrsti rukoly, petrželka, koriandr, 
estragon, pár lístků bazalky 
(bylinky raději čerstvé, 
ale lze použít i sušené)
šťáva z ½ limetky a ½ citronu
3 lžíce olivového oleje
sůl, pepř na dochucení

Špagety vložíme do vroucí vody a vaří-
me 5 minut, pak přidáme chřest a vaříme 
další asi 4 minuty až jsou špagety al den-
te. Vše scedíme. Chřest oloupeme, mů-
žeme nakrájet nebo ho nechat v původní 
velikosti (mladší chřest loupat nemusí-
me, u tlustšího chřestu loupeme spodní 
konce). V misce rozmixujeme avokádo,  
2 lžíce olivového oleje, česnek, citrono-
vou i limetkovou šťávu a promícháme se 
zakysanou smetanou. Zbylou lžíci olivo-
vého oleje rozpálíme v pánvi a přidáme 
šalotku. Smažíme asi 3 minuty. Přidáme 
hrášek, rukolu a opékáme další 3 minuty. 
Vše by mělo být vláčné. Plamen vypneme 
a vmícháme scezené špagety s chřestem 
a avokádovou omáčkou. Vše dobře pro-
mícháme, můžeme posypat najemno na-
strouhaným parmezánem. 

Červená čočka s ananasem 
a chilli papričkami

Další recept je opět plný vitamínů. 
Luštěniny nejsou příliš oblíbené, zvláště  
u dětí. Většina lidí zná úpravu čočky pou-
ze na skladko-kyselo ochucenou ne zrovna 
valně vyhlížející kaši. A tak si dnes s čočkou 
trochu pohrajeme a připravíme ji s neob-
vyklými přísadami. 

Ingredience:
400 g červené čočky
1 lžička mletého zázvoru
2 lžíce olivového oleje
2-4 pálivé papričky 
1 plechovka ananasu
2 jarní cibulky s natí
sůl, mletý pepř, třtinový cukr 
citronová šťáva na dochucení

Čočku uvaříme do měkka s mletým zá-
zvorem – není třeba ji rozvařit na kaši. 
Papričky zbavíme semínek, nakrájíme na 
tenké proužky, cibulky i s natí nakrájíme 
na kolečka. V pánvi rozpálíme olej a při-
dáme papričky a chvíli je opékáme. Pak 
přidáme cibulku a scezený ananas. Chvíli 
restujeme, lze také přidat 2 lžíce šťávy  
z ananasu. Vmícháme uvařenou čočku, 
dosolíme a dopepříme dle chuti. Společně 
vše prohřejeme. Na závěr přidáme trochu 
cukru a citrónovou šťávu.

A na závěr  si neodpustím lehkou sladkou 
tečku!

Domácí marlenka

Ingredience:
těsto: 250 g másla
3 vejce
300 g cukru 
400 g hladké mouky
1 lžička sody
100 ml mléka
3 lžíce tekutého medu
krém: 500 ml mléka
6 lžic krupice
2 lžíce cukru 
200 g másla
půl plechovky Salka
dále: 100 g mletých ořechů a rum

V hrnci rozpustíme máslo, přidáme med, 
cukr, mouku, sodu a mléko. Za stálého za-
hřívání na plotně mícháme. Nakonec při-
dáme 3 celá vejce. Vše se musí dobře spo-
jit hmota by měla být teplá. Tekuté těsto 
rozdělíme na tři plechy vyložené pečícím 
papírem, rozetřeme na tenké placičky  
a pečeme 8-10 min při 200° C do zezlát-
nutí. Vychladlé placky poskládáme na sebe 
a seřízneme jim kraje. Odkrojky rozdrobí-
me a smícháme s ořechy. 

Z mléka, cukru a krupice uvaříme hustou 
kaši a necháme ji vychladnout. Do vlaž-
né hmoty po kouscích vešleháme změklé 
máslo a salko. 

Vezmeme první plát a pokapeme ho ru-
mem, potřeme třetinou krému, přiložíme 
druhý plát a lehce přimáčkneme. Postup 
opakujeme, končíme vrstvou krému, který 
hustě posypeme ořechy smíchanými s od-
krojky. Necháme v chladu uležet 1-3 dny, 
pak krájíme na řezy. 

Přeji vám dobrou chuť a překrásné má-
jové dny. :-)

foto, text: Lena Yvona Geryková
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Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR  
je zaměřen na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního  
využití zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností. 
 

 
  
 

 

Pozvánka na seminář 

Možnosti čerpání podpory z programu 
Nová zelená úsporám a Dešťovka 
Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to! 

Státní fond životního prostředí ČR a město Kašperské Hory vás srdečně zvou na seminář, na 

kterém vám odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnou aktuální informace 

o dotačních možnostech z programu Nová zelená úsporám na výstavbu a rekonstrukci 

rodinných domů, ale také k novému dotačnímu programu Dešťovka zaměřenému na 

podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. 

Přijďte si poslechnout, jak velkou dotaci můžete získat. Dokážeme vám, že to má smysl a že 

získat dotaci není tak obtížné, jak se může na první pohled zdát. Prostor bude dán i vašim 

dotazům a individuálním konzultacím. 

Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný. 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

16. května 2017 / 15:00 – 17:00 / Kašperské Hory 

Horský klub, 
Náměstí 1, 341 92  Kašperské Hory 

Ho�sk� k�ub
Ho�ní 168, 341 92 Kašpe�ské Ho��
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Totem
skautská rubrika

Rozhovor: Anastasiya Hanushchak 
Nejen o skautingu a válce na UkrajiněPatnáctiletá Anastasiya Hanushchak se 

do Čech přistěhovala z ukrajinského Lvova  
a záhy se stala členkou 1. oddílu Medvědů 
z Kašperských Hor. Nyní máte možnost 
přečíst si její příběh a dozvědět se něco  
i o skautingu a válce na Ukrajině.

Ahoj Nasťo, díky, že sis našla čas po-
vědět nám o svých zkušenostech nejen  
s českým skautingem. Máš za sebou zají-
mavou cestu, jak to všechno začalo?

Před třemi a půl lety jsem se s mamkou 
přistěhovala na Šumavu a nakonec jsme se 
jako rodina usídlili v Kašperských Horách. 
První rok jsem ve škole nastoupila do  
5. třídy, protože jsem česky uměla jen 
„Dobrý den“ a „Ahoj“. Svůj první den ve 
škole si pamatuju, jako by to bylo včera. 
Všichni byli hrozně zvědaví, chtěli se hned 
kamarádit a pořád se vyptávali a já jim ne-
uměla vůbec odpovědět. Hned jsem volala 
domů, aby mě okamžitě odvezli :). Brzy se 
to ale změnilo, vlastně i díky skautingu.

Jak ses dostala mezi skauty?
Krátce po mém nástupu do školy. 

Nechodila jsem na žádné kroužky, neumě-
la jsem česky, seděla jsem doma a nudila 
se. Stěžovala jsem si na to spolužačce a ta 
mi řekla, že chodí do skauta a vyprávěla 
mi, že hrají hry, jezdí na výlety a tráví čas  
v přírodě. Mluvila totiž trochu slovensky  
a ukrajinsky. Příště jsem šla s ní a byla jsem 
nadšená z toho, jak mě skauti přijali. Když 
jsme třeba měli hrát hru, nakreslili mi to 
na tabuli a vedoucí Zdeněk (25 let) na mě 
zkoušel mluvit i rusky.

Kdy sis řekla, že chceš být taky skaut-
ka a co byl ten nejsilnější důvod?

Protože mě skauti z Kašperských Hor tak 
dobře přijali, přišla jsem příště s kamarád-
kou zase. Byla jsem tam takhle asi třikrát 
a pak už jsem chtěla chodit sama. Vždycky 
jsem se ptala mámy, jestli můžu. Až mi jed-
nou řekla, ať už se tam konečně přihlásím. 
Domů jsem si pak přinesla skautský slib  
a strašně dlouho jsem se ho učila. 

Na ten den, kdy jsem skládala slib, nikdy 
nezapomenu, protože se vystřídalo počasí 
snad ze všech ročních období: chvíli prše-
lo, pak bylo sluníčko, pak sněžilo. Šli jsme  
s oddílem na velkou výpravu a dorazili na 
vrcholek hory, kde jsem spolu s dalšími 
třemi děvčaty slib složila. Byl to pro mě 
opravdu zážitek.

Způsobil skauting ve tvém životě vel-
kou změnu? Co pro tebe znamenají skau-
ti z tvého oddílu?

Život se mi díky skautingu změnil hod-
ně k lepšímu. Poznala jsem spoustu úžas-
ných lidí, cestovala s oddílem všude možně  
a naučila se hodně potřebného, hlavně mi 
moc pomohli naučit se česky. Získala jsem 

ale také například zkušenosti, jak pracovat  
s menšími dětmi, jak funguje jejich psychika 
a jak je zaujmout. Vždycky si můžeme vy-
brat, co chceme dělat a pak to i ohodnotit, 
to je mi moc sympatické. Kamarádi z oddí-
lu jsou jako moje druhá rodina. Když jsem 
smutná, vždycky mě rozesmějí a odejdu  
s krásným pocitem. Líbí se mi, že můžu 
být ve skautu sama sebou, všichni mě tam 
berou takovou, jaká jsem.

Jaký je tvůj nejlepší skautský zážitek?
Je těžké vybrat jen jeden. Nejvíc se mi 

líbí, když se večer sejdeme u ohně, zazpívá-
me a začneme filozofovat. Když mají mlad-

ší nějaký problém, který třeba nechtějí říct 
hned rodičům, řeknou to nám a my se jim 
snažíme pomoci. Takhle si vlastně pomáhá-
me i navzájem, je to skvělé.

Jací jsou podle tebe Češi? Máš nějaké 
dobré nebo špatné zkušenosti, které se 
ti hned vybaví? 

Všichni Češi nejsou stejní, ale zatím se 
mi zdá, že jsou veselí a přátelští. Trochu se 
mi nelíbí, že jsou někdy neupřímní a příliš 
pesimističtí. Byli jsme na výletě s oddílem 
v Praze a přišlo mi, že tam byli všichni moc 
zabraní do sebe a zamračení. Pocházím 
ze Lvova, to je taky velké město, ale lidi 
se tam přesto víc usmívají. V Praze jsme 
přespávali ve skautské klubovně, která byla 
krásně prostorná a bylo tam spousta skvě-

Pokračování na straně 21
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lých věcí, ale taky hrozný nepořádek. Přišlo 
nám, že si neváží toho, co mají. Na Šumavě 
se nám o takové skvělé klubovně ani ne-
snilo, a kdybychom ji měli, určitě bychom  
si toho více vážili.

Jak vnímáš českou kulturu? Chtěla bys 
něco změnit? Mluvíš perfektně česky, 
berou tě Češi mezi sebe tak, jako tě mezi 
sebe vzali skauti?

Každá kultura má v sobě něco jedineč-
ného, co jinde chybí. Nic bych neměnila, 
jsem tu spokojená. Jsem optimistka, takže 
najít mínus je pro mě těžké. Často slyším,  
že Ukrajinci berou Čechům práci. Někdy mi  
i nadávali. Přitom si neuvědomují, že tře-
ba jejich prababička byla taky z Ukrajiny.  
Teď mě ale většinou berou jako Češku, 
kamarádka dokonce chtěla poradit, jak se 
správně česky píše nějaké slovo, hrozně 
jsme se tomu smály.

Vracíš se často na Ukrajinu, zůstal  
ti tam někdo z rodiny? Dotýká se nějak 
válka Lvova?

Ve Lvově mám babičku a příbuzné, jez-
dím tam každé léto. Je to město na zá-
padě Ukrajiny blízko polských hranic, válka  
k nám proto zatím přímo nezasahuje. Lidé 
ale žijí ve strachu, že to přijde. Spousta 
Ukrajinců utekla k nám do Lvova a dále  
k polským hranicím.

Povíš nám něco víc o ukrajinském skau-
tingu? Jak ses spojila s tamními skauty?

Zdeněk, vedoucí našeho oddílu  
v Kašperských Horách má americký šátek, 
a tak mě zajímalo, jestli máme na Ukrajině 
taky skauty. Začala jsem je hledat všude 
možně. Ozvala se mi pak na facebooku jed-
na ukrajinská skautka. Setkaly jsme se v létě 
ve Lvově, vyměnily si šátky a od té doby 
jsme v kontaktu. Myslela jsem, že bude 
mezi českým a ukrajinským skautingem vel-
ký rozdíl, ale překvapivě je to skoro stejné.

Dokončení ze strany 20 Jak se ukrajinští skauti staví k vál-
ce? Zapojují se nějak? Jak můžou čeští 
skauti pomoci?

Jsou velmi aktivní a hlavně se snaží, 
aby situace nebyla tak tíživá. Pořádají 
velké sbírky všeho potřebného, například 
nemocničního materiálu apod., posílají to 
pak na východ na frontu. Tímto způso-
bem se může zapojit kdokoliv. Většinou 
se posílá jídlo, hygienické a lékařské po-
třeby. Proběhly také dvě iniciativy, kdy 
ukrajinští skauti psali dopisy a malovali 
obrázky, které pak předávali lidem posti-
ženým válkou, aby je aspoň trochu rozve-
selili, a aby neměli pocit, že na ně všichni 
zapomněli.

Je pro tebe ukrajinský skauting inspi-
rující? Co by si z něj čeští skauti měli 
vzít k srdci?

Ukrajinští skauti nosí betlémské svět-
lo především po domovech důchodců  
a nemocnicích, zkrátka hlavně lidem, kteří 
jsou nemohoucí. Funguje to i ve velkých 
městech. Moc se mi to líbí a jsem pyšná, 
že do toho šli, i když je to náročné. Přála 
bych si, aby se betlémské světlo v Česku 
roznášelo taky tak.

Děkujeme za tvůj příběh i inspiraci, 
co dělat, aby byl svět zase o trochu 
lepším. Chceš českým skautům na zá-
věr něco vzkázat?

Chtěla bych nejen českým skautům 
popřát, aby se jim dařilo být pozitivní, 
upřímní a aby se na svět dívali milýma 
očima.

Zvláštní poděkování patří také vedou-
címu 1. oddílu Medvědů v Kašperských 
Horách, Zdeňku Kůsovi, za zprostředko-
vání kontaktu a skvělou práci v oblasti 
mezinárodního skautingu.

Publikováno díky Skautské křižovatce
text: Markéta Byrtusová 

foto: www.krizovatka.skaut.cz

Nejvyšší totem na Šumavě, 
nebo i v celé zemi?

Sice nevíme jaká prvenství tento 
totem skutečně drží, nicméně ve své 
úctyhodné velikosti je k vidění na 
Habeši za hradem. Vytesaný je na sto-
jato do borovice stižené před deseti 
lety orkánem Kyrill.

Za fotografii, která tematicky vý-
stižně ilustruje název této rubriky, dě-
kujeme Miladě Janošíkové.
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Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory 
srdečně blahopřeje spoluobčanům, 

 kteří slaví významné životní 
jubileum: 

Hrubeš Jan  70 let
Pavelková Žofie 81 let
Populová Jana  75 let
Kováč Stanislav  70 let
Niedermeierová Bohdanka 70 let
Králík Alois  83 let
Králová Jana  90 let
Blatská Helena  75 let 
Krohová Jaroslava 65 let
Schmied Jindřich 70 let

 Oslavencům přejeme hodně 
zdraví, spokojenosti a životního 

optimismu!

Opustili nás (duben)

Hadrava Ladislav

Pokud si nepřejete být ve 
Společenské kronice zveřejněni, 
sdělte nám to na MěKIS, nebo 

e-mailem na adresu:  
zpravodaj@kasphory.cz
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 

Kašperskohorského zpravodaje je

20. května 2017

Příspěvky zasílejte elekronicky:

 e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Nevydržela tam dlouho!
Na podzim loňského roku byla na 

Danielově cestě na rozcestí U TŘÍ JEDLÍ  
instalována směrovka upozorňující turisty 
na bývalou samotu Ranklov, kde se svou 
početnou rodinou na tomto nehostinném 
místě žil známý šumavský obr, dobrosrdeč-
ný Josef Klostermann, zvaný Rankl Seep.

Někomu však směrovka vadila, a tak ur-
vaná ze sloupku se ocitla na zemi. Snad je 
to hrdinský čin přiblblého vandala či ná-
ruživého „ochránce“ Šumavy?! Nevím. Vím 
ale jistě, že ten  „hrdina“ má v hlavě místo 
mozku jen piliny. A takoví nelidé by měli ze 
Šumavy, a nejen z ní, navždy zmizet. Bylo 
by to jen ku prospěchu.

foto, text: Emil Kintzl

Mrzí nás, jak se pan Pavel Ouředník staví 
ke stavbě posedu a ořezu clonících větví zmí-
něných třešní. Bylo to vše projednáno a od-
souhlaseno s ředitelem Kašperskohorských 
městských statků panem Ing. Kratochvílem. 
Po provedení stavby posedu a ořezu větví 
stromů, kdy jedna z těch větší byla původ-
ně vylomená větrem, další byly suché nebo 
polosuché, byly následně řezné rány ošetře-
ny a větve uklizeny.

V popisované lokalitě byly 3 staré po-
sedy v nevyhovujícím stavu. Dva již byůly  
z důvodu bezpečnosti zlikvidovány, tře-
tí zlikvidujeme v nadcházejících týdnech. 
Místo nich byl postaven jeden nový, ze 
kterého je možno bezpečně lovit (redu-
kovat jelení zvěř) po celé ploše okolní 
louky. 

K označení našich zaměstnanců jako „tu-
pých, nemyslících hovad, které bez výčitek 
zastřelí rysa nebo otráví mořského orla“  

se asi nemá ani smysl ohrazovat - před-
pokládám, že to byla pouze veřejná úleva 
zlosti. 
foto, text: Jan Dvořák, mluvčí Správy NP Šumava

Reakce na článek pana Ouředníka 
„Třešně na Flusárně...“

Cassiopeia je zpět
V pří štím vydání...

Místní kapela Cassiopeia začátkem de-
vadesátých dosáhla značného věhlasu  
a obliby. Po 23 letech se vrací zpět na 
pódia, byť v obměněné sestavě. Zpěvák 
Martin Tempel o skupině bude mluvit  
v červnovém rozhovoru.






