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Pokračování naleznete na straně  5

Za poskytnutí titulní fotografie  
děkujeme panu Miroslavu Sekyrovi.

Více na straně 11

Informace o říjnových 
volbách

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR se konají:

v pátek 20. října od 14 do 22 hodin
v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin

ve VÝSTAVNÍ MÍSTNOSTI V PŘÍZEMÍ
 BUDOVY RADNICE

Náměstí 1 (volební okrsek č. 1).

To nejlepší ze
7. FotoMaratonu

Ukázky vítězných snímků na straně 21

Tvář města: investice, opravy
Za téměř neviditelnou, ale náročnou, 

za dlouhými přípravami a plánováním 
‚,schovanou“ prací  města v ohledu   
investic, oprav a údržby komunikací nebo 
nemovitostí, jsou již na mnoha místech 
vidět  výsledky.  Některé jsou zřejmé na 
první pohled, s jinými se obyvatelé měs-
ta setkají v jiné podobě (například  čistší 
vzduch díky realizaci moderních techno-
logií vytápění, kvalitní pitná voda v do-
statečném množství ad.). 

Z dlouhého seznamu provedených, nebo 
v současné chvíli ještě trvajících, akcí mů-
žeme uvést:

Opravy a údržba

hřiště ve Smetanově ul. – oprava plotu  »
a pískoviště
oprava kamenné opěrné zdi pod budo- »
vou kina 
oprava fasády a garáží čp. 95 »
oprava plotové zdi a střechy čp. 156 »

oprava žlabů a svodů na objektu čp. 49 »
sanace vlhkosti a odvodnění garáží   »
u č.p. 49
výměna dvou kusů výjezdových vrat   »
v objektu staré hasičárny
pravidelná údržba a opravy (asfaltace)  »
komunikací v Kašperských Horách, 
Tuškově, na Červené a dalších místech 
(min. 2× ročně), včetně souvisejících 
oprav a údržby – dopravní značení, 
mobiliář…
sanace vlhkosti v Horském klubu »
oprava kaple na Červené »
oprava ploch svozových míst pro  »
kontejnery na odpad – K. Hory, Tuškov, 
Červená…
údržba  a úpravy veřejných prostran- »
ství včetně cest - K. Hory,  
Tuškov, Červená…
kompletní údržba, opravy a obnova  »
veřejného osvětlení
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Zpět do doby Karla IV.
… se vrátily Kašperské Hory o víken-

du 8. a 9. září. Tradiční městská slavnost 
v historickém duchu ovládla město, jeho 
obyvatele i návštěvníky, kteří si dvouden-
ní výlet do historie opravdu užili. A bylo 
také co užívat!  Pestrý program  ode-
hrávající se v srdci města začal v pátek 
v podvečer. Patřil dobové hudbě a tanci, 
divadlu, samozřejmě rytířům, kejklířům, 
ohňové show… Nechyběl jarmark, dob-
ré jídlo a pití, zkrátka zábava jak se patří, 
,,posazená“ do doby Karla IV. 

To vše v očekávání sobotního příjezdu 
vzácné návštěvy pražského purkrabího 
Hynka Berky z Dubé a místního bohaté-
ho měšťana Johana Chugnera, který se do 
historie města zapsal zásluhou o  výzdobu 
presbyteria nejstaršího místního kostela,  
kostela  sv. Mikuláše. Johan Chugner byl 
ale především nákladníkem (dnešními slovy 
řečeno těžařem) kašperskohorských zlatých 
dolů a financoval těžbu zlata. Proto byl 
velmi zámožný a mohl si dovolit nejen bo-
hatou výmalbu v Mikuláši - byl iniciátorem 
samotné stavby kostela. Oba hosté byli do-
provázeni slavnostním dobovým průvodem. 
V sobotu mohli malí i velcí návštěvníci slav-
ností obdivovat šikovné dřevosochaře, kteří 
vytvořili originální permoníky v nadživotní 
velikosti;mohli se bavit  u divadelních před-
stavení, užít si znovu  ladných pohybů spa-
nilých tanečnic v doprovodu dobové hudby, 
kejklíře a nebyli ušetřeni ani drsnější reality  
v podání Rytířů Koruny České, kteří zreali-
zovali popravu… Rytířský turnaj si tentokrát 
mohli vyzkoušet i  malí udatní rytíři. 

Na přípravách, organizaci a realizaci le-
tošních  městských slavností strávily desítky 
hodin nejen pracovnice Městského kultur-
ního a informačního střediska, ale velkou 
měrou se podíleli i další, bez jejichž po-
moci by to nešlo - Technické služby města, 
dobrovolní hasiči, externí spolupracovníci 
a další. VŠEM patří za výborně sestavený 
program, provozní zajištění a celkově  pro-
fesionálně odvedenou práci poděkování  
a pochvala - od samotných návštěvníků slav-
ností jich zaznívaly desítky. A díky patří sa-
mozřejmě i návštěvníkům, kteří se neváhali 
vydat společně s nimi  zpět do historie, do 
doby Karla IV. ... 

 Za rok, při dalším ročníku historických 
slavností, na shledanou!

-as-,  foto: MěKIS Kašperské Hory
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Slavnosti, které i letos navštívili hosté z partnerského Grafenau, zakončil velkolepý 
ohňostroj (foto: Andrea Staňková)
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Šumavský FotoMaraton
Jak dopadl letošní 7. ročník?

V minulém vydání Zpravodaje 
(9/2017) se v textu s názvem „Smlouvy 
o vodě jsou na vodě, aneb lze vůbec 
tolerovat nedodržení zákona?“ (autor-
ka A. Balounová) omylem vyskytla ve 
třetím odstavci článku hrubá chyba po-
vahy nesprávné shody podmětu s pří-
sudkem, a to navzdory skutečnosti, že 
původní text autorky chybu neobsaho-
val. Za toto pochybení se omlouváme. 

Václav Kůs, redaktor

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory sr-
dečně blahopřeje spoluobčanům, kte-

ří slaví významné životní jubileum: 

Horváthová Rozália    82 let
Mareš Rudolf     90 let
Králíková Marie    81 let
Ludvarová Emilie    80 let
Schmidová Marie    70 let
Bartošová Vlasta    87 let
Lavrinčík Jiří     70 let
Lavrincsiková Margaretha 75 let
Choltová Marianna    75 let

zemřeli: 

Zeman Antonín
Čief Ondrej
Kalivoda Jan

Kanaloš Alexander

Pozůstalým tímto vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 

Kašperskohorského zpravodaje je

20. října 2017.

Příspěvky zasílejte elektronicky 
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samospráv-
ného celku, periodicita: měsíčník, místo vydávání: Kašperské Hory,  
registrační číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, www.kasphory.cz; IČ 00255645.  
Redakce a grafická úprava: Mgr. Václav Kůs, mail: zpravodaj@kasphory.cz. Složení 
redakční rady je uveřejněno na internetových stránkách města. tisk: Dragon 
Press s.r.o., Klatovy. Pravidla pro vydávání Kašperskohorského zpravodaje, ce-
ník inzerce, elektronická verze aktuálního vydání a archiv předchozích ročníků 
jsouu k dispozici na webu města: http://www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj.

Zemřel Jiří Rückl  
– sklář a senátor

V pondělí 11. září 2017 zemřel ve věku 76 
let sklářský podnikatel a senátor Jiří Rückl, 
dobře známý i v našem kraji. Jiří Rückl po-
cházel ze staré sklářské rodiny, jejíž tradici 
obnovil v roce 1992, když v rámci privati-
zace zakoupil sklárny v Nižboru u Berouna 
a v Anníně na Šumavě, které pak provo-
zoval pod názvem Rückl-Crystal. Vznikaly 
tu výrobky, které se dostávaly do celého 
světa. V Nižboru byly například mimo jiné 
vytvořeny slavné ikonické skleněné sošky 
filmových cen Českého lva. V Anníně Rückl 
podpořil a rozšířil broušení tradičního olov-
natého křišťálu pro vývoz. Na oltáři blízké-
ho starobylého kostela na Mouřenci skláře 
a senátora Jiřího Rückla dodnes připomíná 
velký křišťálový kříž, který podnikatel ob-
novené svatyni daroval už v roce 1993. 

Vladimír Horpeniak

Omluva redakce

Poděkování
Děkujeme tímto Zdeňkovi Svobodovi, 

Martinovi Kanalošovi a jeho přátelům  
za uspořádání benefičního koncertu  
na hradě Kašperk dne 12.8.2017.

Rovněž děkujeme Josefovi Lavrinčíkovi 
a jeho týmu za benefici v rámci multižá-
nrového festivalu Kašperky nadoraz dne 
21.7. 2017.

Štefan a Jana Kanalošovi
Kašperky nadoraz (foto: Jan Kochman)Benefice na hradě (foto: D. Loudová)
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Těsně před začátkem léta proběhl na 
hradním nádvoří první koncert na nově 
postaveném pódiu v horní části nádvoří. 
Jednalo se o specifický hudební nástroj 
didgeridoo v podání Ondřeje Smeykala, 
jednoho z nejlepších světových interpre-
tů na tento pro nás stále ještě exotický 
hudební nástroj. 

Na koncert přišlo 80 diváků, z čás-
ti pravidelných návštěvníků koncertů  
O. Smeykala. Tito fanoušci na rozdíl od 
nás „nováčků“ věděli, jak nejlépe vnímat 
a meditovat při specifickém zvuku jedno-
ho z nejstarších hudebních nástrojů světa. 
Několik z nich leželo po celý koncert na 
zemi ve spacáku a meditovalo, přesně jak 
doporučoval interpret. Přiznám se, i když 
mě docela bolely nohy, jako pořadatel 
jsem si netroufl.

Poslední červnový víkend se hradní 
nádvoří stalo místem Dne Vítaného host 
a současně slavnostního křtu nové kni-
hy Přemysla Čecha nazvané Šumaváci. 
Setkání zajímavých osobností spjatých se 
Šumavou hudebně doprovodil svým ky-
tarovým recitálem jeden ze „Šumaváků,“ 
Lubomír Brabec. Mezi účastníky setkání 
bylo několik dalších „Šumaváků,“ kteří 
buď na pódiu nebo mimo něj měli mož-
nost podělit se o svoje životní zkušenos-
ti i o svůj vztah k regionu, kde žijeme. 
V letním kulturním programu byly připra-
veny hned dvě premiéry. Po tři červen-
cové a po tři srpnové večery ožily hradní 
prostory příběhem posledního hradního 
hejtmana Jana Prechta. Námět pro noční 
prohlídky jsme čerpali z nově zpracované 
edice písemných pramenů k dějinám naše-
ho hradu. V průběhu letošního podzimu. 
bude toto dílo vydáno knižně, více infor-
mací sdělíme v příštím čísle Zpravodaje.

Noční prohlídky se opravdu vydařily, 
spokojeni byli diváci i my účinkující. Jan 
Precht byl velice zajímavou a součas-
ně kontroverzní osobnosti a navíc toho 
o něm,  díky zpracované edici, opravdu 
hodně víme. Kdo se nestihl s naší inter-
pretací jeho života seznámit letos, bude 
mít příležitost v příštím roce.

Největší kulturní počin na Kašperku 
zcela jednoznačně představovala premi-
éra divadelního představení Rozmarné 
léto. Hrálo se poprvé na nádvoří, bylo 
proto třeba postavit zcela nové divadlo. 
Největší výzvu představovala zajištění 
výroba nového montovaného samonosné-
ho hlediště pro cca 265 diváků, aniž by to 
nějak zásadně ohrozilo návštěvnický pro-
voz našeho hradu. Nakonec se díky velké-
mu úsilí dodavatelské firmy J. Kostelník 
ze Zaluží  a technickým zaměstnancům 
hradu vše podařilo. Společně s diváky 
a herci jsme zažili pět krásných letních 
večerů.

Uplynulé léto na hradě Kašperku

Největší počet obyvatel Kašperských Hor 
se na hradě shromáždil 12. srpna, kdy se 
na Kašperku odehrál charitativní koncert na 
podporu Štefana Kanaloše. Kolem 150 míst-
ních občanů přišlo podpořit Štefana i jeho 
rodinu v jejich nelehké životní situaci. Bylo 
to velmi milé setkání za doprovodu kvalit-
ních hudebních vystoupení, v nichž doslova 
exceloval Štefanův syn Martin. 

Ještě ve druhé polovině srpna jsme se 
rozhodli provést plánované zajišťovací prá-
ce při dozdívání okenních výklenků v příze-
mí hradního paláce. Tyto práce provádíme 
svépomocí, nejen proto, že to je pro nás 
finančně výhodnější. Po skončení práce dua 
M. Rutkay a R. Haška si ani odborní pra-
covníci památkové péče nejsou jisti, které 

části zdiva jsou nově vyzděné a které jsou 
původní. Takto skládat kámen už dnes moc 
lidí neumí. 

Více než třicet tisíc turistů navštívilo 
v průběhu léta dva prohlídkové okruhy 
Stavba hradu, Život na hradě nebo dětské 
prohlídky. Na příští rok máme naplánova-
né novinky, které mají za cíl nejen přilákat 
stejný, či dokonce větší počet návštěvníků. 
Jde nám hlavně o zvyšování kvality a smys-
luplnosti našich programů. Primárně nám 
jde o zvyšování povědomí o dějinném vý-
voji regionu, o naší historii  kořenech, aby-
chom tak dokázali lépe chápat sami sebe  
a rozumět dění kolem nás.

Zdeněk Svoboda
kastelán hradu Kašperk
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Tvář města: investice, opravy (I.)

Opravy a údržba

oprava cesty na Habeš »
oprava cesty na Lídlovy Dvory »
oprava vodního zdroje v Řetenicích »
Stavební projekty »
Stavební projekty jsou „během na  »
dlouhou trať“ – to potvrdí každý, kdo 
někdy něco takového absolvoval na 
vlastní kůži.  Jen pro letošní rok byla 
v plánu realizace příprav na téměř dvě 
desítky stavebních projektů. Kolik z nich 
se dosud podařilo nastartovat? (za 
názvem akce je v závorce vždy aktuální 
stav, nebo termín předpokládaného 
ukončení/kolaudace)
Intenzifikace čistírny odpadních vod K.  »
Hory  (probíhá VZ, ukončení do 31. 7. 
2018)
rekonstrukce čistírny odpadních vod  »
– hrad Kašperk (realizace do 22. 12. 
2017)
odkanalizování lokality u výtopny (reali- »
zace do 30. 9. 2017)
rekonstrukce lesní cesty na hrad Kašperk  »
(realizace do 22. 12. 2017)
výstavba cesty na Pranýř (příprava  »
projektové dokumentace)
přeložka vodovodu Vimperská (termín  »
kolaudace 30. 11. 2017)
obnova pramenišť Starý a Nový Ždánov  »
(termín zahájení 1. 4. 2018)

snížení emisí výtopny na biomasu   »
v K. Horách ( realizace do 30. 9. 2017)
oprava kaple Panny Marie Pomocné na  »
Červené (realizace do 31. 9. 2017)
oprava veřejného osvětlení v ul.  »
Zahradní (5. 9. 2017).

Bez projektových dokumentací to prostě 
nejde 

Často si povzdechneme nad množstvím 
papírů, které projekty menšího i většího 
rozsahu provázejí. Bez nich to ale opravdu 
nejde – projektová dokumentace je neoddě-
litelnou součástí větších investičních akcí – je 
ukazatelem (návodem), pro procesy, které 
budou pro tu konkrétní akci realizované  
a vzhledem (nejen) k vynaloženým penězům 
musejí být předem, kvalifikovaně a  racio-
nálně naplánovány. Jejich účelem je efektiv-
ní charakteristika ,,staveniště“, strojů, budov, 
součástí, zhodnocení a předání informací 
pro další rozhodování a realizaci (staviteli, 
investorovi, dotčeným orgánům…).

Aktuální stav zpracování projektových do-
kumentací (PD) pro plánované stavební pro-
jekty, jejichž oprava, úprava, rekonstrukce, 
přispěje výrazně k efektivnímu funkčnímu 
využití a pochopitelně i ke vzhledu města 
samotného.

ul. Sušická (řeší se již 3.(!) výběro- »
vé řízení na zpracovatele projektové 
dokumentacer

ul. Vimperská (zpracovává se DÚR) »
ul. Besední ( podána žádost o stavební  »
povolení)
ul. Klostermannova (30. 9. 2017) »
cesta na Pranýř (30. 9. 2017) »
rekonstrukce Sokolovny (30. 9. 2017) »
přestavba staré tělocvičny na třídy MŠ  »
a ZŠ (30. 9. 2017)
Bílá růže (podána žádost o územní  »
rozhodnutí)
opěrná zeď u kostela Panny Marie  »
Sněžné (31. 10. 2017).

Ještě v letošním roce 

Výše uvedený výčet (a že toho opravdu není 
málo) ovšem není zdaleka úplný.  Probíhají  
a budou probíhat jednorázové akce menšího 
charakteru, jako kupříkladu úprava elektro-
instalace (včetně podzemního rozvaděče) 
na kašperskohorském náměstí pro kvalitní  
a bezpečné zajištění všech zde realizovaných 
akcí; oprava požárních nádrží na Opolenci  
a na Červené, opravy v základní škole, na pile, 
v objektu zdravotního střediska, drobných  
i větších sakrálních staveb (kapličky) a další 
a další. 

Jak již dokončené práce, stavby a opravy 
probíhaly, kolik stály peněz, jak náročná je 
údržba, co bylo při jejich realizaci největší 
překážkou? S tím vás v dalších vydáních 
zpravodaje postupně seznámí investiční 
technik města Ing. Jana Slonková. 

-js, as-

Povídání o minulosti rumunských Slováků
s Radkem Ocelákem, M.Sc.

Všechny zájemce o rodinnou historii 
zveme na: 

přednášku s besedou a promítáním 
historických fotografií.

Kdy: 
Sobota 21. října 2017 od 15 hodin

Kde: 
IS a SEV Národního parku Šumava, 
Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory

Dobové rodinné foto s sebou!

Pokračování z úvodní strany
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Připravuje se

Na poslední víkend v říjnu se připravuje první ročník Filmového 
festivalu Šumava a Bavorský les na plátně i mimo něj. Tato akce 
je součástí projektu Po stopách Karla IV. - dvouletého projektu, díky 
němuž Kašperské Hory i naše partnerské město Grafenau spolufi-
nancuje některé ze svých kulturních programů. Jedním z hlavních 
cílů akce je setkávání lidí, vzájemné poznávání, porozumění. 

K tomu nepochybně může přispět setkávání u piva či jiných reg 
ionálních pochutin. V rámci doprovodného programu se připravují 
malé pivní slavnosti šumavských pivovarů, které se budou ode-
hrávat přímo na náměstí. Sládkové kašperskohorského, kvildského  
a modravského pivovaru se navíc rozhodli, že společně uvaří festi-
valový speciál. Myslím, že se máme na co těšit.

Zdeněk Svoboda
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O čem jednala rada a zastupitelstvo?

Pokračování na straně 8

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 zasedala ve dnech 28. 8., 1. 9. a 11. 
9. 2017 

Usnesení z jednání RM dne 28. 8. 2017 
(přítomni 4 členové RM)

RM schválila pronájem části pozemko-
vé parcely číslo 336/1 – zahrada - o vý-
měře 609 m2 a celé pozemkové parcely 
číslo 337/2 – ostatní plocha, jiná plocha  
– o výměře 492 m2, vše v katastrálním 
území Kašperské Hory, s těmito podmín-
kami: pronájem na dobu neurčitou, pro 
zahrádkářské účely, cena pronájmu 1,- Kč/
m2/rok, nájemné bude zvyšováno o míru 
inflace, pokud bude kumulativně činit 3 %, 
Michalu Markovi, Smetanova 175, 341 92 
Kašperské Hory, od 1. 9. 2017.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM schválila pronájem části pozemko-
vé parcely číslo 2150/14 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 78 m2 v ka-
tastrálním území Kašperské Hory, s těmito 
podmínkami: plocha pro parkování, cena 
pronájmu 10,- Kč/m2/rok + DPH v platné 
výši, pronájem na dobu neurčitou, zvy-
šování nájemného o míru inflace, pokud  
kumulativně dosáhne 3 %, Ing. Petru a Mgr. 
Miroslavě Smětalovým, Nad Závěrkou 10, 
169 00 Praha 6, od 1. 9. 2017.

Návrh schválen: 4 hlasy PROTI  
   – usnesení nebylo přijato.

RM schválila záměr pachtu části po-
zemkové parcely číslo 467 – trvalý travní 
porost o výměře 2725 m2 v katastrálním 
území Horská Kvilda. Podmínky pachtu: 
k zemědělskému využití, na dobu určitou, 
cena pachtu 300,- Kč/ha/rok, pachtovné 
nebude zvyšováno o míru inflace, pokud 
nebude kumulativně činit 3 %.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM schválila záměr pronájmu části po-
zemkové parcely číslo 489 – trvalý travní 
porost o výměře 745 m2 v katastrálním 
území Horská Kvilda. Podmínky pronájmu: 
zázemí k domu č. e. 6 v Horské Kvildě, pro-
nájem na dobu neurčitou, cena pronájmu 
1,- Kč/m2/rok, nájemné bude zvyšováno o 
míru inflace, pokud bude kumulativně činit 
3 %.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM doporučila zastupitelstvu města 
projednání Smlouvy o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene a smlouvy o prá-
vu provést stavbu „Srní, KT, Antýgl – NN“ 
č. IV-12-0012154/2/VB. Věcné břemeno se 
bude vkládat do pozemkových parcel číslo 
1168, 1172 a 1197, všechny jsou ostatní plo-
chy, sportoviště a rekreační plochy, 1364 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace a 1365 

– ostatní plocha, silnice, všechny v katastrál-
ním území Vchynice – Tetov I. Věcné břeme-
no bude dlouhé 65 m, jednorázová náhrada 
bude činit 3250,- Kč + DPH v platné výši.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM doporučila zastupitelstvu města 
projednání Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě na akci „Kanalizace a ČOV Nicov, jejímž 
investorem je Obec Nicov. Věcné břemeno 
se bude vkládat do pozemkové parcely číslo 
432/6 – ostatní plocha, ostatní komunika-
ce v katastrálním území Nicov, která je ve 
vlastnictví Města Kašperské Hory.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM neschválila záměr prodeje pozemko-
vé parcely číslo 1986/2 – trvalý travní po-
rost o výměře 401 m2 v katastrálním území 
Kašperské Hory, a ponechává i nadále poze-
mek žadateli v pronájmu.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM neschválila záměr prodeje části 
pozemkové parcely číslo 2151/2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře cca  
12 m2 v katastrálním území Kašperské 
Hory. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM neschválila záměr vzájemného 
prodeje pozemkové parcely číslo 2210/2 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výmě-
ře 214 m2 v katastrálním území Kašperské 
Hory (ve vlastnictví Města Kašperské Hory) 
a pozemkové parcely číslo 1665 – ostat-
ní plocha, neplodná půda o výměře 829 
m2 v katastrálním území Kašperské Hory  
(ve vlastnictví soukromých osob).

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM souhlasila s vyhlášením veřejné za-
kázky na stavební práce „Intenzifikace ČOV 
Kašperské Hory“ na základě předložené za-
dávací dokumentace a návrhu smlouvy.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM schválila komisi pro otevírání obálek 
a pro hodnocení nabídek veřejné zakázky 

„Intenzifikace ČOV Kašperské Hory“ ve slo-
žení: Petr Málek, Ing. Milan Bechyně, Ing. 
Miroslav Mäntl, Radek Mäntl, Ing. Jana 
Slonková.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM souhlasila s uzavřením smlouvy na 
zpracování stavebně-historického průzku-
mu objektu Bílá růže a pověřila starostu 
města podpisem smlouvy o dílo s firmou 
ZIP, o.p.s. za cenu 75.680,- Kč bez DPH dle 
předložené nabídky.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM schválila zpracování dokumentace 
akce „Rekonstrukce ulice Vimperská“ na zá-
kladě variantního řešení Situace křižovatky 
varianty B2; alternativní návrh chodníku  
v úseku Besední – Zahradní, varianty 2.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM souhlasila se zveřejněním výzvy 
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu „Hrad Kašperk – návštěv-
nické WC na I. nádvoří“, na základě předlo-
žené zadávací dokumentace.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM schválila komisi pro otevírání obá-
lek a hodnocení nabídek na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu „Hrad Kašperk – 
návštěvnické WC na I. nádvoří“, ve slože-
ní: Petr Málek, Jaroslav Chlada, Ing. Milan 
Bechyně, Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zdeněk 
Svoboda, Ing. Jana Slonková.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM schválila Dodatek č. 2 (bližší speci-
fikace seznamu subdodavatelů) ke smlouvě 
o dílo č. 01/2017 o dodávce projektových 
prací investiční akce „ZŠ Kašperské Hory 

– Stavební úpravy původní tělocvičny na tří-
dy k MŠ a ZŠ“ mezi objednavatelem Město 
Kašperské Hory, IČO: 00255645 a zho-
tovitelem Ing. Jiřím Lejskem, Sušice, IČO: 
14729482.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM schválila znění aktualizovaného 
Kontrolního řádu města Kašperské Hory.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM vzala na vědomí vyřazení pohledáv-
ky v částce 44.141,- Kč (pro nedobytnost) 
z účetní evidence města.
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Pokračování na straně 9

RM souhlasila s instalací 3 ks zpomalo-
vacích prahů do ul. Zahrádkářů.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM schválila udělení výjimky z nejvyš-
šího počtu dětí, žáků a studentů ve třídě, 
studijní skupině a oddělení, stanoveného 
MŠMT prováděcími předpisy na zákla-
dě ustanovení § 23 odst. 3 a § 177 odst.  
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání, v platném zněním na 
školní rok 2017/2018 takto: 1. třída – 28 dětí,  
2. třída – 28 dětí za předpokladu, že zvýšení 
počtu dětí není na újmu kvality vzdělávací 
činnosti školy a že budou zajištěny podmín-
ky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 

RM vzala na vědomí informaci o pro-
dloužení termínu uzávěrky přihlášek na vý-
běrové řízení na obsazení pozice úředníka 
/ úřednice – vedoucí Finančního odboru 
MěÚ Kašperské Hory do 11. 9. 2017.

RM souhlasila s návrhem řešení vytá-
pění, včetně řešení měření vytápění v by-
tovém domě č. p. 301 a pověřila starostu 
města podpisem dílčí a rámcové smlouvy.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

Usnesení z jednání RM dne 1. 9. 2017 
(přítomni 4 členové RM)

RM schválila realizaci akce „Šumavské 
Kašperské Hory v dobách Karla IV.“ (měst-
ské slavnosti) ve dnech 8. – 9. září a zá-
roveň souhlasila s navrženou částečnou 
uzavírkou náměstí a přechodnou úpravou 
provozu na dotčených komunikacích. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

Usnesení z jednání RM dne 11. 9. 2017 
(přítomni 3 členové RM)

RM vzala na vědomí závěry zpracova-
né analýzy současného stavu pily doc. Ing. 
Jurajem Detvajem, CSc., odborníkem pro 
oblast mechanického zpracování dřeva pi-
lařskými technologiemi, Drevárska fakulta, 
Zvolen. Na základě této analýzy bude na-
vržen další postup provozu pily. 

RM schválila pronájem části pozemko-
vé parcely číslo 202/2 – zahrada o výměře 
256 m2 (zahrádka) a o výměře 15 m2 (po-
zemek pod garáží - parkování), vše v kata-
strálním území Kašperské Hory. Podmínky 
pronájmu: pro zahrádkářské účely, cena 
pronájmu 1,- Kč/m2/rok, pronájem na dobu 
neurčitou, zvyšování nájemného o míru 
inflace, pokud kumulativně dosáhne 3 %, 
pozemek pod garáží za cenu pronájmu 10,- 
Kč/m2/rok, ostatní podmínky shodné se 
zahrádkou, a to pro Marii Hečkovou, Zlatá 
stezka 360, 341 92 Kašperské Hory. 

Návrh schválen:  3 hlasy PRO 

RM schválila pronájem části pozemkové 
parcely číslo 219/1 – trvalý travní porost 
o výměře 2006 m2 v katastrálním území 
Žlíbek. Podmínky pronájmu: pro zahrád-
kářské účely, cena pronájmu 1,- Kč/m2/rok, 
pronájem na dobu neurčitou, zvyšování ná-
jemného o míru inflace, pokud kumulativně 
dosáhne 3 %, a to pro Ladislava Tlapáka  
a RNDr. Renátu Tlapákovou, oba bytem  
Na Hanspaulce 41, 160 00 Praha 6. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO 

RM souhlasila s ukončením Smlouvy  
o nájmu na pronájem části pozemkové par-
cely číslo 2004 a části pozemkové parcely 
číslo 2005/3, obě v katastrálním území 
Kašperské Hory, a to od 1. 1. 2018. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO 

RM souhlasila s prodloužením termínu 
„Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
komunikace“ na umístění předzahrádky 
pro Kašperský pivovar s.r.o. před domem  
č. p. 5 v Kašperských Horách, a to od 1. 10. 
2017 do 31. 12. 2017. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO 

RM nesouhlasila se vzájemným prode-
jem nemovitostí – části pozemkové par-
cely číslo 769/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace v katastrálním území Červená 
u Kašperských Hor, ve vlastnictví Města 
Kašperské Hory, za část pozemkové par-
cely číslo 33/1 – ostatní plocha, neplod-
ná půda v katastrálním území Červená  
u Kašperských Hor, ve vlastnictví soukro-
mé osoby. Důvodem je zatížení pozemkové 
parcely číslo 33/1 zástavním právem.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO

RM nesouhlasila s podmínkami směny 
pozemků v katastrálním území Kašperské 
Hory, které navrhlo Biskupství českobudě-
jovické z důvodu nevýhodnosti pro Město 
Kašperské Hory. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO 

RM vzala na vědomí projednávanou 
záležitost žádosti Ing. Marka a souhlasila  
s dalším navrženým postupem.

RM vzala na vědomí zápis o posouzení 
a hodnocení nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na služby akce „Rekonstrukce 
MK Žlíbek a LC Kašperk“.

RM schválila výběr nejvhodnější nabídky 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsa-
hu na služby týkající se akce „Rekonstrukce 
MK Žlíbek a LC Kašperk“ a pověřila starostu 
města podpisem smlouvy o dílo s vítězným 
uchazečem: ZNAKON a. s., Sousedovice 
44, Strakonice, IČ 26018055,  za nabídko-
vou cenu 2,980.069,95 Kč bez DPH.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO 

RM vzala na vědomí informaci o průbě-
hu výběrového řízení na pozici vedoucí/ho 
finančního odboru MěÚ Kašperské Hory.

RM schválila Smlouvu o dílo videopre-
zentace akce „Šumavské Kašperské Hory“ 
za cenu díla 47.500,- Kč včetně DPH, mezi 
zhotovitelem Ladislavem Plecitým, Hájkova 
368, Sušice a Městem Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory a pově-
řila starostu podpisem.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO

RM vzala na vědomí instalací ISSO ža-
luzií ve společenské místnosti v Domě s pe-
čovatelskou službou v Kašperských Horách 
a zároveň schválila spolufinancování jejich 
nákupu ve výši 50% z jejich celkové ceny 
částkou 4 605,- Kč včetně DPH.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO

RM vzala na vědomí žádost o dlouho-
dobý pronájem klubovny v Horském Klubu 
za účelem zajištění stabilního zázemí pro 
realizaci klubových aktivit volnočasového 
klubu Jonáš pro děti.

RM doporučila zastupitelstvu ke schvá-
lení Rozpočtové opatření č. 12.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO 

RM souhlasila s finanční podporou 
připravovaného Sborníku prací z historie  
a dějin umění 9/2017 společností Historické 
společnosti Klatovy z.s., IČ: 70863164  
ve výši 4.000,- Kč.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO 

RM vzala na vědomí nabídku Nadace 
Blíž k sobě, na spolufinancování obnovy  
a pořízení zvonů do kostela sv. Markéty  
v Kašperských Horách a na základě nabídky 
bude vedeno další jednání o možnostech 
nabízené spolupráce. PhDr. V. Horpeniak 
bude v kontaktu s nadací a dohodne nej-
později do konce září další setkání, kde by 
měly zaznít konkrétní podmínky a požadav-
ky spolupráce, vymezení vlastnických vzta-
hů a předběžná kalkulace celého projektu  
a podíly spolufinancování. Ředitelka nadace 
M. Murgašová zašle v průběhu dvou týd-
nů konkrétní nabídku na základě konzultací  
s odborníky tak, aby navržená varianta op-
timálně vyhovovala dimenzím a potřebám 
města. V rámci projektu je uvažováno zří-
zení veřejné sbírky, aby se také veřejnost 
mohla prostřednictvím finančních příspěv-
ků podílet na získání originálních zvonů.

Z jednání zastupitelstva města 

ZM Kašperské Hory se schází na svém 
jednání nejméně jednou za tři měsíce. 
Zastupitelstvo pracuje ve složení: Ing. 
Balounová Alena, Ing. Bechyně Milan, 
Bernardová Bohuslava, PhDr. Horpeniak 
Vladimír, Hadrava Ladislav, Mgr. Havel 
Jaroslav, Chlada Jaroslav, Kalčíková 
Michaela, Jirman Jiří, Málek Petr, Ing. 
Mäntl Miroslav, Ing. Naušová Hana, Mgr. 

Dokončení ze strany 7
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Svoboda Zdeněk, Švajková Gizela, DiS. 
Voldřich Jan. Zasedání se řídí Jednacím 
řádem zastupitelstva města Kašperské 
Hory (k dispozici na www. kaspho-
ry. cz/ úřední deska > zastupitelstvo). 
Podobně jako v případě rady města, vás 
s nejdůležitějšími usneseními zastupite-
lů nyní seznamujeme i prostřednictvím 
Kašperskohorského zpravodaje. 

ZM jednalo dne 29. 6., 5. 9. a 21. 9. 
2017. Příští zasedání zastupitelstva měs-
ta v roce 2017 je plánováno na čtvrtek 
7. prosince 2017 od 17 hodin v Horském 
klubu.

Usnesení z jednání ZM 29. 6. 2017 
(přítomno 14 členů ZM) 

ZM schválilo uzavření „Smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti č. IP-
12-0004142/1“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
a Městem Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 
92 Kašperské Hory, vlastníkem pozemko-
vých parcel číslo 1307/8 – trvalý travní 
porost, 1307/19 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace, 1307/23 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 1307/24 – zahrada  
a 1318/5 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace, vše v katastrálním území Kašperské 
Hory, do kterých se vkládá věcné břemeno. 
Obsahem věcného břemene je právo umís-
tit, provozovat, opravovat a udržovat zaří-
zení distribuční soustavy, provádět obnovu, 
výměnu a modernizaci. Věcné břemeno je 
dlouhé 39,62 m a jednorázová náhrada činí 
2.000,- Kč + DPH.

PRO: 13 hlasů, 1 nepřítomen 
(Ing. Naušová)

ZM schválilo uzavření „Smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti č. IV-
12-0010325/1“. Smlouva se uzavírá mezi 
Městem Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 
92 Kašperské Hory, a ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly. 
Věcné břemeno se vkládá do pozemkové 
parcely číslo 344/1 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace v katastrálním území Dolní 
Dvorce u Kašperských Hor. Obsahem věc-
ného břemene je právo umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy, provádět její obnovu, výměnu 
a modernizaci. Věcné břemeno je dlouhé 
21,7 m a jednorázová náhrada činí 1.100,- 
Kč + DPH.

PRO: 13 hlasů, 1 nepřítomen 
(Ing. Naušová)

ZM schválilo uzavření „Smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti č. IE-12-
0004030/3 mezi Městem Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory a ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV – Podmokly. Věcné břemeno se 
vkládá do pozemkových parcel číslo 118/3 
– lesní pozemek a do ostatních ploch, ostat-

ních komunikací číslo 302/1, 306 a 551, 
vše v katastrálním území Horská Kvilda. 
Obsahem věcného břemene je právo umís-
tit, provozovat, opravovat a udržovat zaří-
zení distribuční soustavy, provádět její ob-
novu, výměnu a modernizaci. Jednorázová 
náhrada činí 152.920,- Kč + DPH.

PRO: 13 hlasů, 1 nepřítomen 
(Ing. Naušová)

ZM schválilo uzavření Smlouvy o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvy o prá-
vu provést stavbu č. IE-123-0006041/VB 
3, název stavby: Jelenov – vNN, TS, mezi 
Městem Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 
92 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: 411/1 – lesní pozemek, 
412 – lesní pozemek, 418 – trvalý travní 
porost, 422 – trvalý travní porost, 468/2 – 
trvalý travní porost, 589/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 590/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 590/3 – ostatní plo-
cha, ostatní komunikace a 590/4 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v katast-
rálním území Svojše. Jednorázová náhrada 
bude činit 29.150,- Kč + DPH v zákonné 
výši. Podpisem smlouvy se zároveň uděluje 
právo provést stavbu a umožňuje se vstup 
a příjezd v nezbytném rozsahu, i třetím 
osobám, na dotčené nemovitosti.

PRO: 13 hlasů, 1 nepřítomen
(Ing. Naušová)

ZM schválilo prodej části pozemkové 
parcely číslo 107/7 – orná půda o výměře 
cca 1200 m2 v katastrálním území Lídlovy 
Dvory za cenu 150,- Kč/m2 Jiřímu Kostkovi, 
Lídlovy Dvory 23, 341 92 Kašperské Hory, 
s tím, že kupující hradí veškeré náklady spo-
jené s převodem nemovitosti, tj. geometric-
ký plán na oddělení pozemku, daň z nabytí 
nemovitých věcí a správní poplatek za vklad 
práv do katastru nemovitostí. Pro Město 
Kašperské Hory se zřizuje věcné předkup-
ní právo na dobu 10 let. Vysvětlení ceny:  
v místě byla již prodávána parcela za stej-
nou cenu za m2, cena není podhodnocena.

PRO: 8 hlasů, 1 nepřítomen (Ing. 
Naušová), zdrželi se: 5 (Ing. Balounová, 
Mgr. Havel, PhDr. Horpeniak, Ing. Mäntl, 
G. Švajková)

(od tohoto bodu přítomno  
14 zastupitelů)

ZM schválilo prodej pozemkové parcely 
číslo 321/2 – ostatní plocha, neplodná půda 
o výměře 301 m2 (oddělena z pozemkové 
parcely číslo 321 geometrickým plánem 
č. 154-187/2016) a 322/2 – orná půda  
o výměře 1170 m2 (oddělena z pozemko-
vé parcely číslo 322 geometrickým plánem  
č. 154-187/2016), vše v katastrálním území 
Červená u Kašperských Hor, za cenu 100,- 
Kč/m2 Ing. Milanovi Bechyně, Červená 10, 
341 92 Kašperské Hory, s tím, že kupující 
uhradí veškeré náklady spojené s převodem 

nemovitostí (geometrický plán na odděle-
ní pozemků, daň z nabytí nemovitých věcí  
a správní poplatek za vklad práv do kata-
stru nemovitostí). Pro Město Kašperské 
Hory se zřizuje věcné předkupní právo po 
dobu 10 let. Vysvětlení ceny: v místě byla 
již prodávána parcela za stejnou cenu za 
m2, cena není podhodnocena.

PRO: 12 hlasů, zdrželi se: 2 
(Ing. Balounová, Ing. Bechyně)

ZM schválilo koupi pozemkové parcely 
číslo 753/5 – ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře 165 m2, oddělené z po-
zemkové parcely číslo 338/3, pozemkové 
parcely číslo 753/6 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 144 m2, oddělené  
z pozemkové parcely číslo 338/3, a pozem-
kové parcely číslo 753/7 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, oddělené z pozemkové 
parcely číslo 796, vše v katastrálním území 
Červená u Kašperských Hor, od Ing. Milana 
Bechyně a Mgr. Jany Bechyňové (SJM), oba 
bytem Červená 10, 341 92 Kašperské Hory. 
Všechny nemovitosti byly odděleny geome-
trickým plánem číslo 156-405/2016. Kupní 
cena ve výši 170,- Kč/m2 s tím, že kupující 
hradí veškeré náklady spojené s převodem 
nemovitostí, tj. náklady na vyhotovení 
geometrického plánu a správní poplatek 
za vklad práva do katastru nemovitostí.  
Od daně z nabytí nemovitých věcí je kupu-
jící město osvobozeno. 

PRO: 12 hlasů, zdrželi se: 2 
(Ing. Balounová, Ing. Bechyně)

ZM schválilo uzavření Smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti č. IP-
12-0003861/1 mezi ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly 
a Městem Kašperské Hory, Náměstí 1, 
341 92 Kašperské Hory, vlastníkem po-
zemkových parcel číslo: 333/1 – zahrada, 
374 – trvalý travní porost a 2160 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v katast-
rálním území Kašperské Hory, do kterých 
se vkládá věcné břemeno. Obsahem věc-
ného břemene je právo umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu 
a modernizaci. Věcné břemeno je dlou-
hé 86,93 m a jednorázová náhrada činí  
4.350,- Kč + DPH.

PRO: 14 hlasů

ZM schválilo předložený plán společ-
ných zařízení zpracovaný v rámci komplex-
ní pozemkové úpravy v katastrálním úze-
mí Kavrlík Geodetickým sdružením s. r. o,  
Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II. 

PRO: 9 hlasů, zdrželi se: 3 (Ing. 
Balounová, B. Bernardová, G. Švajková), ne-
přítomni: 2 (DiS. Voldřich, Ing. Naušová)

ZM schválilo celoroční hospodaření 
města za rok 2016, včetně zprávy nezá-
vislého auditora o výsledcích přezkoumání 
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hospodaření a ověření účetní závěrky měs-
ta sestavené k 31. 12. 2016, bez výhrad.

PRO: 11 hlasů, zdrželi se: 2 (Ing. 
Balounová, B. Bernardová), nepřítomen: 1 
(Ing. Bechyně)

ZM schválilo roční účetní závěrku, včet-
ně výsledku hospodaření města za účetní 
období roku 2016, sestavenou ke dni 31. 
12. 2016, dle zákona 128/2000 Sb. v plat-
ném znění.

PRO: 11 hlasů, zdrželi se: 2 (Ing. 
Balounová, B. Bernardová), nepřítomen: 1 
(Ing. Naušová)

ZM schválilo rozpočtové opatření  
č. 7/2017. 

PRO: 11 hlasů, zdrželi se: 3 
(Ing. Balounová, B. Bernardová, G. 

Švajková)

ZM schválilo přijetí neinvestiční účelové 
dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje 

„2017 Příspěvek na věcné vybavení“ ve výši 
38 700 Kč, pro JSDHO Kašperské Hory 
z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 
města Kašperské Hory.

PRO: 13 hlasů, nepřítomen: 1 
(Ing. Naušová)

ZM odvolalo z funkce člena Kontrolního 
výboru zastupitelstva Ladislava Hadravu.  

PRO: 11 hlasů, zdrželi se: 3 
(Ing. Balounová, B. Bernardová, 
Ing. Naušová)

ZM zvolilo za člena Kontrolního výboru 
pana Mgr. Jaroslava Havla.

PRO: 12 hlasů, zdrželi se: 2  
   (B. Bernardová, Mgr. Havel)

ZM schválilo smlouvu o spolupráci při 
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální tech-
nické mapy veřejné správy Plzeňského kraje 
s Plzeňským krajem.

PRO: 6 hlasů, proti: 4 (Ing. Balounová, 
B. Bernardová, J. Chlada, M. Kalčíková), 
zdrželi se: 4 (L. Hadrava, Ing. Mäntl,  
Ing. Naušová, G. Švajková).

Návrh NEBYL přijat.

ZM vzalo na vědomí zprávu o výsledku 
hospodaření společnosti Kašperskohorské 
městské lesy s. r. o. za rok 2016. 

ZM schválilo zřízení organizační složky 
města HRAD KAŠPERK ke dni 1. 7. 2017.

PRO: 10 hlasů, zdrželi se 4: (Ing. 
Balounová, B. Bernardová, Ing. Naušová, 
G. Švajková)

ZM schválilo obsah Zřizovací listiny or-
ganizační složky města HRAD KAŠPERK. 

PRO: 10 hlasů, zdrželi se 4: (Ing. 
Balounová, B. Bernardová, Ing. Naušová, 
G. Švajková)

Usnesení z jednání ZM 5. 9. 2017 
(přítomno 9 členů ZM)

ZM svěřilo, ve smyslu ust. § 85 písm. n) 
zákona o obcích, pravomoc k rozhodování  
o právních jednáních a k provádění práv-
ních jednání za Město Kašperské Hory 
směřujících k nabytí níže popsaných nemo-
vitostí v dražbě, dle Dražební vyhlášky č. 
j. 120 EX 6253/07-134 ze dne 24. 5. 2017, 
do vlastnictví města Kašperské Hory, sta-
rostovi města Petrovi Málkovi.

Dražené nemovitosti se nachází v kata-
strálním území Tuškov, zapsané na listu 
vlastnictví číslo 773 pro katastrální území 
Tuškov, Obec Kašperské Hory: stavební 
parcela číslo 8/1 – zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 1 516 m2, na pozemku stojí 
stavba Tuškov č.p. 8 (zemědělská usedlost)  
a stavba – Tuškov, č.p. 8, zemědělská used-
lost stojící na stavební parcele číslo 8/1  
a na stavební parcele číslo 8/3.

PRO: 3 hlasy (B. Bernardová, L. Hadrava, 
M. Kalčíková), proti: 4 (Ing. Balounová,  
P. Málek, Ing. Mäntl, G. Švajková), zdrželi 
se: 2 (PhDr. Horpeniak, Ing. Naušová).

Návrh NEBYL přijat (město se této 
dražby nezúčastní).

ZM svěřilo, ve smyslu ust. § 85 písm. 
n) zákona o obcích, pravomoc k rozhodo-
vání o právních jednáních a k provádění 
právních jednání za Město Kašperské Hory 
směřujících k nabytí  níže popsaných nemo-
vitostí v dražbě, dle Usnesení o provedení 
elektronické dražby (dražební vyhlášky) č.j. 
030 EX 9530/16-178 ze dne 24. 7. 2017, 
do vlastnictví města Kašperské Hory, sta-
rostovi Petrovi Málkovi. 

Jedná se o nemovitosti:
p.p. kultura  výměra
1/6 ostatní plocha,  5 m2

 manipulační plocha 
91/1 lesní pozemek 3909 m2

92 lesní pozemek 2464 m2

94/2 lesní pozemek 672 m2

350 trvalý trav. porost 32682 m2

351 ostatní plocha,  304 m2

 neplodná půda
352 ostatní plocha,  433 m2

 neplodná půda
355 ostatní plocha,  9291 m2

 jiná plocha
356 trvalý trav. porost 10565 m2

365 orná půda  19828 m2

366 ostatní plocha,  779 m2

 neplodná půda 
367 lesní pozemek 2717 m2

368 trvalý trav. porost 1950 m2

376 ostatní plocha,  1083 m2

 neplodná půda
377 ostatní plocha,  863 m2

 neplodná půda
378 trvalý trav. porost 2969 m2

Předmětem dražby je jedna ideální dva-
náctina (id. 1/12) z celkové výměry výše 
uvedených pozemků, zapsaných na listu 

vlastnictví číslo 801 pro katastrální území 
Tuškov, Obec Kašperské Hory. 

PRO: 9 hlasů (Ing. Balounová,  
B. Bernardová, L. Hadrava,  
PhDr. Horpeniak, M. Kalčíková, P Málek, 
Ing. Mäntl, Ing. Naušová, G. Švajková). 
Návrh usnesení BYL přijat. Město se 
této  dražby zúčastní.

ZM svěřilo, ve smyslu ust. § 85 písm. 
n) zákona o obcích, pravomoc k rozho-
dování o právních jednáních a k provádě-
ní právních jednání za Město Kašperské 
Hory směřujících k nabytí níže popsaných 
nemovitost v katastrálním území Tuškov  
v dražbě, dle Dražební vyhlášky o provede-
ní elektronické dražby nemovitých věcí, č.j. 
120 EX 6253/07-135 ze dne 24. 5. 2017, do 
vlastnictví města Kašperské Hory, starosto-
vi Petrovi Málkovi.

Jedná se o nemovitosti:
p.p. kultura  výměra
278 trvalý trav. porost 11605 m2

279 ostatní plocha,  734 m2

 neplodná půda                              
280 ostatní plocha,  4438 m2

 neplodná půda
281 trvalý trav. porost 3144 m2

282 lesní pozemek 89 m2

283 ostatní plocha,  411 m2

 neplodná půda
300 trvalý trav. porost 824 m2

301 ostatní plocha, 498 m2

 jiná plocha
303 trvalý trav. porost 2514 m2.
Celková výměra výše uvedených po-

zemků: 24 257 m2.
PRO:  9 hlasů (Ing. Balounová,  

B. Bernardová, L. Hadrava, PhDr. 
Horpeniak, M. Kalčíková, P. Málek, Ing. 
Mäntl, Ing. Naušová, G. Švajková). Návrh 
usnesení BYL přijat. Město se této  draž-
by zúčastní.

 
ZM schválilo koupi níže uvedených ne-

movitostí v katastrálním území Tuškov, za-
psaných na listu vlastnictví číslo 801 pro 
katastrální území Tuškov, Obec Kašperské 
Hory:

p.p. kultura  výměra
1/6 ostatní plocha,  5 m2

 manipulační plocha
91/1 lesní pozemek 3909 m2

92 lesní pozemek 2464 m2

94/2 lesní pozemek 672 m2

350 trvalý trav. porost 32682 m2

351 ostatní plocha,  304 m2

 neplodná půda
352 ostatní plocha,  433 m2

 neplodná půda
355 ostatní plocha,  9291 m2

 jiná plocha
356 trvalý trav. porost 10565 m2

365 orná půda  19828 m2

366 ostatní plocha,  779 m2

 neplodná půda 
367 lesní pozemek 2717 m2
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368 trvalý trav. porost 1950 m2

376 ostatní plocha,  1083 m2

 neplodná půda
377 ostatní plocha,  863 m2

 neplodná půda
378 trvalý trav. porost 2969 m2

a to jednu ideální dvanáctinu vůči celku 
od Františka Schleisse, Šafaříkova 2235/83, 
430 03 Chomutov, a jednu ideální dvanácti-
nu vůči celku od Ivety Volfové, kpt. Jaroše 
1061, 432 01 Kadaň, za cenu  13,50 Kč/m2, 
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady 
spojené s převodem nemovitostí.

PRO: 9 hlasů (Ing. Balounová,  
B. Bernardová, L. Hadrava, PhDr. 
Horpeniak, M. Kalčíková, Málek, Ing. 

Dokončení ze strany 10

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

Starosta města  Kašperské Hory podle 
§ 14c, písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.  
o volbách do Parlamentu ČR a o změně  
a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR  se uskuteční:

v pátek dne 20. října 2017
od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne 21. října 2017 
od 8.00 do   14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do PS Parlamentu 
ČR ve volebním okrsku č. 1  je volební míst-
nost:  výstavní  místnost v budově radni-
ce (přízemí) - Náměstí 1. Pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu: Kašperské Hory, Tuškov,  Opolenec, 
Červená, Podlesí,  Kavrlík,  Lídlovy Dvory, 
Dolní Dvorce a Žlíbek. 

  
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství a další potřebné údaje k nerušené-
mu průběhu voleb.

4. Pokud volič neobdržel hlasovací lístky, 
bude mu sada hlasovacích lístků vydána 
ve volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková vo-
lební komise hlasování neumožní.

6. K zajištění pořádku ve volební míst-
nosti a důstojného průběhu hlasován í je 
každý povinen uposlechnout pokynů před-
sedy okrskové volební komise.

      
V Kašperských Horách dne  5. 9. 2017 

Petr Málek
starosta města Kašperské Hory

INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků na území 
města Kašperské Hory 

pro řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

ve dnech 20. a 21. října 2017 

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 20. a 21. října 
2017 je v Kašperských Horách stanoven jeden volební okrsek - č. 1 – volební místnost 

v přízemí radnice –, pro voliče s trvalým pobytem v Kašperských Horách. 

V Kašperských Horách dne 5. 9. 2017 Petr Málek, starosta města Kašperské Hory

Mäntl, Ing. Naušová, G. Švajková). Návrh 
usnesení BYL přijat. Město se této draž-
by zúčastní.

ZM prohlašuje, že Město Kašperské 
Hory má dostatečné finanční prostřed-
ky na profinancování projektu „Po sto-
pách Karla IV.“ v plném rozsahu projektu,  
tj. 3 034 287,00 Kč (112 381,00 Eur) a na 
financování vlastního podílu ve výši 10 % 
303 428,70 Kč (11 238,10 Eur).

PRO: 8 hlasů (B. Bernardová,  
L. Hadrava, PhDr. Horpeniak, M. Kalčíková, 
P. Málek, Ing. Mäntl, Ing. Naušová, G. 
Švajková), zdržel se: 1 (Ing. Balounová).

ZM vyhradilo prostředky ve výši 
303 428,70 Kč na spolufinancování projek-
tu „Po stopách Karla IV.“

PRO: 8 hlasů (B. Bernardová,  
L. Hadrava, PhDr. V. Horpeniak,  
M. Kalčíková, P. Málek, Ing. Mäntl, Ing. 
Naušová, G. Švajková), zdržel se: 1  
(Ing. Balounová).

ZM schválilo rozpočtové opatření č. 11.
PRO: 8 (B. Bernardová, L. Hadrava, 

PhDr. Horpeniak, M. Kalčíková, P. Málek, 
Ing. Mäntl, Ing. Naušová, G. Švajková), 
zdržel se: 1 (Ing. Balounová).

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

Andrea Staňková 
tajemnice
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Akademikovy obrazy a královská
privilegia Dvě nové instalace v prostorách historické radnice

Od října letošního roku budou zdobit 
chodby přízemí a patra historické radnice 
v Kašperských Horách dvě nové instalace. 
V přízemí je to stálá výstava šumavských 
obrazů Čestného občana Kašperských Hor 
a velkého příznivce našeho města, aka-
demika Jaroslava Němce (1921). Němec 
si Kašperské Hory oblíbil již v dětství, 
kdy sem jezdíval za odpočinkem s rodi-
či. Pocházel z rodiny zasloužilého učitele, 
výtvarníka a regionálního historika Karla 
Němce z nedalekých Horažďovic. Jaroslav 
Němec se celým svým životem věnoval 
vědě. Byl technikem, učitelem na vysokých 
školách, po několik desítek let čelným před-
stavitelem vědeckého života naší země.  
Za zásluhy v oboru jaderné energetiky 
byl mimo jiné v roce 2004 oceněn vyso-
kým státním vyznamenáním „Česká hlava“.  
Ve volném čase se úspěšně věnoval malová-
ní (oleje, akvarely). V Kašperských Horách 
si vybudoval malé sídlo pro rekreaci, kde 
trávil téměř každé léto. Svůj vřelý vztah 
k Šumavě a Kašperským Horám osvědčil 
cyklem vlastních obrazů, které už před lety 
věnoval k výzdobě místní historické radni-
ce. V nové instalaci se nám Němcovy obra-
zy představí v rámech, které nyní stylově 
upravil a zušlechtil specializovaný rámař – 
řezbář Vladimír Vágner.

Do prostor chodby radničního patra byla 
připravena stálá expozice reprodukcí vý-
znamných archivních památek Kašperských 
Hor z fondů někdejšího Městského archi-
vu Kašperských Hor, nyní spravovaného 
Státním okresním archivem v Klatovech, 
dále Národního archivu ČR a Muzea Šumavy. 
V této souvislosti je zajímavé, že archivní 
památky a jiné cennosti Kašperských Hor 
byly po staletí pečlivě uchovávány právě 

ve zdejší radnici. Z těchto písemností je 
nejzajímavější soubor pergamenových ori-
ginálů 42 městských privilegií z let 1345 

– 1794, které Kašperským Horám udělili 
čeští panovníci. Z nich v instalaci můžeme 
vidět například reprodukce královských 
majestátů Jana Lucemburského, Karla 
IV., Zikmunda Lucemburského, Ladislava 
Pohrobka, Vladislava Jagellonského, 
Ferdinanda Habsburského, Rudolfa II.  
a Matyáše. Renesanční miniaturou měst-
ského znaku Kašperských Hor je zvláště 
cenná ve velkém zvětšení reprodukovaná 
česká listina Maxmiliána II. z roku 1572. 

Detail znakového privilegia pro Kašperské Hory od Maxmiliána II. z roku 1572, foto V. Vlk

Pozornost si zaslouží také starodávné mapy 
Kašperskohorské Zlaté stezky a místních 
zlatých dolů. Obyvatelé královského hor-
ního města byli v minulosti na svůj archiv 
náležitě hrdi a vynakládali mimořádné úsilí 
na jeho ochranu a bezpečnost. Správně je 
totiž naplňovalo přesvědčení o jeho nevy-
číslitelné hodnotě a jedinečnosti.

Panely s reprodukcemi archivních pa-
mátek pro radnici vytvořila grafická dílna 
MiJa Javorník, o stylové zarámování do du-
bových rámů se postaral místní truhlářský 
ateliér Miroslava a Zdeňka Kůsových.

Vladimír Horpeniak

Nová kniha k historii Kašperských Hor
Neobyčejně pilný historik – docent 

Jan Kilián ze Západočeské univerzity 
Plzni po monografii „Kašperské Hory 
za třicetileté války“ (Plzeň 2015) při-
pravil nyní v krátké době za sebou 
další zajímavý knižní titul věnovaný 
dějinám Kašperských Hor. 

Jedná se o práci, ke které ho inspi-
roval renesanční epitaf kašperskohor-
ské rodiny Anbanterů z Rozndorfu 
z roku 1611, vystavený v historické 
expozici Muzea Šumavy v Kašperských 
Horách. Díky nezvyklému množství do-

chovaného materiálu z fondu Archivu 
města Kašperských Hor uloženého ve 
Státním okresním archivu v Klatovech 
mohla tak vzniknout pozoruhodná  
a zajímavá knížka, v níž, jak autor sám 
podotýká, „se vynořují příběhy, o jakých 
se čtenář nedočte ani v leckterém romá-
nu. Nechybějí v nich rodinné sváry, sou-
sedské spory, hospodské rvačky, smilstvo, 
incest, údajné znásilnění či vleklý soudní 
proces, kdy jednomu z Anbanterů hrozil 
trest nejvyšší – trest smrti. Nechybělo 
ani pokání, jehož výrazem bylo jednak 

pořízení rodinného epitafu a jednak 
patrná náprava vybouřeného bouřli-
váka, který záhy zasedl mezi ctihodné 
konšely…“. 

Knihu Jana Kiliána „Anbanterové 
z Rozndorfu – Tři generace kašper-
skohorských měšťanů na přelomu 
věků“ vydává nakladatelství Veduta 
pana Bohumíra Němce v Českých 
Budějovicích (nyní v tisku).

Vladimír Horpeniak,  
Muzeum Šumavy
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Bezprizorní kočky: stále častější jev
V poslední době se ve městě i jeho 

okolí stále častěji setkáváme s informací 
o nálezu koček nebo koťat. A vždy se 
stejným komentářem – „ Co s nimi máme 
dělat? My si ji nechat nemůžeme!!“ 
Smutné je na tom to, že i ty bezprizorní 
toulavé kočky kdysi něčí byly a ten někdo 
se o ně přestal starat, vyhodil z domova, 
nebo jejich majitel zemřel a pozůstalí je 
nechtějí nebo možná ani neví, že nějaká 
kočka v domácnosti byla. Pak jsou také 
kočky, které svého majitele sice mají, ale 
ten se vůbec nezajímá, že jeho kočka má 
koťata, kolik a kde. Tyto kočky a jejich 
potomci pak vesele přivádí na svět dal-
ší a další, ze kterých se stávají, pokud 
je majitel tedy neutopí nebo jinak ne-
sprovodí ze světa, další toulavá zvířata.  
A tak to jde pořád dokola. Vím, že kočky 
jsou od přírody svobodomyslná zvířata  
a nelze je uhlídat tak, jako třeba psa, ale 
majitel si musí být pak vědom následků 
a o koťata se řádně postarat. Protože 
ale většinou není v možnostech majitele 
zajistit plnohodnotný život všem koťa-
tům, které jsou schopny kočky vyprodu-

kovat, je jeho povinností zabránit jejich 
přemnožení. Dlouhodobé oddalování říje 
nebo její potlačování hormonálními nebo 
jinými preparáty není zcela bez negativ-
ních dopadů na zdravotní stav zvířete.  
V současné době je jedinou plnohodnot-
nou metodou chirurgická kastrace, steri-
lizace, tj. odstranění pohlavních žláz zví-
řete. Kastrace rozhodně není poškozením 
kočky, krátký chirurgický zákrok v narkó-
ze je menším zlem než zabíjení nechtě-
ných koťat nebo jejich ponechání těžkému 
osudu bezprizorních zvířat. V civilizova-
ných zemích jsou kočky žijící volně nebo 
polovolně všechny kastrovány, stejně tak 
kočky, které již nejsou vhodné k dalšímu 
chovu. Pro spoustu „chovatelů“ je však 
kastrace kočky otázkou peněz, ale pokud 
tedy někdo není ochoten uhradit kočce 
kastraci, ať si ji prostě nepořizuje. Proto 
očekávám, že si to „chovatelé“ těch-
to vrnících chlupáčů konečně uvědomí  
a začnou se chovat zodpovědně a my ne-
budeme sbírat po městě opuštěné kočky  
a řešit, kam je dát. Málokteré město nebo 
obec má zařízení, které by fungovalo jako 

útulek pro kočky, a pokud se má obec  
o bezprizorní kočku postarat, tak mi pro-
sím řekněte jak? Soukromých útulků pro 
kočky je v republice jako šafránu a ještě 
praskají ve švech, tak jedině si je budou 
brát představitelé obce domů?

Helena Marková, odbor ŽP

Z Kavrlíku: tvrdý úder staré Šumavě
Mezi nejzajímavější místa blízké-

ho okolí Kašperských Hor patří ves-
nička Kavrlík, malebně rozložená na 
stráni pod dominantní siluetou hradu 
Kašperku, v pohledově exponovaném 
území přírodního parku Kašperská 
vrchovina. Minulost osady sahá do 
středověku, kdy se tu dolovalo zlato. 
Tradičně patřila zemědělcům a chova-
telům dobytka. 

Obdivovatelem jejího starosvětského 
půvabu byl v 19. století známý český 
krajinář Karel Liebscher, který tu našel 
motiv pro ilustraci slavného vlastivědné-
ho díla Ottovy Čechy – Šumava. Přes 
devastaci poválečných let se uvažovalo 
v 80. letech minulého století o využití 
jádra Kavrlíku pro zamýšlený skanzen 
šumavské lidové architektury. S ohle-
dem na mimořádné kvality krajiny pod 
hradem Kašperkem bylo v nedávné době 
vyhlášeno takzvané „ochranné pásmo 
hradu Kašperku.“

Právě pro tyto skutečnosti překva-
puje a doslova šokuje současně prová-
děná výstavba obřího teletníku přímo 
v areálu vesničky. Svými obřími rozměry, 
ale i použitými materiály je tato stav-
ba v naprostém vzhledovém rozporu 
se svým okolím, historickou zástavbou  
i charakterem krajiny. Svou délkou novo-

stavba stáje několikanásobně překračuje 
skrovný rozsah zástavby drobného sídla. 
Je potřeba se ptát po tom, kde zrov-
na byli jinak tak úzkostliví a neústupní 
páni památkáři, když se schvalovala tato 
stavba. Je zcela evidentní, že pracovníci 

„památkové péče“ v tomto případě na 
celé čáře totálně a trestuhodně selhali.

Vladimír Horpeniak 
Muzeum Šumavy
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Ohlédnutí za školním rokem 2016/17
V uplynulém školním roce pokračovala 

v základní škole výuka podle školního vzdě-
lávacího programu nazvaného „Naše škola“. 
Ten je průběžně vyhodnocován, upravován 
a doplňován na základě požadavků MŠMT 
i na základě našich zkušeností a pravidel-
ného hodnocení. Svůj školní vzdělávací pro-
gram mají i základní umělecká škola, ma-
teřská škola, školní družina, školní klub.

Na prvním stupni ZŠ jsme vyučovali již 
třetím rokem pouze v jedné „dvoutřídce“.  
I ve spojené třídě byla větší část hodin dě-
lená. Perspektiva je v nejbližším horizontu 
také pozitivní, po dvouleté stagnaci počtu 
prvňáčků nastoupí do základní školy další 
silné ročníky. Obě mateřské školy jsou na-
plněné na maximum, máme zde dokonce 
32 předškoláků! 

Naše organizace nabízí velké množství 
školních i mimoškolních aktivit. V minu-
lém školním roce došlo k dalšímu rozšíření 
tohoto širokého spektra. MŠ i ZŠ podnik-
ly opět vedle běžných výletů i společné 
akce s dětmi z Německa. Setkání pro-
bíhala v Grafenau,  Neuschönau i u nás 
v Kašperských Horách. 

Žáci jsou ve škole vedeni k samostat-
nosti, k rozvoji vlastního tvůrčího poten-
ciálu, navštěvují různé kroužky, účastní se 
mnoha sportovních i kulturních akcí, sou-
těží, veřejně vystupují a reprezentují školu 
i Kašperské Hory. Dosáhli jsme dokonce 
několika vítězství v okresních olympiádách. 
Fotky a reportáže ze školních akcí pravidel-
ně prezentujeme na školní vývěsce na ná-
městí, v Kašperskohorském zpravodaji a na 
školním facebooku. S radostí vítáme klad-
né reakce na zaváděné změny a narůstající 
množství rodičů i ostatních návštěvníků na 
našich školních akcích.

V minulém školním roce jsme uvedli do 
provozu i nové moderní webové strán-
ky. Obsahují kompletní informace o všech 
částech naší organizace a jsou pravidelně 
aktualizovány o veškeré novinky týkající se 
školního života. 

Základní umělecká škola se pod vede-
ním nové vedoucí učitelky začala mnohem 
více zviditelňovat. Vedle běžných koncertů 
sklidila největší úspěch zejména celostátní 
akce podpořená mnoha uznávanými uměl-
ci – ZUŠ open. Hudební i výtvarný obor se 
prezentoval přímo na náměstí za účasti po-
četného publika. O jasném posunu hovoří i 
fakt, že se nám povedlo získat povolení ote-
vřít od září 2017 nový literárně-dramatický 
obor. Zájem veřejnosti o umělecké vzdělání 
výrazně vzrostl a po zápisech jsme mohli 
konstatovat, že počet přihlášených dětí je 
na historickém maximu a téměř naplňuje 
kapacitu školy.  

V ZŠ nezanedbáváme ani prevenci soci-
álně patologických jevů, výchovné poraden-
ství a péči o žáky integrované a žáky s men-
tálním postižením vyučované ve speciální 
třídě. Jsme neustále ve spojení s pedago-
gicko-psychologickou poradnou, speciálními 
pedagogickými centry, bohužel i s odborem 
sociálněprávní ochrany dětí při MěÚ Sušice. 
Neustálé změny školského zákona a zejmé-
na tzv. „společné vzdělávání“ nám bohužel 
přinášejí naprosto neúměrně narůstající ad-
ministrativní zátěž vedoucích zaměstnanců 
i všech ostatních pedagogických pracovníků. 
Je smutné, že při tvorbě zásadních doku-
mentů v oblasti vzdělávání nejsou vyslyšeni 
odborníci a nejsou zapracovány ani připo-
mínky, které pravidelně prostřednictvím 
krajského úřadu předkládáme. Systém je 
bohužel předražený, neefektivní.

Škola nespoléhá pouze na běžný pří-
sun finančních prostředků od zřizovatele  
a krajského úřadu. Průběžně se zapojuje  
i do různých projektů. Získané granty nám 
umožnily mimo jiné zabezpečovat zdra-
vou výživu žáků, financovat pedagogy  
a jejich asistenty, mezinárodní akce, další 
vzdělávání pedagogů, nákupy pomůcek. 
Již nyní máme připravené nebo dokonce 
schválené další nové projekty, některé až 
do roku 2019.

V základní i mateřské škole měli rodi-
če možnost vyplnit stručné dotazníky. 
Vyjádřili se k tomu, co vnímají pozitivně, 
co negativně, mohli přispět vlastními 
návrhy, co by uvítali, případně změni-
li. Získané informace byly vyhodnoceny  
a přihlíželo se k nim při přípravě nového 
školního roku.

Škola byla opět během uplynulého 
roku podrobena několika kontrolám.  
Až na drobné výjimky s velice pozitivními 
výsledky. Zjištěné nedostatky operativně 
odstraňujeme, společně s informacemi od 
rodičů a veřejnosti je to další podnět k vy-
lepšení naší nabídky a služeb. Těší nás, že 
i jediná podaná stížnost byla zřizovatelem 
i Českou školní inspekcí vyhodnocena jako 
nedůvodná.

Během školního roku škola opět úzce 
spolupracovala se školskou radou i se zři-
zovatelem. Městu Kašperské Hory opět 
děkujeme za všestrannou podporu. V tuto 
chvíli se již těšíme na nové prostory pro 
posílení kapacity mateřské školy, pro po-
třeby školní družiny a základní umělecké 
školy, které vzniknou úpravou původní 
tělocvičny.

Richard Nový, 
ředitel školy

Volby do školské rady na období 2018 - 2020
Vážení rodiče, k 31. 12. ukončí své tříleté 

funkční období současná školská rada. Jde 
o orgán školy umožňující podílet se na její 
správě pedagogickým pracovníkům, rodi-
čům a zřizovateli. Za každou skupinu zde 
působí dva zástupci. Činnost školské rady je 
stanovena školským zákonem, schází se mi-
nimálně dvakrát ročně. Při svých setkáních 

se zabývá rozpočtem školy, personálním 
obsazením a organizací výuky ve škole, zá-
jmovou činností žáků, projednává podněty a 
připomínky rodičů k činnosti školy, rozebírá 
inspekční a kontrolní činnosti, které byly ve 
škole vykonány. 

Při rodičovských schůzkách 15. listopa-
du 2017 proběhnou volby do školské rady. 

Prosíme zástupce z řad rodičů, kteří se chtě-
jí více podílet na chodu školy, aby se nejpoz-
ději do konce října přihlásili u ředitele školy. 
Budou zapsáni na kandidátky, dva z nich pak 
budou na základě výsledků voleb zastupovat 
ostatní rodiče ve školské radě v následujícím 
tříletém období 2018 – 2020.

Richard Nový, ředitel školy
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Veřejná vystoupení a prezentace 
školy na veřejnosti

Vánoční besídka »
Den seniorů (vystoupení 9. roč.,   »
předávání drobných dárků)
Koncerty ZUŠ - Vánoční, pro ŠD,   »
ZUŠ Open (na náměstí)
Noc kostelů »
Slavnostní zakončení školního roku  »
v kině
Informace o dění ve škole a ilustrační  »
fotografie jsou pravidelně vyvěšovány 
na webových stránkách, úřední desce 
na náměstí
V Kašperskohorského zpravodaji vychází  »
pravidelně články přibližující veřejnosti 
činnost školy
Vítání občánků »

Exkurze a výlety

Úřad práce Sušice (9. ročník) »
Městský úřad Kašperské Hory   »
(6. ročník)
Knihovna Sušice (4. a 5. ročník) »
Den otevřených dveří SOŠ a SOU Sušice  »
(8. a 9. ročník)
Školní výlet na vodní hrad Švihov   »
(1. a 2. ročník)
Školní výlet Lipno (3. a 5. ročník) »
Školní výlet Karlovarsko (2. stupeň) »
Kostel sv. Markéty,   »
ukázky hry na varhany
Německo – Neuschönau   »
(3. – 5. ročník)

Vzdělávací akce

Programy IS a SEV NP Šumava   »
(průběžně celoročně)
Dopravní výchova (4. + 5. ročník) »
Dopravní výchova (8. + 9. ročník) »
Policejní pohádka (2. ročník) »
Beseda s včelařem »
Přednáška o Švýcarsku spojená   »
s besedou (v němčině, češtině)
Přednáška o Austrálii spojená   »
s besedou (v angličtině, češtině)

Jazyková animace (výuka Nj) »
Kurz první pomoci (8. ročník) »
První pomoc pro prvňáčky »
Projekt „Finanční gramotnost“   »
(8. a 9. ročník)
Koncert ZUŠ pro školní družinu »

Kulturní a společenské akce 

Divadlo Honzy Krejčíka   »
„Kocour v botách“
Divadlo „O líných strašidlech“ »
Skřítek Skříňáček (divadlo ŠUS) »
Ekopohádka (divadlo ŠUS) »
Balet Krysař (divadlo Plzeň) »
Vikingové (divadelní představení   »
spolku „Pernštejni“)
Beseda s europoslancem   »
T. Zdechovským
Film Kniha džunglí »

Sportovní akce

Plavecko-běžecký pohár (Srní) »
Běh do schodů »
Den na sněhu »
Lyžařský výcvik  »

  – Ski areál K. Hory
Plavecký výcvik, plavání Sušice »
Bruslení ZS Sušice,   »
inline bruslení Luh Sušice
Májová laťka   »
(školní kolo, skok vysoký)
Olympijský víceboj   »
(celostátní zapojení,  
dlouhodobý projekt)
Sportovní den SOŠ a SOU Sušice »
Pohár Českého rozhlasu (atletika) »
Aerobik Sušice (6. – 9. roč.) »

Ostatní akce

Letní příměstské tábory  »
Den Země  »
Den s Armádou ČR »
Den lesa –   »
pořádáno městskými lesy a statky
Noc s Andersenem   »
(spojené s přespáváním ve škole)
Mikulášská nadílka »
Pasování žáků 1. třídy na čtenáře »
Prezentace Střední školy Horažďovice  »
(8. a 9. ročník)
Prezentace Střední školy Strakonice   »
(8. a 9. ročník)
Prezentace SOU stavební Plzeň   »
(8. a 9. roč.)

Sazka 
olympijský víceboj - 

trénink s olympionikem

Milí přátelé školy a sportu, 
je tady nový školní rok a s ním je 

spojeno plno povinností, ale i rados-
ti a očekávání. Pro naše žáky máme 
opět připraveno mnoho sportovních 
akcí, soutěží a zážitků. 

Letos jsme čtvrtým rokem zapo-
jeni do Sazka olympijského víceboje,  
o kterém jsem v minulosti informovala. 
Loňský ročník byl pro nás velmi úspěš-
ný. Více než 90 % žáků splnilo osm 
disciplín a naše škola tak získala stříbr-
ný odznak. Krásný diplom s rozborem  
a návodem na zlepšování výkonů dostal 
ten, kdo splnil všechny disciplíny. 

Protože jsme splnili daná kritéria, 
dostali jsme se mezi několik málo škol, 
které měly šanci získat trénink s olym-
pionikem. K naší radosti jsme byli vylo-
sováni. Ve čtvrtek 19. října tak na naši 
školu zavítá jeden z ambasadorů tohoto 
projektu. Můžeme se těšit na vynikají-
cího sportovce a osobnost, která může 
být pro mladé sportovce příkladem  
a inspirací. Který olympionik to bude, je 
zatím pro všechny tajemstvím. My se 
moc těšíme, bude to jistě velký zážitek. 

Miroslava Melicharová

Co je „Česko sportuje?“
„Česko sportuje“ je projekt na podporu 

zdravého životního stylu v České repub-
lice. Zahrnuje osvětovou kampaň, vlast-
ní sportovní aktivity Českého olympij-
ského výboru a spolupráci s existujícími 
sportovními podniky. Projekt vznikl za 
podpory Mezinárodního olympijského 
výboru, Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnic-
tví, České televize a dalších partnerů.

Zdroj: http://www.ceskosportuje.cz/

Přehled akcí ve školním
roce 2017/18

Zájmové kroužky

Leteckomodelářský »
Dyslektická náprava »
Logopedie »
Myslivecký »
Angličtina MŠ  »
Angličtina 1. tř. »
Němčina 1. stupeň »
Náboženství »
Hudební – skupina Barakudy »
Králováčci »
Sparťan (sportovní) »

Richard Nový, ředitel školy
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10 let s armádou
Letos už 10. ročník tradiční akce, která 

se koná vždy na začátku školního roku, 
oblíbeného „Dne s armádou“, oslavily 
ve čtvrtek 7. září v Kašperských Horách 
téměř čtyři stovky dětí a dospělých. 

Dětský domov v Kašperských Horách 
ve spolupráci s Armádou ČR – 251. pro-
tiletadlovým raketovým oddílem - 25. 
protiletadlového raketového pluku ze 
Strakonic - připravoval akci na samot-
ném začátku spíše jako podívanou pro 
děti. Postupně (a jak organizátoři sami 
potvrzují) se z ní stala oblíbená a nejen 
dětmi očekávaná akce, která již tradičně 
zpestřuje začátek školního roku v prvním 
zářijovém týdnu. I její rozsah se za dobu 
trvání, díky zájmu účastníků i aktivitě 
organizátorů, výrazně změnil, a tak se 

„Den s armádou“ rozrostl co do prostoru 
i významu. 

Letos se účastnily nejen děti 
z Dětského domova, místní školy a školky 
v Kašperských Horách, ale i z okolí. Přišly 
se podívat na ukázky klasické i nové vo-
jenské techniky (lehké obrněné vozidlo 
LOV Dingo a přenosný protiletadlový ra-
ketový komplet krátkého dosahu RBS-70), 
vybavení hasičů, záchranářů, policistů. 
Policejní čtyřkolka, zapůjčená pro tuto 
akci ze Železné Rudy, uchvátila pronika-
vým tónem sirény, který byl slyšet hodně 
často… Velké pozornosti (i dospělých) 
se těšil vůz dopravních policistů, díky 
němuž ne vždy vzorným řidičům policie 

„naděluje body“ – pro všechny o to láka-
vější, že bylo možné si do něj sednout  
a vše vyzkoušet. Zástupy zájemců stály 
na střelby, slaňování, prověření zručnosti 
i fyzické zdatnosti. Plno bylo i u sanit-
ky záchranářů, kde se děti leccos přiučily  
(a dospělí si připomněli) – zejména zákla-
dy první pomoci; zdravotnický dozor na 
akci a praktické ukázky zajistila soukro-
má Záchranná služba pro Plzeňský kraj, 
Roman Cipra - Plzeň).

Ale hlavně byl čtvrteční slunečný den 
o zábavě. Perfektní organizace, kterou 
měla na starost armáda, umožnila, že 
se na stanovištích jednotlivých ukázek 
vystřídalo bez problémů na 400 zájem-
ců. Všichni vydrželi až do provedení dy-
namických ukázek – zadržení a likvidace 
nekalých živlů - , které vojáci i policisté 
dokázali udělat opravdu atraktivní pro 
malé i velké díky pořádné dávce smys-
lu pro humor, kterou prokázali. A děti? 
Děti ochotně spolupracovaly při hledání 
záškodníka – hádejte, komu fandily?

Bonusem letošního ročníku byli policejní 
psovodi se svými pomocníky – pokud ně-
kdo dokázal soustředit pozornost stovek 
dětí po několika hodinách zábavy na jedi-
ném místě a v jediném okamžiku, byli to 
právě oni. Služební psi předvedli vyhledá-
vání drog, zadržení nebezpečného pachate-
le i vynikající poslušnost. Dokázali, že se na 
ně psovodi mohou ,,v akci“ stoprocentně 
spolehnout.

Pokračování na straně 17
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Výroční 10. setkání 

vojáků AČR s dětmi a 

občany Kašperských Hor

Tato akce vznikla zcela náhodně, 
kdy vojáci Strakonické posádky v rám-
ci pěšího přesunu připravili ve spolu-
práci s Dětským domovem K. Hory 
program pro starší děti na hradě 
Kašperk. O opakování projevila zájem 
naše ZŠ, Město Kašperské Hory jako 
partner, ale i samotní vojáci. 

V dalších letech účastníků postupně 
přibývalo a to tak, že 7. září 2017 jsme 
mohli vidět vojáky Protiletadlového 
raketového pluku Strakonice, HZS 
K. Hory, PČR K. Hory, PČR Klatovy 
dopravní policii a psovody, zdravot-
ní záchrannou službu Plzeň, jejich 
techniku, vybavení, zbraně a ukázky 
činnosti.

Přibylo také dětí a to ze škol okol-
ních obcí. Zvědavost nepřekonali ani 
někteří občané našeho města.

Všichni účastníci se již tradičně těší 
nejen na příjemně prožité dopoledne, 
ale i na dnes již legendární guláš pana 
Zoltána Kekena, který je připravován 
podle tajného rodinného receptu, 
tentokrát již podesáté.

Rozsah naší akce nemá obdoby ani  
u daleko větších měst, měli bychom ji 
proto udržovat a rozvíjet, není totiž sa-
moúčelná, pouze pro pobavení. Ukazuje 
dětem, ale i nám všem, bezpečnostní  
a záchranné složky zajišťující naše 
zdraví a bezpečnost, což je v dnešní 
době velice aktuální.

Vladimír Nývlt

Když akce tradiční, tak i tradiční atributy 
– nechybělo vynikající občerstvení v podo-
bě čerstvého gulášku, opékaných špekáčků, 
teplých i studených nápojů a na samotný 
závěr i přes lehce chladnější počasí také 
mýdlová koupel od hasičů…

Do letošního jubilejního ročníku vstou-
pilo jako spolupořadatel město Kašperské 
Hory, poděkování za zajímavou, bezchyb-
nou a bezpečnou realizaci akce patří na 
prvním místě vojákům z 251. protileta-
dlového raketového oddílu Strakonice pod 
velením prap. Miroslava Majera, Dětskému 
domovu v Kašperských Horách – Vladimíru 
Nývltovi a všem ostatním, kteří se na ní 
podíleli, ať už při přípravách, nebo při za-

Dokončení ze strany 16 jištění samotném na místě. Pochopitelně 
také sponzorům, kteří ochotně poskytli 
proviant, nápoje i materiální pomoc - pe-
kařství Karla Rendla ze Sušice, ZKD Sušice 
a. s., DOPLA PAP a. s. Sušice. 

-as-

Do letošního ročníku akce se zapoji-
ly: 251. protiletadlový raketový oddíl 
Strakonice 25. protiletadlového raketo-
vého pluku, Dětský domov Kašperské 
Hory, Policie ČR – obvodní oddělení  
P ČR Kašperské Hory, Dopravní inspek-
torát Klatovy, jednotka místních dobro-
volných hasičů, Záchranná služba pro 
Plzeňský kraj - Roman Cipra (Plzeň), 
Městské kulturní a informační středisko 
Kašperské Hory, město Kašperské Hory.
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Ze školky
Nový školní rok 2017/2018 jsme zahá-

jili v mateřské škole hned 1. září. Téměř 
v plném počtu jsme se sešli až 4. září, 
kdy začal školní rok také školákům na 
základní škole. Ve dvou heterogenních 
třídách (věkově smíšených) je opět za-
psán maximální počet dětí a to 28. 

Právě od 1. září začal nově platit zákon 
o povinném předškolním vzdělávání, a to 
nejméně čtyřhodinovou povinnou docház-
kou předškolních dětí – dětí, které v tom-
to roce půjdou k zápisu do 1. třídy. S tím 
souvisí i další záležitosti, povinnosti rodičů  
a zákonných zástupců, např. řádně omlouvat 
děti z prokazatelných důvodů… Záležitosti, 
které souvisejí s provozem mateřské školy, 
jsou zpracovány ve školním řádu, který ob-
sahuje nejen nová, ale i letitá ustanovení. 
Pozitivum v povinné předškolní docházce 
vidíme hlavně v kvalitnější přípravě pro 
vstup do základní školy, např. soužití dítěte 
v dětském kolektivu, upevňování kladných 
kamarádských vztahů, rozvoj vědomostí  
a dovedností.

Vybavení tříd, prostor a okolí mateřské 
školy je každoročně a průběžně doplňová-
no, upravováno dle současných požadavků 
předškolního vzdělávání. Pokud bude mít 
kdokoliv z rodičů a zákonných zástupců po-
třebu se informovat, zeptat se na cokoliv 
souvisejícího s chodem předškolního vzdě-
lávání, dotazem týkajícím se přímo jeho 
dítěte, tak se samozřejmě může obrátit na 
třídní učitelky, vedoucí učitelku, ředitele 
MŠ, případně se domluvit na individuální 
konzultaci. Věřte, že skloubit individuální 
potřeby 28 dětí ve třídě a plnit úkoly nám 
stanovené Školním vzdělávacím progra-
mem, není vůbec jednoduché. Celý školní 
rok máme naplněný jak vzdělávací činností, 
tak i účastí na různých akcích, spolupracu-
jeme s partnerskou mateřskou školou St. 
Elisabeth Grafenau. 

A jsme ve školce. Se svými kamarády si hrajeme na zahradě i ve školce

Samozřejmě velice důležitá je v předškol-
ním roce hra dětí jak ve volných chvílích, 
tak i právě při vzdělávání. Vše souvisí i s 
tím, jak jsou děti vedeny v rodinném pro-
středí. Příliš mnoho sledování televize, po-
čítačových her, tabletů k rozvoji správné 
dětské fantazie a vůbec dětství nepřidá. 
Mnohem lépe dětem prospěje četba pohá-
dek, verbální kontakt rodičů a dětí, pohyb 
na čerstvém vzduchu… Věřím, že i v tomto 
školním roce se s vámi budeme potkávat v 
dobré náladě a s úsměvem.

Radka Kolářová

20. září jsme se společně s MŠ St. Elisabeth Grafenau setkali v Bavorském lese

Zábavným učením jsme si přiblížili 
„babí léto“
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Volnočasový klub Jonáš
a ohlédnutí za prázdninami

Volnočasový klub Jonáš pod vede-
ním Oblastní charity Sušice působí 
v Kašperských Horách již třetím rokem. 
O letních prázdninách uspořádal klub 
pro děti a mládež z Kašperských Hor  
a okolí výlety a akce, díky kterým moh-
ly děti navštívit neobyčejná místa, se-
známit se s velmi zajímavými lidmi a do-
zvědět se mnoho užitečných informací.

Z okolí navštívily farmu v Rejštejně 
na Losenici, vydaly se do nově otevřené 
sklářské hutě v Kašperských Horách, kde 
se právě tvořil putovní pohár na tradiční 
pouťový turnaj na Červené a také se děti 
naučily v tvořivé dílně využít věci, které 
by jinak skončily v koši. Největší úspěch 
měl výlet do plzeňské Techmanie, která s 
vtipem dětem představila základní přírod-

ní jevy a zákony, seznámila je se světem 
vědy a techniky a nalákala k experimento-
vání. V rámci letních prázdnin se také pra-
videlně pořádaly „koupačky“ v Otavě a v 
Aquaparku v Sušici, kde si děti užily nejen 
koupání a potápění, ale hlavně tobogán. 
Všechny letní výlety a akce se uskutečni-
ly za finanční podpory města Kašperské 
Hory. 

Letní prázdniny skončily, ale klub Jonáš 
je tu stále pro všechny děti a mládež 
z Kašperských Hor a okolí otevřený každý 
čtvrtek od 15:30 do 17:30 ve společenské 
místnosti Domu s pečovatelskou službou 
v Kašperských Horách.

Přidejte se k nám a zažijte s námi spous-
ty zábavy!

Těší se na vás Gizela

500. výročí německé reformace
Kulturní svět si letos připomíná 500. 

výročí německé reformace. Hlavní po-
zornost se upíná ke dni reformace, který 
se slaví 31. října. Traduje se, že toho 
dne v roce 1517 augustiniánský mnich 
Martin Luther přitloukl na dveře wit-
tenberského kostela papír se svými 95 
tezemi proti odpustkům. Martin Luther 
(1483–1546) byl německý teolog, kaza-
tel a reformátor, zakladatel protestan-
tismu. Je znám jako autor řady duchov-
ních a politických spisů, církevních písní 
a překladů. Jeho nejvýznamnějším dílem 

Sociálně 
aktivizační 

služby

Přírodní zahrady v Chlumanech

Dne 30. 8. 2017 uspořádala Oblastní 
charita Sušice v rámci aktivizačních 
služeb pro seniory a zdravotně posti-
žené občany v Kašperských Horách 
výlet do přírodních ukázkových zahrad 
v Chlumanech u Prachatic. 

Po známých přírodních zahradách -  
Kyby a U Vyšaty, nás provedla starostka 
obce Ivana Vlková, která nás seznámila 
se stručnou a velice zajímavou historií 
obou zahrad. Při té příležitosti jsme si 
mohli bylinné produkty ze zahrad nejen 
prohlédnout a očichat, ale i ochutnat. 
Většina z nás si domů odvezla nejen 
spousty zajímavých informací, ale i saze-
ničky, semínka a sušené kvítka.

Sociálně aktivizační služby jsou určeny 
pro všechny seniory a osoby se zdra-
votním postižením z Kašperských Hor  
a okolí.  Přijďte mezi nás. Pořádáme pra-
videlné aktivity v Domě s pečovatelskou 
službou v Kašperských Horách.

Milada Vinická Strnadová, 
sociálně aktivizační pracovnice

je překlad Bible do němčiny. Lutherovo 
učení mělo ohlas i v našich zemích, pře-
klady některých jeho spisů vyšly u nás 
už v letech 1520 a 1521. Česká Jednota 
bratrská navázala s Lutherem písemné 
kontakty ve 20. a 30. letech 16. sto-
letí. Lutherovy myšlenky našly své pří-
znivce i v jazykově německém prostředí 
Kašperských Hor a Rejštejna, jak do-
svědčoval tehdejší děkan Prácheňského 
kraje Martin Strakonický, katolický farář 
ze sousedního Strašína.

Vladimír Horpeniak

v Kašperských Horách



 strana 20 KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Růžence a pateřík y

V říjnu slavíme svátek Panny Marie 
Růžencové. Díky tomuto svátku se vlastně 
celý měsíc říjen prosadil jako měsíc mod-
litby růžence. K meditativní – opakovací 
modlitbě růžence byla zapotřebí k odpo-
čítávání modliteb a pro přehlednost jakási 
pomůcka. Ta časem nabyla podoby šňůrky 
s navlečenými korálky a křížkem. Ve star-
ší minulosti jednou z nejvýznamnějších 
oblastí, kde se vyráběly skleněné korálky 
k růžencům, byla Šumava.

Pojmenování růženec (latinsky rosarium)  
vychází z poetického pojmenování Panny 
Marie ROSA MYSTICA – Růže mystická. 
Růženec rozeznáváme dvojí – veliký a malý. 
Veliký růženec obsahuje 150 menších kuliček, 
na každou se modlí Zdrávas Maria. Vždy mezi 
deseti malými kuličkami (dekádou) je jedna 
větší pro modlitbu Otče náš. Při modlitbě se 
připomínají radostná, bolestná a slavná du-
chovní tajemství. Malý růženec má pouze pět 
dekád, začíná modlitbou Otče náš a tzv. ter-
zettem – třemi Zdrávasy před první dekádou.

Původ růžence se spojuje se svatým 
Dominikem, historické bádání však ukázalo, 
že skutečný původ růžence je mnohem starší. 
Na začátku zřejmě stojí překládání kamínků 
z hromádky na hromádku za účelem počí-
tání modliteb. Původní pobožností mnichů  
a poustevníků byla modlitba všech 150 žal-
mů. Časem tyto žalmy pro usnadnění nahra-
dily modlitby Otče náš a Zdrávas Maria. O 

růžencových pobožnostech jsou zprávy už ze 
středověku, zejména z 15. století. Albrecht 
Dürrer svůj slavný obraz Růžencová slavnost 
namaloval v roce 1506. K rozšiřování růženco-
vých pobožností byla zakládána různá růžen-
cová bratrstva. Morálně je podporovali pa-
peži, zejména udělováním odpustků. Růžence 
se prodávaly zejména v poutních místech. 
Zvláště bývaly ceněny růžence z Jeruzaléma. 
Papež Inocenc XI. udělil odpustky za to, když 
se modlitba růžence konala s růžencem při-
neseném z Říma. Na památku vítězství u 
Levanta 1571 (bylo to slavné vítězství nad 
osmanskou říší) založil papež Řehoř XIII. pro 
růžencová bratrstva zvláštní růžencovou slav-
nost, která připadala na první neděli v říjnu. 
Tuto slavnost pak papež Klement XI. stanovil 
pro celou katolickou církev.

Ve staré Evropě byly růžence značně roz-
šířené. Vytvářely se ze dřeva, kostí, skla, po-
lodrahokamů, z tvrdých semen mahagonu či 
klokočí. Jsou též růžence z korálů, křišťálu, 
stříbra i zlata. Dodnes jsou hodně rozšířené 
růžence ze skleněných korálků. Růžencové 
barevné korálky ze skla se na Šumavě vy-
ráběly už od 14. století. Větším korálkům 
se podle modlitby Otče náš – Pater noster 
říkalo pateříky. Časem se toto pojmenová-
ní vztahovalo na všechny skleněné korálky 
k růžencům. Hutím, kde převažovala výroba 
těchto korálů, se říkalo pateříkové. Už v době 
před třicetiletou válkou byly šumavské pate-

říky vyváženy ve velkém prakticky do celého 
tehdy známého světa. Pateříky se tenkrát 
vyráběly především v oblasti Kašperských 
Hor, Vimperka a Královského hvozdu. Vývoz 
těchto výrobků zprostředkovávali hlavně ob-
chodníci z Norimberka. Je proto pochopitelné, 
že nejstarší šumavské sklárny vznikaly v do-
sahu obchodních cest, zvláště Zlaté stezky. 
Centrem obchodu s pateříky na české straně 
byly Kašperské Hory, kde je znám prostředník 
tohoto obchodu v době kolem roku 1600 – 
Georg Rauscher. Tvrdí se, že pateříky neslou-
žily jen růžencům, ale i jako platidlo v obcho-
du s otroky. 

Na počátku 17. století se pateříky vyráběly 
v celé řadě barev. V objednávkách i v dodacích 
listech té doby se píše o bílých, černých, mod-
rých, zelených či žlutých pateřících. Pateříky 
měly různé tvary – kulovité, soudkovité, prs-
tencovité, fazetované, malinové, žebrované… 
Pateříky byly z hutí odváženy většinou v su-
dech. Na jeden formanský vůz se údajně vešlo 
4 – 5 sudů. Odhaduje se, že v sudu mohlo být 
až 200 000 pateříků. Jeden sklář mohl vyrobit 
jeden až tři tisíce pateříků za den.

Výzkumu bývalých pateříkových hutí na 
Šumavě se významně věnuje písecký archeo-
log Jiří Fröhlich. Díky jemu můžete vidět šu-
mavské pateříky i rekonstrukce původních pa-
teříkových růženců v expozici Muzea Šumavy 
v Kašperských Horách.

Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy,

Rekonstrukce tradičního růžence z originálních pateříků z doby kolem 1800, nově 
nalezených v oblasti Horské Kvildy, foto Vladimír Horpeniak

Dívka ozdobená historickými skle-
něnými korálky k růžencům - pateříky, 
které byly nedávno objeveny na místě 
zaniklé sklářské huti v oblasti Horské 

Kvildy. Foto Vladimír Horpeniak
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Ze 7. Šumavského FotoMaratonu
Již posedmé se v Kašperských Horách 

sešli soutěživí fotografové, aby se zú-
častnili Šumavského FotoMaratonu. 
Cílem soutěže je nafotit za 5 hodin  
5 témat v zadaném pořadí. Komu se to 
povede nejlépe, vyhrává. Oceněno bylo 
deset nejlepších a jeden snímek získal 
cenu poroty. V rámci FotoMaratonu 
proběhly také zajímavé přednášky 
fotografů: Roberta Vano a Andreje 
Macenauera. 

FotoMaraton se každoročně koná 
v Praze, Brně a Kašperských Horách. Právě 
ten poslední jmenovaný proběhl v sobotu 
16. září 2017 a i přes nepřízeň počasí se 
sešlo mnoho soutěžících i návštěvníků fo-
tografických přednášek.

Ráno všichni soutěžící dostali zadaná té-
mata – ta se vždy dozví až na startu a mají 
na jejich zpracování maximálně 5 hodin. 
Letošní témata byla:

1. V lese
2. Překvapení
3. Starobylý
4. Kouzlo okamžiku
5. Naruby

Trik je ovšem v tom, že tato témata je 
nutné fotit postupně, nikoliv jak se komu 
zlíbí; pěkně od prvního po poslední. Fotky 
také nesmíte řadit ani upravovat v počítači. 
Po uplynutí soutěžního času prostě přine-
sete kartu a na ní pouze ty správné snímky. 
Karta i snímky vám samozřejmě zůstanou.

Na ty už se těší komise, která má ne-
lehký úkol vybrat deset soutěžících, kteří 
témata zvládli nejlépe. Jeden snímek dostal 
ocenění „cena poroty“.

Počasí v sobotu sice nevypadalo úplně 
nejlépe, ale nakonec se sešly skvělé snímky 

– trochu uplakaný den přál hrátkám s kapič-
kami, odrazy či deštníky. Také mu soutěžící 
mohou zpětně poděkovat za dramatický 
opar nad šumavskými vrchy!

Po přednáškách následovalo samot-
né slavnostní vyhlášení vítězů. Soutěžící 
na hodnocených místech přebrali ceny 
z rukou ředitelky FotoInstitut.cz Heleny 
Macenauerové, Andreje Macenauera  
a Roberta Vano. Cenou za 1. místo byl fo-
toaparát Olympus TG-5. Jde o odolný pří-
stroj, se kterým můžete i pod vodu!

Všichni vítězové také obdrželi hodnot-
nou poukázku na služby spolupořadate le 
soutěže, firmy Centrum FotoŠkoda. Cenou 
poroty pak byla kniha Roberta Vano 

– Memories. 
Texty a fotografie převzaty z fotoaparat.cz

-red-

3. místo: Michal Přibyl (nahoře)  1. místo: Vlasta Štochlová (dole)

Vpravo: cena poroty: Kateřina Přibylová

Pokračování na straně 22
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...tisíce příběhů, nespočet zážitků. Pouze jeden lokál.

Spolu jsme 23 let. Děkujeme.

Dokončení ze strany 21
Níže: 2. místo, Jan Linhart

Níže: Vlasta Štochlová a její vítězné snímky
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My máme rádi... jídlo!

Podzim podzim přichází, nadělá mi ne-
snází, tím, že tuším, co se přihodí… Zpívá 
v jedné své písni Jiří Grossmann. Mně na-
štěstí podzimní recepty nesnáze neudě-
lají, protože právě v tomto období jsou  
k dispozici úžasné suroviny, ze kterých 
lze připravit skvělé pochoutky. A tak  
s chutí do toho!

Lilkový tatarák

1 velký lilek
1 menší cibule
3 rajčata
1 čerstvá paprika 
/lze přidat též 1 feferonku/
1 lžíce posekaných kaparů
2 lžíce kečupu
2 lžíce chilli omáčky
1 lžíce Worcesteru
2 - 3 stroužky česneku
mletý pepř, sůl dle chuti
trochu olivového oleje

Lilek nakrájíme na půl centimetro-
vá kolečka, posolíme a necháme jej 
alespoň 5 minut „vypotit“. Poté usu-
šíme papírovou utěrkou. Ostatní 
zeleninu nakrájíme na kostičky.  
Na pánvi na oleji necháme zesklova-
tět cibuli a  přidáme zbytek zeleniny. 
Restujeme asi 7 minut, dokud není li-
lek hnědý. Sundáme z ohně a vmícháme 
kečup, chilli omáčku, worcester a utře-
ný česnek. Nakonec přidáme posekané 
kapary a česnek, dle chuti přisolíme. 
Podáváme s opečeným toastem.

Dýně Hokaido plněná hovězím masem

1 střední dýně Hokaido  
   (nebo více malých)

300 g mletého masa
100 g strouhaného sýra  

   (eidam, ementál, čedar)
1 cibule
50 ml smetany ke šlehání
1 lžíce másla
sůl, pepř, oregano, tymián
olej

Dýni seřízneme kousek spodní části tak, 
aby byla stabilní a hezky stála. Vrchní část 
seřízneme tak, aby nám vznikla jakási če-
pička a dýni vydlabeme. Cibuli nakrájíme 
na- drobno a zpěníme na oleji. Přidáme 
hovězí maso, sůl, pepř, tymián a orega-
no. Dobře promícháme a necháme dusit  
8 minut. Sejmeme z ohně a plníme do dýně 
– střídavě vrstvu masa, vrstvu sýra. Až je 
dýně téměř plná, zalijeme smetanou, při-
klopíme „čepičkou“ a pečeme v předehřáté 
troubě při 190ºC jednu hodinu. 

Pečená medová jablka

185 ml červeného sladkého vermutu
270 g medu
40 g rozinek
6 sladkých jablek
kůra a šťáva z pomeranče
1 lžíce třtinového cukru,  

   trochu mleté skořice
40 g opražených mandlí
mascarpone nebo vanilková zmrzlina

Do hrnce dáme vermut, rozinky a med, 
přivedeme k varu. Pak teplotu stáhneme a 
za stálého míchání vaříme ještě 10 minut. 
Až směs zhoustne, stáhneme ze sporáku a 
necháme vychladnout. Troubu předehřeje-
me na 160ºC. Do mísy dáme pomerančo-
vou šťávu, nastrouhanou pomerančovou 
kůru, cukr a skořici. Z jablek vydlabeme 
jadřince a nakrájíme je vodorovně na ten-
ké plátky. Skládáme je na sebe zpět do 
tvaru jablka a opatrně je narovnáme do 
zapékací nádoby. Z medovo-verumuto-
vé lázně vylovíme rozinky a promícháme 
je s mandlemi. Naplníme jimi otvory po 
jadřincích. Jablka pak pokapeme medovo-
vermutovým sirupem a trochou pomeran-
čové šťávy. Dáme do trouby a za občasné-
ho prolévání zbylou pomerančovou směsí 
pečeme 40 minut do změknutí. Podáváme 
s mascarpone nebo kopečkem vanilkové 
zmrzliny. Můžeme ještě posypat naseka-
nými ořechy. 

Přeji Vám dobrou chuť, bohatou pod-
zimní sklizeň a spoustu dobré nálady!

Lena Yvona Geryková
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Pozvánka na každoroční
setkání u kapličky sv. Martina 
na bývalých Zadních Paštích

Každoroční tradicí se stalo setkání  
u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních 
Paštích. Díky obětavosti sponzorů i darů od 
lidí, kteří mají rádi Šumavu, se podařilo na-
šemu spolku, tehdy „jen“ skupině nadšenců 
z Plzně, obnovit kapličku, jejíž základy jsme 
zcela náhodou našli. Od té doby uplynulo 
v Křemelné už hodně vody, ale sponzoři  
i lidé, kteří si toto místo oblíbili, se zde 
scházejí každým rokem a za každého počasí. 
Tato akce je i jakýmsi zakončením turistické 
sezony.

Letos vás všechny zveme ke kapličce 
sv. Martina na bývalé Zadní Paště opět  
v sobotu 11. listopadu – ve 12.00 hod, kdy 
se zde sejdou lidé dobré vůle, kteří dokážou 
ocenit kouzlo místa, jež je v polovině lis-
topadu schopno návštěvníky přivítat téměř 
letním sluníčkem, stejně jako mlhou, sně-
hem a větrem. Potkáme se tedy po několika 
letech právě v den, kdy Martin slaví svůj 
svátek.

Rádi bychom znovu poděkovali všem, 
kteří se dostavili loni, kdy svatý Martin sku-
tečně přijel na bílém koni a sníh a mráz 
komplikoval cestu ke kapličce. Teprve po-
tom si člověk uvědomí, jak těžký byl život 
zdejších lidí. Doufáme proto, že letošní se-
tkání bude zase za jiného, pro nás přívěti-
vějšího počasí. 

Přijďte s láskou a pokorou a prožijte 
s námi několik milých chvil u kapličky. 

Pro poutníky bude tradičně u kapličky 

připraveno občerstvení a po návratu do 
Dobré Vody bude i bramboračka v Domě 
svatého Vintíře.

Protože se vám loni líbil varhanní kon-
cert, opět jsme pozvali studenty plzeň-

ské konzervatoře, kteří pro vás budou  
od 16.00 hod. hrát v kostele sv. Vintíře. 

Bližší informace na www. sumavskecesty.
cz nebo mailu sumavske.cesty@centrum.cz.

Jana Kolářová
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Více prostoru  
pro vás a  
vaše nápady.

Nadšení! Všechno 
ostatní najdete u nás.
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změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

Ce�o�očně přístupné
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh�
najdi 10 dobře uk��t�ch k�abiček na 
k�ásn�ch místech � našem oko�í. Map-
ka s indiciemi je k dostání na MěKIS.
Kašpe�ské Ho�� |

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

K�ěten - říjen
Šuma�ské cha�up� očima Ja�omí�a 
Randáka
Ga�e�ie Muzea Šuma�� K. Ho�� |

Září - �istopad 
Dotkni se mě d�aní – poh�a� mě po-
h�edem – nap�níš s�ou duši duhou
V�sta�a b�to��ch dop�ňků z dot�ko�é-
ho dře�a. V�sta�a Romana Ha�bhube�a 
a Jiřího R�báka.
V�sta�ní síň Kašpe�ské Ho�� |

Září - říjen | 9.00 – 15.30
Houb� známé i neznámé
V�sta�a na téma houb�. Ukázk� t�pů 
p�odnic a mode�ů šuma�sk�ch hub. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

KRÁTKODOBÉ AKCE

1. 10. | 15.00 – 17.00
S�ato�ác�a�ské posezení na �aře
Fa�a Kašpe�ské Ho�� |

3. 10. | 15.00 – 19.00
Uzd�a� se ob�ázkem
Seminář s ��ukou ma�o�ání technikou 
automatické a intuiti�ní k�esb� s Ing.  
Janou Ha�bhube�o�ou. 
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

6. 10. | 17.30
Šmou�o�é: Zapomenutá �esnice
Šmou�inka se po ná�ezu tajup�né map� 
��dá�á spo�ečně se s��mi nej�epšími 
kama�ád� na napína�ou pouť Zakáza-
n�m �esem p�n�m kouze�n�ch st�oření. 
Animo�aná komedie, dé�ka 88 min., 
�stupné 60 Kč děti, 80 Kč dospě�í.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

6. 10. | 20.00
Sk��tá čís�a 
Snímek ��p�á�í neu�ěřite�n� příběh 
tří geniá�ních A��oame�ičanek, kte�é  
p�aco�a�� � NASA a jejichž ��počt� 
stá�� za ��s�áním ast�onauta Johna 
G�enna na oběžnou d�áhu. T�ojice �i-
zionářek nedba�a na �aso�é a gende-
�o�é předsudk� a sta�a se inspi�ací p�o 
da�ší gene�ace. Ži�otopisné d�ama, 
dé�ka 127 min., �stupné 80 Kč.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

10. 10. | 10.00 – 12.00
Den senio�ů
Pořádá Cha�ita města Sušice.
Vestibu� kina Kašpe�ské Ho�� |

13. 10. | 19.00
Schůze aneb Zapomenut� p�inc 
Di�ade�ně st�á�něná pohádka p�o do-
spě�é, kde se mísí něko�ik pohádek, 
takže je �še pomotané a zapomenu-
t� p�inc přijde ��s�obodit Sněhu�ku 
� době, kd� ta už dá�no nemá p�sa 
dmoucí a pod.. Předsta�ení ochotnic-
kého spo�ku Dřešín. Vstupné 80 Kč. 
Kino Kašpe�ské Ho�� |

14. 10. | 8.00 – 12.00
B�ešák | p�odej – nákup - ��měna
Máte doma nepotřebné, a�e �ungující 
�ěci, kte��ch je �ám �íto ��hodit? (ob-
�ečení, h�ačk�, spo�to�ní potřeb�, kni-
h�, nářadí, špe�k�, po�ce�án, atd.) Nebo 
naopak někte�é �ěcičk� potřebujete?
Vestibu� kina Kašpe�ské Ho�� |

19. – 21. 10 | čt a pá 9.00 – 16.00, 
so 9.00 – 12.00
Bu�za ob�ečení 
K�ub Kašpe�skoho�sk�ch žen pořádá 
sbě� i p�odej použitého texti�u.
Vestibu� kina Kašpe�ské Ho�� |

21. 10. | 15.00 
Po�ídání o minu�osti �umunsk�ch 
S�o�áků
Zajíma�á přednáška s besedou a p�o-
mítáním histo�ick�ch �otog�a�í pana 
Radka Oce�áka. Zájemci o �odinnou 
histo�ii, dobo�é �odinné �oto s sebou.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

24. 10. | 17.00
V�i� ps�chik� na �idské zd�a�í
Beseda p�o �šechn�, kteří se chtě-
jí doz�ědět jak předcházet nebo se 
nás�edně zba�it s��ch zd�a�otních 
disha�monií – jak ps�chick�ch, tak i 
��zick�ch. 
Ho�sk� k�ub Kašpe�ské Ho�� |

27. – 29. 10.
Fi�mo�é Kašpe�ské Ho��
Fi�mo�� �esti�a� – Šuma�a a Ba�o�sk� 
�es na p�átně i mimo něj. Těšit se mů-
žete na přeh�ídku tematick�ch ��mů 
české i německé p�o�enience, besed� 
o Šuma�ě a Ba�o�ském �ese, p�og�a-
m� p�o děti i dospě�é (t�oři�é dí�n�), 
�e�nisáž no�é expozice � p�osto�ách 
�adnice, pi�ní minis�a�nosti a ja�ma�k.

LISTOPAD

5. 11. | 15.00
Hube�tská mše
Kašpe�skoho�ské městské �es� �e spo-
�up�áci s místní �a�ností pořádají � 
koste�e s�. Ma�két� Hube�tskou mši � 
podání „Po��ta�sk�ch t�ubaču“, kte�é 
zpě�em dop�o�odí „S�atobo�“.
Koste� s�. Ma�két� Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA  ŘÍJEN          


