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Městské slavnosti se vydařily. Další snímky naleznete na následující straně.

Volby do krajského
zastupitelstva

Novinky na Sportovišti
Kašperskohorské Sportoviště chystá
v dohledné době řadu novinek. Mezi
ty patří především propagační činnost
k akcím a programům již zavedeným,
tak i akce a programy nové.
Zásadní s hlediska propagace již zavedených činností Sportoviště bylo optimalizování webových stránek a vytvoření
nového facebookového profilu: obojí slouží ke komunikaci s klienty Sportoviště. Ať
už jde o ty, kteří jeho prostory využívají
pravidelně, či o nové příchozí.
Hned po zmíněném přišla na řadu výroba vizuálních identit jednotlivých akti-

vit: přibyla nová loga pro jednotlivé aktivity. Propagována bude i posilovna ve
Sportovišti: připraveny jsou informační
letáky určené nejen místním obyvatelům,
ale rovněž i do Kašperských Hor příchozím turistům a lidem, hledajícím aktivní
odpočinek na Šumavě.
Nyní již k samotným novinkám. Vedení
Sportoviště připravuje projekt, jehož
cílem je fyzická aktivita žáků základní
školy Kašperské Hory, a jenž nese název „Sparťan – dětský klub pohybových
aktivit“.

Výstavní místnost v přízemí budovy
radnice, Náměstí 1
Více na straně 10

Den seniorů 2016
Oblastní charita Vás zve v úterý
4. října od 9.00 na náměstí na program
pro seniory.
Více na straně 9

��

Pokračování na straně 15

Instalace technických památek
Soubor mlecích kamenů ze středověkých
zlatorudných mlýnů, loni nově nainstalovaný u jižního schodiště kostela sv. Markéty
v Kašperských Horách, byl začátkem letošního září doplněn dalšími ukázkami.

v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00
v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00

Speciální stylové kované stojany s držáky
pro tyto cenné technické památky vyrobil
zámečník Ladislav Hadrava. Nově je vystaven masivní mlecí kámen nalezený v 70.
letech minulého století při dolním toku
Losenice u Rejštejna (zcela vpravo) a dále
zlomek mlecího kamene s tzv. „remišemi
– větrníky“ – příčnými žlábky, které podporovaly pohyb meliva mezi mlecími plochami
(na kraji vlevo). Na akci, která byla koncipována jako příspěvek k letošnímu roku
Karla IV., spolupracovaly Technické služby
města Kašperských Hor.

����������������
Nové díly Zmizelé
Šumavy
������������

Od 13. září pokračuje třetí řada pořadu Emila
Kintzla na internetové televizi stream.cz

��
��� ������

Vladimír Horpeniak

�
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Úvodník
Drazí čtenáři,
s říjnovým číslem jsme opustili letní sezonu a období, kdy to ve městě žilo jako
dlouho ne. Za některými akcemi se ohlédneme. Do tohoto čísla jsem pro Vás připravil jako zpestření obsahu reportáž z jedné
východní země, po níž jsme putovali před
pár týdny s kamarádem ze Sušice.
Do dalšího vydání se pak připravují obsáhlejší informace z radnice a zároveň i pokračování rozhovorů, kterých si žádáte.
A už teď se těším na Vaše příspěvky do listopadového čísla. Zpravodaj si totiž dáváme dohromady společně. Přeji Vám příjemné čtení!
Váš Václav Kůs

Ohlédnutí za městskými oslavami
Městské slavnosti se náramně vydařily,
což mohou jistě potvrdit všichni, kteří se
jich zúčastnili. Největší zásluhu a vřelý dík
si zaslouží dámy z MěKIS, které trpělivě věnovaly mnoho času a úsilí na přípravu programu, koordinaci účinkujících a zároveň se
staraly o hladký průběh celé akce. Povedlo
se, a proto mi za všechny návštěvníky města a potěšené obecenstvo dovolte vyslovit
velký dík a uznání za Vaši práci!
Václav Kůs

Foto: facebook.com
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O čem jednala rada a zastupitelstvo?
Rada města Kašperské Hory se schází
na pravidelném jednání každé dva týdny. Členy rady města jsou: starosta Petr
Málek, místostarosta Jaroslav Chlada,
Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zdeněk Svoboda
a Ing. Milan Bechyně. Průběh zasedání rady města se řídí Jednacím řádem
(k dispozici na www.kasphory.cz).
S nejdůležitějšímu usneseními budete
seznámeni i prostřednictvím Zpravodaje.
Kompletní souhrnná usnesení najdete
(z důvodu rozsáhlosti materiálů) na oficiálních webových stránkách města.
Rada města jednala ve dnech 29. 8.
a 12. 9. 2016
Z jednání rady města 29. 8. 2016
Rada města souhlasila s podáním žádosti na pronájem pozemkových parcel
číslo 182/3 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 334 m2 a 182/4 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 147 m2, vše v katastrálním území Kašperské Hory, na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
v Klatovech.
Rada města doporučila zastupitelstvu
města projednání „Smlouvy o zřízení
pozemkové služebnosti“ na služebnost
inženýrské sítě ve prospěch pozemkové
parcely číslo 1292/2 v katastrálním území Kašperské Hory, která je v jejím vlastnictví. Služebnost inženýrské sítě spočívá
v právu zřízení, vedení, provozu, údržby
a oprav vodovodní přípojky, včetně úprav
za účelem modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti v pozemkových parcelách číslo 1292/6 – trvalý travní prost o výměře
277 m 2 a 1282/10 – trvalý travní porost
o výměře 931 m 2, obě v katastrálním území Kašperské Hory a ve vlastnictví Města
Kašperské Hory.
Rada města souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy žadatele J. H. na
1 měsíc s podmínkou, že do 30. 9. 2016
budou odstraněny veškeré zjištěné závady, způsobené nájemníkem v městském
bytě, a bude řádně doplaceno dlužné
nájemné.
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu Finančního výboru o kontrolní činnosti dne 25. 8. 2016.
Rada města akceptovala předloženou cenovou nabídku na administraci
veřejné zakázky na výběr projektanta
stavby Rekonstrukce a dostavba domu
Bílá růže v Kašperských Horách v částce
11 500 Kč bez DPH a pověřila starostu
města podpisem příslušné smlouvy s administrátorem, společností MAZEPPA
s. r. o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň,
IČ: 271870396.

Rada města souhlasila s nabídkou na
zpracování kompletní projektové žádosti
o dotaci a zpracování integrovaného plánu
rozvoje Kulturního a návštěvnického centra
Bílá růže a zpracování Integrovaného plánu rozvoje a pověřila starostu města podpisem příslušných smluv se zpracovatelem,
Klárou Noskovou, Šmeralova 444, 339 01
Klatovy, IČ: 87742471.
Z jednání rady města 12. 9. 2016
RM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení akce Šumavské Kašperské Hory v dobách
Karla IV. a zároveň souhlasila se snížením
odměny pro realizátora akce Plzeňští, spolek
šermířů a přátel historie Plzeň, IČ: 26562391
o 3 % z celkové částky, tj. o 9 780 Kč.
RM doporučila ZM ke schválení:
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Kašperské Hory
a Mikroregionem Šumava – západ, týkající
se předfinancování výdajů spojených s realizací projektu: Putování srdcem Evropy bez
hranic, který bude realizován v Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014
– 2020 a v jehož rámci budou realizovány
aktivity: Zlatá stezka a Zlatá cesta, Sklářská
stezka, Stezka strážců hranice a Stezka zlatokopů, Turistický informační systém Šumava
– Bavorský les. Celková výše částky pro
předfinancování výdajů činí: 99 302,- Kč.
RM doporučila ZM ke schválení:
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem
Kašperské Hory a Mikroregionem Šumava
– západ pro předfinancování výdajů spojených s realizací projektu: Putování srdcem Evropy bez hranic, realizovaného
v Programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014 – 2020, v jehož rámci budou realizovány aktivity: Zlatá stezka a Zlatá cesta, Sklářská stezka, Stezka strážců hranice
a Stezka zlatokopů, Turistický informační
systém Šumava – Bavorský les. Návratná
finanční výpomoc činí: 893 715,- Kč.
RM doporučila ZM ke schválení:
Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Kašperské Hory a TJ Kašperské Hory
na akci „Rekonstrukce fotbalových šaten“.
Finanční příspěvek města na rekonstrukci
činí 200 000,- Kč.
RM souhlasila s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o umístění a povolení stavby „Garáž
se samoobslužnou myčkou Kašperské Hory“.
Stavba bude realizována na pozemcích žadatele Miloslava Egera parc. č., 193/3,
193/6 a 2325 a pozemcích v majetku města
Kašperské Hory 191/2 a 2151/2 v katastrálním území Kašperské Hory.

RM souhlasila s umístěním stavby
„Faremní porážka Kašperské Hory“ na
pozemku č. 1306/4 v katastrálním území
Kašperské Hory. Stavba bude realizována
společností Statek Kašperské Hory, s.r.o.,
který je současně uživatelem části uvedeného pozemku.
RM doporučila ZM projednání prodeje
části pozemkové parcely číslo 168/1 – trvalý travní porost o výměře cca 840 m2
v katastrálním území Lídlovy Dvory.
RM souhlasila s dočasným omezením
provozu na pozemní komunikaci – chodníku
kolem domu čp. 38 v ul. Dlouhá z důvodu
provádění výměny střešní krytiny na domě
(bezpečnost chodců po dobu provádění
oprav ve dnech 15. a 16. 9. 2016).
RM schválila za člena likvidační komise
Jiřího Bártíka (náhradník za R. Vrhela).
RM souhlasila s odprodejem vozu
Midibus LDV Convoy (KTA 2222) za
cenu 25 000,- Kč vč. DPH pro zájemce
E. Berouska, Praha.
RM souhlasila s bezplatným poskytnutím prostor sportovní haly pro Dětský
domov v Kašperských Horách za účelem
akce pořádané k 60. výročí DD (v rámci
oslav výročí).
RM souhlasila s provedením opravných
prací – rámy k obrazům akad. Jaroslava
Němce, umístěným v budově radnice,
Vladimírem Vágnerem, Na Zvolenci 2134,
Břeclav, IČ: 66264928, za celkovou cenu
16 000,- Kč.
RM bere na vědomí ukončení smlouvy
o pronájmu na kopírovací stroj č. NO34/12
(v kanceláři tajemníka) mezi městem
Kašperské Hory a společností MIN Servis
s. r. o. České Budějovice a zároveň konec
platnosti výhodnějších servisních a materiálových podmínek pro toto zařízení.
Pokračování na straně 4
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RM souhlasila s nákupem nového kopírovacího zařízení formou pronájmu od
společnosti společností MIN Servis s. r. o.
České Budějovice, IČ: 46683305 v rámci
obnovy techniky městského úřadu.
RM schválila komisi pro otevírání obálek a výběrovou komisi pro výběrové řízení
„Referent/referentka - Investiční technik“
ve složení: Petr Málek, Jaroslav Chlada,
Ing. Milan Bechyně, Mgr. Zdeněk Svoboda;
tato komise bude ve stejném složení zároveň plnit funkci výběrové komise.
RM doporučila po otevření obálek
a kontrole formálních náležitostí obsadit pozici investičního technika jediným přihlášeným zájemcem - Ing. Janou
Slonkovou, Jelenov 14.
RM souhlasila s realizací oprav na hradě Kašperk (vnitřní líc jižní hradby na ná-

dvoří; vnitřní líc severní hradby na nádvoří; zajištění římsy na jižní palácové stěně)
a zároveň schválila zhotovitele prací na
základě předložených nabídek v poptávkovém řízení: firmu RE IN s. r. o. Mladá
Vožice, s nabídkovou cenou 309 785,- Kč
vč. DPH.
RM schválila Smlouvu o dílo na „Zajištění
zpracování Programu regenerace městské
památkové zóny Kašperské hory“ mezi
městem Kašperské Hory a Sdružením architektů H+P (zast. Ing. Pohořalou), Zábělská
835/46, 312 00 Plzeň, IČ: 14709422 za
cenu 78 400,- Kč bez DPH. Termín předání
díla je 30. listopadu 2016.
RM schválila Smlouvu o zajištění servisních služeb mezi městem Kašperské
Hory a společností EVK Kašperské Hory
s. r. o. na zajištění služeb v rámci péče
o vodohospodářskou infrastrukturu města a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.

RM souhlasila s podáním Žádosti
o zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby“ pro město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341
92 Kašperské Hory, IČ: 00255645. Tuto
činnost vykonává pro město Kašperské
Hory společnost EVK Kašperské Hory
s. r. o., Smetanova 1 65, 341 92 Kašperské
Hory, IČ: 05230624.
Kompletní souhrnná usnesení z jednání rady města (a zastupitelstva města) najdete na oficiálních webových
stránkách města www.kasphory.cz,
k nahlédnutí jsou rovněž v kanceláři tajemníka MěÚ.
Termíny jednání rady města v roce
2016: 26. září., 10. a 24. října, 7. a 21.
listopadu, 5. a 19. prosince.
Příští jednání zastupitelstva města:
8. prosince 2016
Andrea Staňková, tajemnice

Upozornění pro žadatele o zřízení předzahrádky
k provozovně
Město Kašperské Hory vyzývá žadatele, kteří chtějí v roce 2017 provozovat předzahrádky, aby žádosti
o povolení zřízení předzahrádek zaslali B. Bernardové, nejpozději do 15. listopadu 2016
(z důvodu zjednodušení administrativy bude hromadně zaslána žádost o vyjádření na Městský úřad Sušice - Odbor
školství, památkové péče a cestovního ruchu a na Policii České republiky, Dopravní inspektorát Klatovy).
V žádosti uveďte: velikost (plochu) předzahrádky, období pro které bude zřízena a přesné umístění.
A. Staňková, tajemnice

Nádoba na elektroodpad

Černá skládka v KH?
V době, kdy ve městě postupně zlepšujeme síť odpadových nádob jak na
směsný odpad, tak tříděný odpad, jsou
zde rozmístěné kontejnery na bioodpad,
funguje zde sběrný dvůr, kompostárna,
najdete téměř v centru města neuvěřitelnou věc, a sice černou skládku.
Opravdu bych ráda věděla, co se
odehrává v člověku, který toto dokáže
napáchat. Bojí se alespoň, že ho někdo
uvidí? Stydí se?
Helena Marková,

V polovině září byla v Kašperských
Horách instalována nádoba na drobný elektroodpad, který je shromažďován jako zpětný odběr elektrozařízení.
Byl zde umístěn pro Vás občany, aby se
nemuselo s každou drobností, která již
doma nebo v dílně pozbyla využití, jít
do sběrného dvora. Můžete jej tedy využít pro všechny staré nebo již nefungu-

jící malé domácí kuchyňské spotřebiče,
pro zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení, elektrické
a elektronické nástroje s výjimkou nebezpečného odpadu - baterií, zářivek
a úsporných žárovek. Je umístěna na náměstí, pod samoobsluhou vedle zvonů
na tříděný odpad.
Helena Marková, Odbor ŽP
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Pamětní deska odhalena
Působivou součástí letošních oslav jubilea
Otce vlasti v našem městě bylo odhalení
pamětní desky Karlu IV. na budově hotelu
Rilancio večer 9. září 2016. Deska z leštěné
žuly nese nápis, který připomíná Karla IV.
jako dárce důležitého obchodního privilegia
pro Kašperské Hory, dále jako zakladatele
Zlaté stezky kašperskohorské i královského hradu Kašperku. Pamětní desku, kterou podle ideového návrhu Dr. Vladimíra
Horpeniaka zpracoval plzeňský sochař a medailér Jiří Špinka, zdobí bronzový reliéf s motivem Karlova zlatého dukátu. Dílo vzniklo
díky velkorysému sponzorskému daru pana
Václava Ryvoly a hotelu Rilancio. V rámci
slavnostního aktu desku odhalil a o významu kulturních a uměleckých aktivit Karla IV.
promluvil prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.,
prorektor Univerzity Karlovy. Zdůraznil,
že zlaté bohatství plynoucí z kašperskohorských zlatodolů nepochybně přispělo
k nejvýznamnějším uměleckým projektům
doby Karla IV. včetně výstavby svatovítské katedrály v Praze. Desku požehnal
nový vikář vikariátu sušicko-nepomuckého
P. Marek Donnerstag, Th.D., který zároveň
udělil požehnání všem přítomným a městu Kašperské Hory. Mezi četnými hosty,

které uvítal starosta města Kašperských
Hor Petr Málek, byli zástupci partnerského
města Grafenau v čele s tamním starostou
Maxem Niedermeierem s chotí, dále akademický malíř Miroslav Houšť, archeolog
NM Miloslav Slabina a další. Při slavnosti
byla stručně představena i pamětní publikace „Karel IV. a zlaté horní Pootaví“ autora
Vladimíra Horpeniaka. Přítomní obdivovali
historickou stafáž s planoucími pochodněmi, která podtrhla výjimečný charakter
události.
Vladimír Horpeniak

Divadelní spolek Pachmajr z hradu v akci
Od roku 2013 na Kašperku pořádáme
cyklus oživené historie, jehož záměrem je
popularizačně naučnou formou představit návštěvníkům hradu život v minulosti.
Od té doby na hradě vystoupili např. řemeslníci, lučištník, šermíři se školou šermu
a další. Součástí jejich programu byly i názorné ukázky jejich činnosti s tím, že sami
návštěvníci hradu si mohli zkusit něco vykovat či zašermovat apod. Odborné poučení samozřejmě nemohlo chybět.
Na začátku roku 2015 jsme se shodli,
že bychom se rádi pokusili poznat myšlení a vkus středověkého člověka. Jako nejlepší prostředek k tomu se nám zdálo být
středověké divadlo. Tímto způsobem se
dá docela dobře poznat, o co se lidé zajímali, jaké jevy ve společnosti byly terčem
kritiky, co jim připadalo vtipné. Proto
jsme se - z našeho pohledu celkem logicky - rozhodli nastudovat nejstarší česky
psanou divadelní hru Mastičkář, pocházející ze 14. století. Teprve poté jsme si hru
přečetli… byli jsme velice překvapení.
Krátce řečeno, Mastičkář je opravdový
středověký bulvár. Není se co divit, že takovéto hry spolu s herci byly velice brzo
vykázány z kostelů a hrálo se, kde se dalo.
Po dlouhých diskuzích, jak nastudování hry
uchopit, jsme došli k závěru, že ani kvalitní
herci nedokáží dobře zahrát tak špatnou
hru. Proto vznikl divadelní ochotnický spolek Pachmajr, tvořený zaměstnanci a přáteli

hradu Kašperk a začali jsme zkoušet.
Nicméně reakce diváků na naše vystoupení na Kašperku byly příznivé a hraní
začalo herce bavit. V letošním roce jsme
proto do našeho repertoáru zařadili druhou hru, pocházející z doby vlády Karla IV.
nazvanou Hra veselé Magdaleny, která už
je přeci jen o něco kultivovanější.
Letos v září jsme měli tu čest vystoupit
na městských slavnostech v Kašperských
Horách a předvést obě hry. Hraní na zaplněném náměstí bylo pro nás neopakovatelný zážitkem, i když víme, že většina
diváků čekala na program, který měl po
nás následovat.

20. září jsme si vyzkoušeli šíření osvěty o středověkém divadle na pražské klubové scéně. Oproti rozlehlému kašperskohorskému náměstí bylo podium 5 x 3
metry opravdu velkou změnou.
Hraní nás zatím baví a tak je zde stále reálná možnost zavítat na jeden z programů
na hradě Kašperk a zhlédnout naší představu o zábavě ve 14. století. Lidé ve středověku se stejně jako my dnes vždy bavili tak,
jak jim to podmínky umožňovali. Závěrem
krátkého hodnocení těchto dvou her lze
jen konstatovat, že naši předci nebyli o nic
slušnější a ctnostnější než jsme my.
Hezké podzimní dny přeje Zdeněk Svoboda
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Jde nejen o náš majetek
Ve středu 7. září měla Poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR projednávat
v závěrečném třetím čtení novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která má
připravit podmínky pro vývoj Národního
parku Šumava v dalších letech, především
podle představ ekologických aktivistů.
Na poslední chvíli – po dvou letech příprav,
dá se říci ve finále - byl návrh novely ministrem životního prostředí stažen z programu jednání, aniž bychom se dozvěděli
důvod tohoto kroku. Podle mého nelze
jednání pana ministra spojovat s ničím jiným, než s obavou o volební výsledek ANO
při volbách do krajských zastupitelstev,
a to zejména Plzeňského a Jihočeského
kraje. Oba kraje totiž v minulosti poslanecké sněmovně předložily vlastní návrh
zákona o Národním parku Šumava, byl
však odmítnut. Ministerskou novelou zákona, která má mimo jiné prosadit rozšíření
bezzásahového území (zpralesnění, divočinu) na nejméně 50 % území, kritizují nebo
odmítají shodně poslanci zastupující oba
kraje bez rozdílu, kterou politickou stranu
v Parlamentu zastupují.
Novela zákona, kterou jistě po krajských
volbách ministerstvo ovládané ANO opět
předloží k projednání, bude mít negativní dopad především na nemovitý majetek
města (lesní i zemědělské pozemky), povede k dalšímu snížení jeho hodnoty, k omezení nakládání s vlastním majetkem obce,
ke zrušení náhrad za omezené hospodaření
v lesích, apod. To vše, i další z toho plynoucí
dopady (jako např. snížení pracovních příležitostí), se samozřejmě projeví prostřednictvím hospodaření Kašperskohorských
městských lesů přímo v rozpočtu města.
Současné vedení města - ideově i stranicky spřízněné s ministerstvem ŽP (ANO)
- nekoná nic na obranu majetku a zájmů
města. Pokud my sami zákonodárcům nesdělíme, že v souvislosti se šumavským
parkem rozhodují o majetku našeho města,
nikoli jen o státním, jako v případě ostatních národních parků, nikdo jiný to za nás
neudělá. Připomínat poslancům existenci
nestátní majetků (obecních, soukromých),
na kterých byl vyhlášen národní park,
to se přece nehodí ani Správě NP Šumava,
ani Ministerstvu životního prostředí.
Z pozice členek zastupitelstva města
jsme se proto s paní Bernardovou rozhodly
seznámit poslance Poslanecké sněmovny se
specifickým postavením našeho města ve
vztahu k národnímu parku a oslovily jsme
je jednotlivě níže uvedeným dopisem:
Kašperské Hory 1. 9. 2016
Věc: Novela zákona č. 114/1992 Sb.
a Kašperské Hory
Vážená paní poslankyně, vážený pane
poslanče, obracíme se na Vás jako bývalé starostky Města Kašperské Hory -

Ing. Alena Balounová – starostka v letech
2002 -2012 a Bohuslava Bernardová – starostka v období 2013 – 2014, a členky současného zastupitelstva města. Dovolujeme
si Vás oslovit v souvislosti s novelou zákona
číslo 114/1992 Sb., kterou máte zanedlouho schvalovat ve 3. čtení, sněmovní tisk
501. Tento zákon se týká každého občana
v naší zemi, Města Kašperské Hory a jeho
obyvatel zejména.
Rády bychom Vám v krátkosti nastínily naše obavy o rozsáhlý majetek Města
Kašperské Hory, největšího nestátního
vlastníka, na jehož nemovitostech byl vyhlášen Národní park Šumava (NPŠ); vlastníka,
jehož práva jsou státní správou dlouhodobě přehlížena. Jenom připomeneme to, co
většina z Vás již ví. Správní území města
Kašperské Hory se rozkládá na osmi katastrálních územích, ale majetek město vlastní
ve dvaceti jedna katastrálních územích, což
znamená i na správním území jiných obcí.
Na části dvou katastrálních území našeho
správního území je vyhlášen Národní park
Šumava, vyhlášen je ale i na většině nemovitostí ve vlastnictví města. Kašperské
Hory jsou po městech Brnu a Písku třetím největším vlastníkem obecních lesů
v naší republice. Ke správě lesního majetku
město založilo organizaci Kašperskohorské
městské lesy s.r.o., jejímž je 100% vlastníkem, a které pronajímá 6.138 ha pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Vzhledem
k rozsáhlosti a rozlehlosti lesního majetku,
jsou městské lesy významným zaměstnavatelem nejen kašperskohorských občanů,
ale i obyvatel trvale žijících v obcích, na jejichž správních územích byl vyhlášen NPŠ.
V této souvislosti za znepokojivé považujeme například ekology prosazované
výrazné rozšíření bezzásahových území
nad současný stav, které připraví další trvale žijící obyvatele Šumavy o zaměstnání
a tradiční způsob obživy.
Město je rovněž 100% vlastníkem
Statku Kašperské Hory s.r.o., kterému
pronajímá zemědělskou půdu, cca 580 ha.
Zemědělskou půdu pronajímá i dalším farmářům, kteří na ní hospodaří i ve správních územích jiných obcí v NPŠ.
Na části vlastněných nemovitostí, cca na
5.000 ha pozemků určených k plnění funkcí
lesa a zemědělské půdě, je vyhlášen NPŠ,
na části dalších nemovitostí je vyhlášena
Chráněná krajinná oblast Šumava. Na cca
617 ha je vyhlášena I. zóna národního parku. Za ztížené hospodaření město dostává
až od roku 2006 kompenzace, jejich úhrada
byla poprvé poskytnuta v roce 2008, když
majetky bylo možno získat na základě zákona č. 114/2000 Sb. již v roce 2000.
Po celou dobu projednávání se snažíme sledovat jednání o novele zákona
č. 114/1992 Sb. Využily jsme příležitosti, když pan ministr Richard Brabec dne
1. 10. 2015 navštívil Kašperské Hory

a setkal se s občany, abychom jemu i jeho
doprovodu předložily dotazy, týkající se
právě zmíněné novely. Přestože jsme na
konkrétní dotazy dostaly písemnou odpověď, naše obavy tím nejsou rozptýleny
a i nadále v nás vyvolávají znepokojení
o budoucnost majetku města.
Vážená paní poslankyně, vážený pane
poslanče, jedním z řady problematických
ustanovení návrhu novely zákona je z našeho pohledu § 61 – Předkupní právo státu a financování výkupu pozemků, v jehož
odst. 1 – Česká republika má předkupní
právo k nezastavěným pozemkům ležícím
mimo zastavěná území obcí na území národních parků.... Město Kašperské Hory
vlastní převážně historický, v menší míře
přídělový majetek, některé nemovitosti město koupilo. Proto se ptáme, jakým
právem chce stát zapsat v katastru nemovitostí předkupní právo na historický majetek obce? Nedochází v tomto případě ke
skrytému způsobu znárodnění obecního
majetku?!
Další obavy v nás vyvolává příloha č. 5
k zákonu č. 114/1992 Sb. – „Grafické znázornění a jmenný seznam účelových komunikací, lesních cest a značených turistických
tras v majetku Správy Národního parku
Šumava“ - a kde jsou komunikace stejné
kategorie ve vlastnictví ostatních vlastníků,
například Města Kašperské Hory?
Novela zákona 114/1992 Sb. z našeho pohledu obsahuje ještě řadu dalších problematických ustanovení, než jsou tato výše zmíněná a na která někteří z Vás poukazovali
v rozpravě ke sněmovnímu tisku 501.
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, jsme jako volení zástupci
občanů povinni starat se o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, o což se
alespoň tímto způsobem snažíme.
Vážená paní poslankyně, vážený pane
poslanče, Národní park Šumava byl zřízen
Nařízením vlády č. 163 z roku 1991, nikoli
zákonem, jako ostatní národní parky v naší
republice. Proto Vás zdvořile žádáme, abyste znovu zvážili, zda by si Šumava nezasloužila po 25 letech sporů, napětí a nejistoty, vzhledem ke specifickým podmínkám,
speciální zákon o Národním parku Šumava.
Současně nedopusťte, aby v případě přijetí novely zákona o ochraně přírody bylo
porušeno vlastnické právo občanů našeho
města, které jim zaručuje Listina základních
práv a svobod, jako součást ústavního pořádku České republiky.
Nemáme možnost oslovit Vás i širokou
veřejnost prostřednictvím médií, jako to
činí ekologické iniciativy, proto si Vás dovolujeme oslovit tímto způsobem.
Naším mottem je: „Lesy máme zapůjčené od budoucích generací.“
Děkujeme, že jste věnovali čas našim
řádkům.
S úctou Ing. Alena Balounová v. r.
Bohuslava Bernardová v. r.
členky zastupitelstva Města Kašperské Hory
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Ze školy: Co přinesl uplynulý školní rok?
Výuka v základní škole probíhala
podle školního vzdělávacího programu
„Naše škola“. Ten je průběžně vyhodnocován, upravován a doplňován. Svůj
školní vzdělávací program mají i základní umělecká škola, mateřské školy, školní družiny, školní klub.
Vzhledem k tomu, že žáci stále více
podléhají výdobytkům moderních technologií, méně komunikují a díky mnoha
nepříliš vhodným vlivům z okolí často nevědí, jak se správně chovat a vystupovat,
byl zkušebně zařazen zcela nový vyučovací
předmět „Etická výchova“. Tento krok se
jednoznačně osvědčil, znovu na něj letos
navážeme.
Naše organizace nadále nabízí velké
množství školních i mimoškolních aktivit,
které se snažíme stále vylepšovat. Děti se
letos poprvé vypravily na několikadenní
výlet do Anglie. Bydlely přímo v rodinách
a rozšiřovaly si své jazykové schopnosti.
MŠ i ZŠ podnikly vedle běžných výletů
i cesty do Německa, k nám zase zavítala
spřátelená MŠ z Grafenau.
Žáci jsou vedeni k samostatnosti, k rozvoji svého tvůrčího potenciálu, navštěvují
různé kroužky, účastní se mnoha sportovních i kulturních akcí, soutěží, veřejně vystupují a reprezentují školu i Kašperské Hory.
Výtvarné práce byly o prázdninách prezentovány společně s výstupy dlouhodobého
projektu „Po stopách Karla IV.“ ve výstavní
síni na radnici. Fotky a reportáže ze školních akcí pravidelně prezentujeme na školní
vývěsce na náměstí, v Kašperskohorském
zpravodaji a dále na školním facebooku.
S radostí vítáme kladné reakce a stále větší
množství rodičů i ostatních návštěvníků na
našich školních akcích.
Nezanedbáváme ani prevenci sociálně
patologických jevů, výchovné poradenství
a péči o žáky integrované a žáky s mentálním postižením vyučované ve speciální
třídě. Jsme neustále ve spojení s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálními pedagogickými centry, bohužel
i s Odborem sociálněprávní ochrany dětí
při MěÚ Sušice a Policií ČR.
Škola byla opět během uplynulého roku
podrobena několika kontrolám. Česká
školní inspekce se znovu zaměřila na vzdělávání v Základní umělecké škole a konstatovala v této oblasti jasný kvalitativní posun. Na našich pravidelných koncertech se
o tom v letošním školním roce budete
moci opět sami přesvědčit. Navíc se nám
povedlo zajistit na další školní rok významnou posilu s dlouholetými zkušenosti
s řízením tohoto typu školy.
Během školního roku byla dokončena
dlouho očekávaná nová sportovní hala.
Všechny děti si ji při sportovních aktivitách
velice oblíbily. Ve spolupráci se správcem
haly připravujeme nové sportovní nabídky.
Brzy se rozběhnou pravidelná posilování

pro starší hochy, postupně jsou plánovány
další aktivity jak pro děti z MŠ, tak i pro
všechny věkové kategorie v základní škole
pod společnou hlavičkou „Sparťan – Klub
dětských pohybových aktivit“.
Vedle běžných zdrojů finančních prostředků jsme opakovaně využili i několik
dalších dotačních programů. Díky nim
mohli být do výuky zapojeni i dva asistenti pedagoga, kteří pomáhali zejména
žákům s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním.
Těší nás pokračující pozvolný nárůst počtu žáků v základní škole, zejména na prvním stupni. Již druhým rokem jsme vyučovali pouze v jedné „dvoutřídce“, i zde byla
nadpoloviční část hodin dělená. Perspektiva
je v nejbližším horizontu také pozitivní. Po
předpokládané stagnaci během nejbližších

dvou let nastoupí do základní školy další silné ročníky. Obě naše mateřské školy
jsou naplněné na maximum. I přes rozšíření kapacity jsme museli několik zájemců
odmítnout. Ale to se brzy změní.
Škola průběžně velice úzce spolupracuje se zřizovatelem – Městem Kašperské
Hory, kterému můžeme poděkovat za
všestrannou finanční i jinou podporu.
O prázdninách byly provedeny drobné
stavební úpravy, které zvelebily prostory
suterénu a šaten. V tuto chvíli se také usilovně pracuje na projektové dokumentaci
k přestavbě staré tělocvičny. Vzniknout
by měly především nové prostory pro posílení kapacity mateřské školy, ale i nová
třída školní družiny a prostor pro základní
uměleckou školu.
Richard Nový, ředitel školy

Prázdninový příměstský tábor
V období letních prázdnin, kdy může
být pro mnoho rodičů obtížné zajistit
dětem hlídání nebo zábavný program,
zorganizovala v Kašperských Horách základní škola ve spolupráci se společností Attavena pro děti z prvního stupně
projekt „Trochu méně horké léto.“
Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se
akce bude moci uskutečnit. Přihlásilo se totiž jen velmi málo místních dětí a příměstské tábory se otevřely jen díky „posilám“
odjinud. Oba turnusy (18. – 22. 7. a 22. –
26. 8.) přitom měly u dětí i u rodičů velmi
dobrý ohlas. První týden byl spíše holčičí
– holek přišlo sedm, kluci jen dva. A tak
se pod vedením Kataríny Heidenreichové
a Lucie Nové vyráběly náramky, korunky,

přáníčka i květinové čelenky. Pokud se klukům některá tvořivá činnost příliš nezdála,
mohli se zatím zdokonalovat v konstruování z různých stavebnic nebo hrát stolní hry.
Díky krásnému počasí děti trávily většinu
času venku na hřištích, vycházkami po městě a okolí (podívaly se třeba i do podzemí
radnice) nebo stavěním domečků pro skřítky
v lese. V dalším termínu se k původní sestavě přidali čtyři kluci, a tak byl druhý týden
více sportovní. Kluci hráli na hřišti fotbal,
u školy a ve škole líný tenis a kulečník, holky trénovaly kotouly na hrazdách, velmi je
zaujaly různé hry se švihadly. Úspěch měla
i stará běhací hra „Krvavé koleno“.
Pokračování na straně 8
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Ani v jednom týdnu nechyběla rozsáhlá stopovací hra s mnoha vědomostními
úkoly a pokladem na konci a jedno větší
tvoření; v prvním týdnu to byly drhané
náramky, v druhém tiskání na trička.
Program se dětem líbil jistě také proto,
že dostaly prostor jej do jisté míry samy
určovat. Často se hrály hry podle jejich

návrhu nebo si děti alespoň vybíraly
z několika předem připravených aktivit.
Oproti táborům v jiných městech jsme
měli velkou výhodu v zázemí. „Hlavní
stan“ byl ve školní družině, kde jsme
si k vybavení od Attaveny mohli půjčit
ještě spoustu her i pomůcek na tvoření.
Výborný byl také školní dvůr, kde si mohly děti i přes velká horka hrát ve stínu,
pochvalu zaslouží i školní jídelna.

Rádi bychom příměstské tábory uskutečnili i v příštím roce. Doufáme, že zúčastněné děti splní svůj slib a přihlásí se,
ale hlavně, že přijde alespoň pár nových
tváří. Pokud bude zájem větší, bude totiž
možné otevřít tábory ve více termínech
a zajistit přítomnost dvou vedoucích po
celý den.
Těšíme se na Vás!
Lucie Nová

Příměstský tábor
V červnu před prázdninami jsem přemýšlela, co budu dělat o prázdninách.
Nějaké plány jsem měla, ale ne na celé
prázdniny. Pak se naskytla možnost
příměstského tábora, trochu jsem váhala, ale teď vůbec nelituji, že jsem se
přihlásila. Každý den byl jiný program,
dělali jsme: pletli náramky, potisky na
trička, chodili na hřiště a na procházky
a každou středu jsme po okolí hledali
poklad.
Pokud bude možnost, přihlásím se
i příští rok. Paní učitelky byly moc
hodné.
Míša Jelínková, 4. třída

Ze školky: ...a začal nový školní rok...
…i v naší kašperskohorské školce. Ve dvou
třídách - „Včelky“ a „Sluníčko“ je zapsáno
celkem 56 dětí (v každé třídě 28 dětí) věkově smíšených, které nejsou u nás ojedinělou záležitostí, ale úspěšně fungují kdekoliv.
A tak si uděláme čas na přípravu budouc
ích školáků a zároveň se staráme o nově
příchozí děti. V každé třídě jsou dvě třídní
učitelky se stejným pedagogickým vzděláním, takže jsme jak se říká „na stejné lodi“.
Již od začátku školního roku se děti zapojují do denních činností, nově příchozí
děti se dobře adaptují na nové prostředí a nové kamarády, starší předškoláci
se snaží mladším kamarádům pomáhat.
Samozřejmě máme v plánu plno zajímavých činností jak pro děti, tak i pro rodiče.
Hned na začátku září jsme se společně se
školáky zúčastnili „Dne s armádou“, užívali jsme si krásného počasí při hrách na zahradě, navštívili jsme výstavu ve výstavní
síni na radnici, kde mají děti také svá dílka.
Probíhalo fotografování dětí, v týdenním
tematickém okruhu „Indiánské léto“ jsme
poznávali bylinky v areálu DPS. V dalším
výhledu našich akcí bychom chtěli navštívit MŠ v Grafenau, kam jsme s dětmi
pozváni. Připravujeme vystoupení dětí ke
Dni seniorů, tvořivé dílničky se zpracováPokračování na straně 9
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ním keramiky a enkaustikou a snad vyjde
i svatomartinský průvod. Zahradu školky
budeme doplňovat o nové herní prvky –
zahradní domečky.
Děti se velice rády učí písničky, básničky, soutěží, vytváří výtvarná dílka,
máme plno plánů, nápadů, které bychom
v tomto školním roce chtěli uskutečnit,
tak nám držte palce, aby nám vše vyšlo.
Moc děkujeme všem, kteří nám pomáhají, rodičům, městu Kašperské Hory za
veškerou podporu, děkujeme technickým
službám za úpravu zarostlé meze před
vchodem do školky a všem ostatním, kteří nám vycházejí vstříc.
Radka Kolářová
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Volby do krajského zastupitelstva
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Z vaší tvorby
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Čekají nás po dlouhé době zase
čekají nás volby 7.- 8.10. 2016
v tomto říjnovém čase
a my, my jsme občané této doby,
my přijdeme v tyto dny
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přinesl plno vášnivé zloby.
Za svojí Vlast, za naší rodinu
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����&'&�'&� �#(� �����'%����&��$���
!#�� !��&�
!�
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ať pocítit
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svobodnou atmosféru,
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Ve Strašíně vyšlo poutní procesí
Opět po téměř 70 letech!

Strašín na Šumavě je místem s prastarou poutní tradicí. Její počátky sahají až do
15. století, kdy místní chrám zvelebil a sochou milostné Madony obdaroval velmož
Půta Švihovský. Půl tisíciletí poutní tradice
nepochybně zavazuje, a tak se letos někteří místní občané za podpory regionálních
spolků rozhodli o hlavní pouti obnovit
tradiční poutní procesí, které se tu pravidelně konávalo až do doby nástupu totalitních režimů. Průvod se soškou Madony
a korouhvemi, který skvěle doprovázela
dechová hudba Solovačka ze Sušice, a který přilákal více než stovku svátečně naladěných zájemců, vyšel v neděli 11. září
dopoledne od obecního úřadu a směřoval
k poutnímu kostelu. Slavnostní mši svatou
pak ve zcela zaplněné poutní svatyni celebrovali s místním duchovním správcem
P. Petrem Koutským sušicko – nepomucký
vikář P. Marek Donnerstag a Mons. Adolf
Pintíř. O pěvecký doprovod bohoslužby
se nádherným způsobem postaral sbor sv.
Vladimíra z řeckokatolické katedrály sv.
Klimenta v Praze pod vedením dirigentky
Mgr. Olgy Mandové. Součástí letošní prosluněné pouti ve Strašíně byla i sobotní večerní bohoslužba s následující přednáškou
profesora Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích Martina Weise o spiritualitě
Karla IV. Podobně i závěrečná pobožnost
mariánského akafistu s představením historické osobnosti místního zasloužilého faráře a prácheňského děkana Martina Rezka
Strakonického, který žil v 16. století.

Foto: Jan Kavale

Vladimír Horpeniak

Stra šínské hudební slav nosti
První ročník Strašínských hudebních
slavností se uskutečnil v krásném a inspirativním prostředí kostela Narození Panny
Marie. Slavnosti se konaly ve dnech 22.
- 24. července a společně se dvěma koncerty a slavnostní mší svatou, byla součástí programu i vernisáž obrazů.
Na prvním koncertě v pátek 22. července vystoupil instrumentální soubor
Academie Mariae Sanctae, který uvedl díla
A. Vivaldiho, J. Zacha a W.A. Mozarta. Se
souborem vystoupil hobojový virtuóz, sólo
hobojista Pražské komorní filharmonie Jan
Souček s koncertem G. Ph. Telemanna
a B. Marcella. Koncert slovem doprovázel muzikolog a pedagog Pavel Ryjáček.
Sobota 23. července patřila Kolegiu pro
duchovní hudbu Klatovy s jejím sbormistrem Vítem Aschenbrennerem. Tento
soubor, založený v roce 1996, se uvedl
zajímavou dramaturgií. Jako spojovací nití
celého programu složeného z děl skladatelů 16.–19. století, zněla záměrně rozčle-

něná krásná Missa in C, Franze Josepha
Aumanna. Posluchače zaujal kompaktní
projev zkušeného sboru, který doprovázel
menší orchestr. Před poslední skladbou
byli posluchači seznámeni s dílem autorky
výstavy obrazů Dorotou Zlatohlávkovou,
jejíž obrazy s duchovní tématikou krásně
doplnily atmosféru sakrálního prostoru.
Slavnosti byly zakončeny slavnostní
mší svatou doprovázenou dílem W. A.
Mozarta. Jeho Missa in D KV 194 byla
provedena souborem Academie Mariae
Sanctae. Posluchači a návštěvníci kostela byli ohromeni plným zvukem, který se
díky ideálním dispozicím kůru strašínského kostela Narození Panny Marie, doslova
vznášel v klenbě krásného prostoru.
Strašínské hudební slavnosti budou mít
své pokračování a vokálně instrumentální
díla, která ve zdejším kostele tak krásně
zní, budou i dále uváděna pro potěšení posluchačů a slávě Boží. V příštím roce opět
v červenci se s vámi těšíme na shledanou!

Jakub Waldmann
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Putování 1. 9. ze Sušice do Kašperských Hor
Malá skupinka poutníků se po výzvě
bratří kapucínů vydala ve čtvrtek 1. září
ze Sušice přes Žižkův vrch, Sedlo a kolem Kašperku do K. Hor, kde se přidala
ještě rodina s malými dětmi. Dále jsme
šli kolem hřbitova k lesní kapli P. Marii
Pomocné. Tam pouť vyvrcholila bohoslužbou s díky za stvoření a prosbou
o péči a úctu lidí k přírodě a za dobré
mezilidské vztahy.
Právě 1. září vyhlásil papež František
Světovým dnem modliteb za péči
o stvoření, s odkazem na novou encykliku Laudato, kde zdůraznil, že ekologická
krize nás vyzývá k hlubokému duchovnímu obrácení: „Křesťané jsou povolání
k ekologické přeměně, protože účinky
jejich setkání s Ježíšem Kristem se projevují v jejich vztahu k okolnímu světu.“
Každoroční Světový den modliteb za
péči o stvoření bude příležitostí potvrdit osobní povolání každého člověka „být
správcem stvoření“, příležitostí poděkovat Bohu za krásu jeho díla, které nám
svěřil do péče a prosit ho o pomoc při
ochraně tohoto stvoření, stejně jako
o odpuštění za hříchy spáchané proti světu, v němž žijeme.
Dagmar Větrovská

Pozvánka na setkání u kapličky sv. Martina
Tradicí se stalo Setkání u kapličky sv.
Martina na bývalých Zadních Paštích.
Obnovená kaplička je spojena se vznikem tehdejšího občanského sdružení, dnes zapsaného spolku Šumavské
cesty. Zároveň je tato akce jakýmsi
každoročním zakončením turistické
sezóny.
Letos se na tomto kouzelném a v dnešní době stále ještě krásně opuštěném
místě centrální části Šumavy, na úpatí hory Křemelné a zároveň nad řekou
Křemelnou, sejdeme již po šesté a oslavíme neuvěřitelných pět let od postavení
této drobné stavby a vysvěcení kapličky
(11. 11. 2011 v 11 h a 11 min.).
Letos vás všechny zveme ke kapličce
sv. Martina na bývalé Zadní Paště již
v sobotu 12. listopadu – ve 12.00 h, kdy
se zde sejdou lidé dobré vůle, kteří dokáží ocenit kouzlo místa, jenž je v polovině listopadu schopno návštěvníky přivítat téměř letním sluníčkem, stejně jako
i mlhou, sněhem a větrem. Při pohledu
do údolí tajemné řeky Křemelné si často
poutník uvědomí svoji skutečnou velikost
a moc v porovnání s obrovským chrámem
šumavské přírody.
Přijďte s láskou a pokorou a prožijte
s námi několik milých chvil u kapličky.
Protože se nám podařilo letos v létě
splnit další ze svých cílů – návrat varhan

Na bývalých Zadních Paštích u příležitosti 5. výročí slavnostního vysvěcení 12. 11. 2016

do kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě, rádi
bychom vás odpoledne od 16.00 h pozvali na první oficiální varhanní koncert, tentokrát studentů plzeňské konzervatoře.
Pro zájemce z Plzně bude vypraven
autobus. Místo si můžete rezervovat na

našem mailu nebo telefonních číslech
603265034, 724006625.
Bližší informace na www. sumavskecesty.cz nebo mailu sumavske.cesty@
centrum.cz.
Jana Kolářová

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

INZERCE

strana 13

�������� � ����������������������� �
���������������� �������������������������
���������������
��������� �������

9HONëYëEėUQiE\WNX
'RSUDYDSR6XäLFL]GDUPD
'RGiYiPHSŐHYiæQėĉHVNëD
VORYHQVNëQiE\WHN
=DMtPDYpFHQ\
0RQWiæQiE\WNX
1RYi6XäLFH
(za Rumpoldem)
tel: 
mobil: 
QRYDQDE\WHN#VH]QDPF]
ZZZQRYDQDE\WHNF]

�������������
���������������
��������������
������������
������������ ��
� ��������� �������������������������������������������
!"� ������ �����# ��������������������������#�$�
%�������!��� ������� �������������&'� ��()�*)�()*+
%���� �,� ���#!�#� �����������+)(-(./*0

přijme pracovníky
na pozici „Pomocná síla do kuchyně“
Nástup ihned, brigádně i HPP, pracovní doba: turnusy
Místo pracoviště: Hotel Kašperk, Náměstí 3, Kašperské Hory
Platové ohodnocení: 90 Kč/hod.

Kontaktujte nás na tel. čísle 376/324113 nebo e-mailem: info@hotelkasperk.cz
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Ohlédnutí za Kašperskohorskou výzvou
V sobotu 17. září 2016 se ve
Sportovišti Kašperské Hory, resp. v okolí Kašperských Hor, uskutečnila akce
s názvem „Kašperskohorská výzva“.
Účastníci si na jednotlivých tratích, které
nesly názvy „Pohodář“ (7 km), „Nadšenec“
(17 km) a „Expert“ (35 km) mohli zvolit,
jakým způsobem tyto absolvují: na výběr
byla chůze, běh, či severská chůze. Akce
zahrnovala značné množství organizační
práce včetně značení tratí, zajištění občerstvovacích stanic a jejich obsluhy, časomíry
a jiných důležitých záležitostí.
Prezentace započala toho dne v 7.30
hodin. K pochodu se přihlásilo celkem 52
účastníků, kteří se i přes typicky šumavské deštivé počasí rozhodli absolvovat
některou z tratí. Charakteristikou celého dne byl hustý déšť, nicméně nadšení
a radost, se kterou účastníci vstupovali
do svého výkonu, byly obdivuhodné.
V 8.30 hodin se odehrál start soutěžní kategorie Expert vedoucí přes nejvyšší
bod tratě: rejštejnské Zhůří. Již na startu
bylo možné uvidět, že boj o celkové prvenství se bude odbývat mezi pěti závodníky, mezi nimiž nakonec dominoval pra-

chatický Michael Vaněček. I přesto, že po
cestě seběhl ze značené trasy, pohyboval
se jeho čas lehce za hranicí 3,5 hodiny.
Na druhém místě v závodě doběhl – také
prachatický – Pavel Paraj, nakonec třetí
se umístil Vít Krichl. Vítěz neopomněl závod kladně zhodnotit i navzdory svému
více než čtyřkilometrovému zabloudění:
„Pochvala za krásný výběr trati, bohaté
občerstvovačky, značení trati, sprcha, teplé zázemí, startovné na dlouhé trati lev-

né. A ten přísun vody z nebe byl nakonec
kouzelný, dodal tomu koření pro nádherný
krosový zážitek. Celková známka „výborná“ - nenajdu žádná negativa.“
Velký dík tak patří technickému zázemí
vedenému firmou Technické služby města
Kašperské Hory, nadšeným pořadatelům,
ale také a zejména všem účastníkům, jejichž spokojené tváře a kladné ohlasy ozdobily akci jako celek.
Jan Pojar, správce sportoviště

Orientační běh - U Třísků natřískáno!
Ano, takový byl 16. ročník Šumavského
kufru, dvojzávodu v orientačním běhu, pořádaném členy oddílu OB TJ Kašperské Hory
první zářijový víkend. Oba závody se uskutečnily v lesním komplexu hradu Kašperk
a kopce Nadějov a opravdu se vydařily.
O zvyšující se oblíbenosti akce mezi příznivci orienťáku svědčí jak počet závodníků
na startu, v sobotu 298 a v neděli 268,
tak i jejich ohlasy v cíli či při odjezdu.
A to i přesto, že oba závody, jak sobotní
krátká tak nedělní klasika, byly jimi řazeny mezi ty opravdu náročné. V několika
obměnách opakované: “Dostal jsem fakt
do těla, ale bylo to moc pěkné, děkuji“
pořadatele potěšilo.
Nutno přiznat, že pořadatelům přálo
opravdu vše, od “nejvyššího“ s krásným
slunečným počasím, přes velmi vstřícné
jednání mnoha partnerů (Kašperskohorské
městské lesy, Statek, Město, ČUS, Správa
NP, Pekařství Rendl, GS Lukeš a d.),
až po, a to ne v poslední řadě, úžasný přístup rodiny Radka a Jiřiny Třísků, v jejichž
venkovních a částečně i vnitřních prostorách
usedlosti “Kruhajzl“ (v budoucnu pravděpodobně i s novým názvem Nadějov) měli
pořadatelé i účastníci téměř snové zázemí.
Po sportovní stránce měl závod mnoho vítězů. Hlavní cenu z nedělního běhu
“Šumavský kufr“ získala Lucie Městková
z Tempo Praha. Tou je ohodnocen závodník, který od následujícího ve své kategorii
má největší časový odstup. Lucie vyhrála

svou kategorii D35 s časem 49:00 min,
a tím i získala další cenu, určenou pro nejrychlejší ženu závody, při přepočtu času na
km tratě. V mužských kategoriích je obdobná cena “Šumavský rychlík“, a tu svým
výkonem vybojoval vítěz kategorie H21 Jan
Flašar z SK Praga. Ani domácí závodníci,
kteří neměli tolik pořadatelských povinností, se neztratili. Šimon Mayer sobotní závod vyhrál a v nedělním byl druhý,
Tonda Šustr pak čtvrtý. V těch nejmenších
ale již samostatně běžících, dosáhla pěk-

ného úspěchu v liniovém závodě (D10L)
Daniela Mayerová – oba závody vyhrála,
a Magdalenka Liberdová v nedělním byla
na druhém místě. Potěšující je po několikaleté závodní odmlce i čtvrté místo Aničky
Janošíkové v kategorii Příchozí. Radost
pořadatelům pak přinesla účast některé
místní drobotě, absolvující své první krůčky
na trati HDR za doprovodu dospělého –
děti Marků, kluci Třísků a Hulců, holčiny
Janošíků či vnoučata Turků.
Miloš Fiala
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Novinky Sportoviště Kašperské Hory
Dokončení z titulní strany

Nyní již k samotným novinkám. Vedení
Sportoviště připravuje projekt, jehož cílem je fyzická aktivita žáků základní školy Kašperské Hory, a jenž nese název
„Sparťan – dětský klub pohybových aktivit“. Projekt spatřuje světlo světa ve spolupráci s vedením Základní školy a mateřské
školy Kašperské Hory; prozatím obsahuje
dvě oddělení: na prvním místě jde o cvičení pro děti předškolního věku. To se bude
realizovat v rámci dvou lekcí týdně pod vedením manažera a správce Sportoviště Jana
Pojara. Děti budou vedeny k celistvému

rozvoji jejich tělesných dispozic a celkové
disciplíně. To vše formou hry a zábavných
tělesných úkonů, vedoucích k rozvoji jak
osobností, tak těl zúčastněných cvičenců.
Na místě druhém hovoříme o systematickém posilování pro chlapce ve věku 13 – 15
let. Ti budou vedeni zkušeným instruktorem Michalem Tršem. Program pro chlapce
bude sestávat ze cvičení v posilovně i malé
hale, budou tak využity hned dvě dispozice
kašperskohorského Sportoviště. Dále jsou
v rámci projektu Sparťan připravovány pohybové aktivity pro děti ve věku 8 – 12
let (celkem 4 instruktory vedené skupiny)
a dívky ve věku 13 – 15 let.

Ve stadiu příprav je závod z názvem
„Gym Master“. Půjde o amatérské klání
v silových disciplínách, jež se odehraje v posilovně Sportoviště. Zájemci z řad cvičenců – siláků se utkají ve třech disciplínách.
O vítězi bude rozhodovat množství nazvedaných kilogramů. Ve čtyřech kategoriích
(dvě mužské a dvě ženské váhové kategorie) se závod uskuteční 22. října.
Ve fázi promýšlení jsou dále Fitness maraton, zatím rámcově naplánovaný na 26.
listopadu, a amatérská liga sálové kopané,
která by měla vyplnit zimní přestávku amatérských fotbalových soutěží.
Jan Pojar
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Ještě k výročí Dětského domova
Že se oslava i přes nepřízeň počasí povedla, netřeba připomínat. Byla velice
úspěšná a zlatým hřebem byl nevídaný
koncert pod vedením nadaného vnuka
bývalého ředitele Dětského domova
Jana Kučery.
Při této příležitosti je možno ještě
dodat něco z historie. Současný DD měl
v našem městě svého menšího předchůdce. Zasloužil se o to po 1. světové válce
tajemník kašperskohorského okresu pan
Josef Šafhauser (1871–1958), neúnavný
vlastenec a funkcionář Národní jednoty
pošumavské.
Co jej k tomu vedlo, sám zapsal: “Viděl
jsem na našem venkově bídu mládeže osiřelé, zejména nemanželských dětí, které
z nalezinců byly ve věku 6-ti let předávány našim domovským obcím a které obec
ze zvyku svěřovala v péči těm rodinám,
které se uvolnily nevítaný přírůstek živiti
a šatiti za nejnižší náhradu z obecní pokladny. Bývaly to hotové licitace a ubohé
dítě bylo jejich nevinnou obětí.
Proto jsem uvítal podnět Zemského
výboru král. českého 1910, dle kterého
v každém samosprávném okresu měla
býti utvořena Okresní komise pro péči
o mládež, což se i po mnoha těžkostech
podařilo. Na jaře 1918, kdy vyživovací
krize dostoupila vrcholu a děti chudé
sténaly hladem, zahájila Zemská komise
akci umísťování dětí na českém venkově. Nám bylo přiděleno na 40 dětí, které
jsme žebřinákem rozváželi do vhodných
rodin. U dobrých lidí se děti brzy zotavily, přibraly na váze, takže si matky po
4 nedělích odvážely domů zdravé, červenolící a radostné děti. Byly to vesměs
děti českých horníků.
Bědné poměry opuštěné mládeže
venkovské daly mně podnět k založení
Českého dětského domova na Horách
Kašperských, pro kterýž účel podařilo
se mně najmouti domek, ve kterém bylo
umístěno 10 dětí. Bydleli jsme tehdy
v Českém družstevním domě naproti tomuto dětskému domovu. V noci v květnu
1927 v domově vypukl požár a přenesl se
i na sousední domek, ve kterém uhořeli
jeho nájemníci. Naše děti ochotně byly
umístěny v budově Německé okresní
péče, za což jsem byl velmi povděčen.
Naše neštěstí vzbudilo mne k pevnému předsevzetí, abychom na zříceninách
starého vybudovali nový vlastní dětský
domov Okresní péče o mládež. Z příspěvků od dárců a bezúročnou půjčkou se
podařilo vystavěti velmi pěknou a útulnou chaloupku stavitelem Fr. Holečkem
ze Sušice. Náklady na ni i s velkým pozemkem a zelinářskou zahradou činily
80 000,- Kč. V budově byly 2 ložnice,
společná místnost, kuchyně s umývárnou
a lázní v přízemí, pokoj pro hospodyni
a místnost izolační. Byly tu záchody se

splachovacím zařízením, vše s elektrickým osvětlením, k němuž dodala proud
zdarma městská obec kašperskohorská,
s kterou jsme vycházeli v nejlepší shodě
a dobré vůli.
Hospodyně naše sirotky počtem 10 až
12 dětí pečlivě jako matky vychovávaly.
Ti navštěvovali českou státní školu jednotřídní po převratu na Horách zřízenou
a byli jejím kádrem, stejně jako žactva
v naší jednotě sokolské.
Byly s dětmi mnohé starosti, ale mnohé
z nich způsobily nám radost dobrým chováním a pilným učením ve škole. Všichni
svůj dětský domov milovali, neradi se
s ním loučili a často k nám návštěvou
jako domů zavítali.“ Toliko jeho obětavý
zakladatel.
Zabráním Sudet v roce 1938 se objekt
stal vojenskou nemocnicí, po válce byl
léčebnou TBC, poté zde našla místo léčebna dlouhodobě nemocných a ta byla
změněna v rekreační středisko OÚNZ.
Po sametové revoluci převzal rekreační
středisko pan Holeček, který je provozuje i v současnosti.
Tak to byla trocha historie toho prvního „Děcáku“ v našem městě.
Emil Kintzl

Záznamy z novin z roku 1927

Josef Šafhauser
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Eda Hones
V neděli 19. října 2014 odpoledne jsem
dostala smutnou zprávu od Edovy sestry Aničky. Ta zpráva zněla: „Dnes ráno
zemřel Eda“ Tato zpráva zasáhla citelně
nejen rodinu Honesovu, ale i mnoho dalších lidí, kteří Edu znali. Proč tuto vzpomínku nabízím i vám, čtenářům? Nebudu
psát jeho životopis, vše už mnohokrát
proběhlo v tisku.
Osudy mnohočetných rodin na Šumavě si
byly velmi podobné! Na pláních, jak se říkávalo místům ležících 1000 metrů nad mořem, nebyl život lehký! Obživu jim poskytovaly lesy a taky malá políčka, na kterých se
pěstovaly především brambory, zelí a tuřín.
Z obilí to byl většinou jen oves a také len.
Šumavští chlapi většinou pracovali jako dřevorubci. To se týkalo i Honesovy rodiny.
Naše rodiny si byly velmi blízké. Eda byl
nejstarší z pěti sourozenců, já zase nejstarší ze sourozenců osmi. Oba jsme se
narodili v německých rodinách, tudíž nás
po válce čekalo nucené vystěhování.
Výhodou bylo, že naši tátové i jejich
synové pracovali v lesích, a proto jejich
rodiny nemusely odejít: republika potřebovala lesní dělníky. Kdo jiní, než rodilí
horalé znali tuto namáhavou práci, proto
zde mohli zůstat. Byli to právě osídlenci
Horské Kvildy, Filipovy Huti a okolí. Mezi
nimi byla i naše rodina. Jen podotýkám, že
v těchto zapadlých vesničkách zůstaly rodiny dřevorubců, mluvících pouze německým dialektem. Česky uměl jen učitel!
Tuto dobu nebudu popisovat, vrátím
se do let dospělosti Honesových synů
a taky vám prozradím, jak jsem se osobně
setkala s Edou.
Tuším, že to bylo v letech 1954–1956,
kdy dva bratři Honesové začali přibližovat
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Vzpomínka Marie Malé na rodilého Šumaváka

s koňmi kmeny na dřeviště k Vydře pod
Jelenovem. Tenkrát přebývali přes týden
u nás, přespávali na seně nad stájí, kde
našli ustájení jejich koně. Samozřejmě,
Eda míval sebou i svou „přítelkyni“, harmoniku! Postupně dřevařili i na Sušicku.
Na hudební nástroje uměli hrát téměř
všichni Šumaváci, aniž chodili do nějaké
hudební školy. Honesovci si založili malou
kapelu a po večerech hrávali v hospůdkách, na svatbách a také v bavorském příhraničí. To je jedna etapa jejich života.
Eda lesní práci opustil, nějaký čas provozoval s manželkou rekreační středisko
a dlouhá léta vedl na Horské Kvildě prodejničku. Mimo jiné zastával několik volebních období post starosty Horské Kvildy.
Moje nezapomenutelné vzpomínky:
Každým rokem se jela na běžkách
„Sušická třicítka“. Většinou trasa vedla
Povydřím, pak přes Výhledy na Horskou
Kvildu, Churáňov a zpět. Na Horské Kvildě
u Honesů bývala hodinka odpočinku.
Sundali jsme běžky, opřeli o zeď konzumu
a šli si něco koupit k snědku i na zahřátí.
Většinou jsme si dávali groček, pak jsme si
sedli za krámem na klády a vyhřívali se na
poledním sluníčku. Někdy Eda vytáhl harmoniku a zahrál nám. To už jsme nepožadovali grog, stačil nám syrový rum! RUM
= rozumně uložena měna, to bývalo naše
heslo. Po hodince jsme se rozloučili a sjížděli jsme podél Hameráku a podél Vydry,
přes Turnerku jsme dojeli na Čeňkárnu
k autobusu. Na Turnerce bývalo další zastavení – na „doplnění pohonných hmot“!
Edu a jeho sourozence znal každý návštěvník Šumavy!
Poslední dobou, kdy Edovi občas nebylo
tak akorát, domluvili jsme se, že se budeme
každoročně setkávat na Horské Kvildě se
všemi Honesovci. Sešlo se nás pokaždé nej-

méně dvacet přátel. Společně jsme vzpomínali na uplynulá léta, bratři Honesovi nám
při setkání hráli samé šumavské písničky
a my zpívali s nimi. Před dvěma lety, kdy
jsme se opět setkali, to Eda nebyl „ve své
kůži“, ale vše překonal, hrál dál a my zpívali a tancovali. Chýlilo se k večeru, několik z nás potřebovalo už odjet domů – ale
jak to uskutečnit, když je zábava v plném
proudu? Dostala jsem spásný nápad, jak se
decentně rozloučit. Vyzvala jsem všechny
přítomné, aby si stoupli před muzikanty do
půlkruhu a zazpívali si společně šumavskou
hymnu „Na krásně Šumavě“. Vzala jsem
bubeníkovu paličku a začala dirigovat: jednou čelem k muzikantům, pak čelem ke
sboru. Najednou Eda přestal zpívat i hrát,
po tvářích mu stékaly slzy! Takto skončilo
naše poslední setkání.
Když nás překvapila zpráva, že „náš
Eda“ od nás odešel navždy, celá ta naše
parta se dohodla, že Edu doprovodíme na
jeho poslední pouti na tomto světě.
Ano, sešli jsme se všichni! A nejen my!
Edovi se přišli poklonit všichni, kteří jej
znali. Za rakví šli všichni jeho příznivci
a při poslední písni „Na krásné Šumavě“
nám všem tekly slzy jako tenkrát Edovi
na Horské Kvildě. Za všechny přátele jsem
předala kondolenční soustrast ve znění:
Ze šumavského náhrdelníku zmizel další
korálek – zakutálel se, budeme ho dlouho
hledat – nenajdeme ho! Zůstanou nám jen
vzpomínky na milého, pracovitého, spravedlivého, pravého Šumaváka!
Je nevhodné říkat, že měl někdo krásný pohřeb. Eda jej skutečně měl! Když se
vycházelo z kaple ke hrobu, celou krajinu
osvítilo sluníčko, nad hrobem promluvili jeho věrní přátelé a kamarádi. PhDr.
Vladimír Horpeniak, Emil Kintzl a Přemysl
Čech. Eda je pochován ve Vimperku, kde
jsou pohřbeni jeho rodiče a příbuzní.
S úctou tyto vzpomínky sepsala Marie Malá.
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Ekluzivní reportáž pro Kašperskohorský zpravodaj ze země stižené válkou

Ukrajina
S přelomem srpna a září jsme se s kamarádem ze Sušice vypravili na západní Ukrajinu, abychom putovali týden po
vlastní ose z Haliče (Lvov) do Zakarpatí
(Užhorod) a na cestě potkávali a zpovídali obyčejné Ukrajince. S ruksaky jste za
zjevy, protože turista je v této zemi dnes
ohrožený druh, ale osobní dojmy byly
po všech směrech překvapivé. Není listů
k popisu všeho, tak alespoň malé části.
Zatajená válka
Východ Ukrajiny je dnes stále ve válce,
jen zprávy o ní v českých médiích nahradila uprchlická krize nebo banální aféry.
V horším případě je situace na Ukrajině
obětí konspirací a polopravd. Prvního září
2016 bylo na frontě vyhlášeno již deváté příměří od roku 2014, ale od té doby
proběhlo na desítky dělostřeleckých přepadů a vzájemných přestřelek, které jsou
bohužel na denním pořádku. Přibývají
ztráty na životech na obou stranách.
Bojuje se především v průmyslové oblasti
Maryinky, na předměstí Avdiivky, na doněckém letišti a v okolí Pervomajsku.
Fronta je vzdálená, ale válka všudypřítomná. Ukrajinští bojovníci se rekrutují
často z řad dobrovolníků, kteří tvoří bataliony z celé země, například znovuobnovená
tradiční Karpatská Sič, v níž bojují Ukrajinci
a Rusíni ze Zakarpatí. Na každém rohu cítíte velké vlastenecké vzepětí a nebývalou
národní pospolitost. Na mnoha místech
i na západě země potkáváte sotva odrostlé
chlapce a dívky v armádních uniformách,
stany rekrutačních center v centrech velkých
měst, v kostelích věřící plní kasičky příspěvky pro vybavení na frontu, vidíte nástěnky
s obsáhlými seznamy padlých, školy dostávají jména po hrdinných vojácích z dané
vesnice, z velkoformátových billboardů shlížejí portréty válečníků s výmluvnými tituly
„Hrdinové Ukrajiny“. Celá země se oděla do
modro-žlutých barev státní vlajky.
Silným momentem bylo, když drobná bábuška pokynula dvěma procházejícím urostlým vojákům, kteří před ní poklekli, aby
je mohla pokřižovat a dát jim požehnání.
Získali jsme dojem, že nejvyšší společenský
status v zemi požívají právě bábušky, jejichž
muži a otcové kdysi padli proti Hitlerovi,
aby pak ony nesly tíhu obnovy země. A konečně i současní vojáci, kteří jedou ochotně
nasazovat své životy za svou zem.

me celé odpoledne. Těžké širokorozchodné vagony se líně sunou do karpatských
údolí. Vlak je nacpaný k prasknutí, živo
jako na tržišti, jeden mluví přes druhého, bezstarostně se tu pokuřuje. Bábušky
prodávají pirožky, v zastávkách probíhají
soupravou malí cikánští žebráci. Špínou
neprůhledná jsou okna, špinavější turecké
záchody snad nikdo nemyl od dob SSSR.
Bavíme se sympaťákem Voloďou, důchodcem ze Slavske, který sedí s námi. Oslovili
jsme jej už v davu na nádraží. Má radost,
že potkal Čechy. „A co se u vás o naší
zemi říká?“. Mluvím o nálepce rizikové
země, v odpovědi se mimo jiné nevyhnu
spojení „ukrajinští fašisté“, což zaslechne
žena v šátku opodál. Rozhazuje rukama
a pokřikuje na nás: „separatysty, vony je
separatysty!“. Voloďa ji odbyde gestem,
ať si hledí svého, tohle je náš hovor. Ale
i tak cítím pohledy většiny lidí kolem, děti
přicházejí zvědavě blíž. Turisty tu dlouho
nikdo neviděl. „Že se váš prezident bratříčkuje s Putinem, z toho je nám úzko.
A já myslel, že vy Češi musíte mít rok 1968
hluboko v sobě. Že víte jaké je, když k vám
vtrhnou cizí armády.“ Ptáme se Volodi, jak
to vypadá na východě země. „Před dvěma
lety, když po olympiádě a Krymu sledoval

Separatisté na karpatské dráze
Otevřené nástupiště nádraží ve Stryii
okupují nekonečné davy. Jízda vlakem je
na Ukrajině společenská událost. Jízdenka
za pár korun, stokilometrovou trasu jede-

Voloďa s námi jede vlakem

Ukrajinu celý svět, tak se vnější agrese
všemožně kamuflovala. Říká se tomu maskirovka. Dnes, až když si Rusové udělali
z východu naší země střelnici a prohánějí
se tam ve svých uniformách a tancích, tak
je to všem úplně jedno.“ Ptáme se Volodi,
jak si myslí, že to všechno dopadne.
„Rusové teď čekají, až rozvinou technologii pro těžbu břidlicového plynu („slantsevoho hazu“). Je to dlouhý a drahý proces, na Donbase jsou ale velké zdroje.“
A co Ukrajinci, jaký bude jejich osud? „Vše
je na nás, na Ukrajincích. Buď ty ďáblovy
psy sami vyženeme, nebo zahyneme. A vy
pozdravujte v Čechách, molodci, ať se na
nás vaši lidi sami přijedou podívat!“
Polkovnik krade med
Utábořili jsme se v lese za městem
Drahobyč. V podvečer ve městě probíhají
nedaleko sebe současně jak katolická, tak
pravoslavná mše. Bohatě zdobeným prostorem se vznáší silná vůně kadidla, kněz
s Písmem nad hlavou zpěvně pronáší modlitby, v kostele je celkem dost lidí. Lidé jsou
na Ukrajině silně věřící, ba bohabojní. I ve
Lvově, jakmile jede například autobus kolem kostela, tak se staří i mladí křižují.
Večer vyrážíme „za kulturou“ a náhodou nacházíme v zastrčeném dvoře
místní minipivovar. Překvapuje nás plná
chuť oblíbeného moku, protože jinak
všechna ostatní ukrajinská piva chutnají, jako byste do nealka vlili panáka lihu.
„Hej vy cizinci, pojďte za námi, pojďte
si přisednout!“. Místní volejbalový tým
hráčů ve středním věku dnes zapíjí narození vnuka jejich kapitána. Než se stačíme se všemi pozdravit, přistávají nám
na stole první vodky. Zjišťujeme pozoruhodný zvyk při jejich pití, totiž že strůjce rundy se pokaždé se sklenkou postaví
Pokračování na straně 19
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a pronáší dlouhý, květnatý přípitek: „Alexeji, znám tvou rodinu po dlouhá
léta, znám tvé šikovné děti i tvé drahé rodiče, a proto přede všemi přítomnými bych
tu chtěl říci, že…“ Když jsme seznali, jak
každý z mnoha přípitků měl svou zvláštní
originalitu a květnatost, přišel čas na písně. Jeden dosud nemluvný pořízek vstal
a začal zpívat čistým hlubokým hlasem
nádherně tklivé písně o Ukrajině, domovině a lásce k ní. Byl to jimi zvaný Polkovnik,
sovětský veterán z Afgánistánu, muž,
který dle jejich žertů „v noci krade medu,
ráno prodává jej na bazaru“. Krásný večer
zakončujeme privátní prohlídkou vybavení pivovaru. „Tady je náš hlavní technolog, studoval výrobu v Oděse.“ Vaří tu
pivo s láskou. Když odcházíme, paní majitelka nám ještě čistou češtinou poví, že
6 let žila a pracovala na Žižkově, tak ať
zítra přijdeme v poledne na oběd a pivo.
Že tu ti Češi bydlí za městem v lese, nám
ale nikdo věřit nechce.
Malenkyj byznys
Při návratu z hřebenů Poloniny Boržava
jsme přijali s vděkem možnost svézt se
lanovkou do vesnice Pylypets. Nádherná
krajina Zakarpatí všude kolem. A tenhle kus země patřil za první republiky
Československu. Byli jsme tehdy na mapě
od západu na východ pěkně protáhlá
země. Dole ve vesnici se čile staví hotely a penziony, je tu lyžařský areál, vidíme hned několik zaparkovaných aut
s českými SPZ. Že by tu bujel turistický
ruch našinců? Potkáváme Vasila, buduje
tu takové malé dřevěné lázně. Dvanáct
let dělal v Čechách a umí perfektně česky. Naléváme mu vodku, vděčně připíjí.
„Když jsme dělali dřív u vás pro mafiány,
ráno jsme se rozehřáli vodkou a šli dělat.
Udělal jsi, cos udělat měl, nebyl problém.
Dneska ti každý dává dýchnout do tru-

Krávy se v Koločavě pohybují všude. Tahle se vrací z pastvy sama domů

bičky, napít se je nemožné.“ Vasil volá
svému kamarádovi, rovněž Vasilovi, který
pro nás do pár minut přijede autem s brněnskou SPZ, že můžeme přespat u něj.
Vasil v Čechách stále pracuje, v neděli
k nám zase odjíždí. I jeho bratr u nás dělá,
jako snad všichni chlapi z téhle vesnice.
V Karpatech je o práce velká nouze, průměrný plat je kolem 2500 Kč, takže dělníci
pracující v naší zemi se vracejí se slušnými
výdělky, které v Čechách tvrdě vydřou.
A pracovat oni umí. Vasil nás ubytuje
a omlouvá se, že musí ještě na pole.
Rodina až do setmění vykopává brambory. Přes všechny bouře ekonomiky jsou
místní lidé především soběstační. Skoro
v každé chalupě mají kravku, základní suroviny si prostý lid pěstuje sám. A co přebývá, volně prodá na místních tržištích.
Tzv. „malenkyj byznys“ jsou skutečné farmářské trhy. Seženete tu vše. Od ostružin přes cívky z praček, drenážní hadice
až po německé obaly na plynové masky z
války. Čím větší bída, tím jsou lidé pohostinnější. A oni tu mají ryzí srdce.

Portréty padlých. Další přibývají

Pohádkář z Koločavy
Taxikáře, který nás za levný peníz
veze do Koločavy, se ptáme, od čeho
má prasklé čelní sklo. „To jeden chlapík
- prudce jsem zabrzdil - a on si o sklo rozbil hlavu.“ Pravdou je, že tady se nikdo
v autě nepoutá. Na motorkách se jezdí ve
třech bez přileb, silnice nikdo nikdy neopravoval a policisty nikdo nikde neviděl.
Základním druhem dopravy je maršrutka,
což jsou velikostí naše kašperskohorské
mikrobusy, které tam mezi vesnicemi neustále přepravují velké množství lidí.
Koločava, byť zdánlivě tuctová karpatská
vesnice, je bez nadsázky centrem české turistiky v Zakarpatí. Nejen díky tomu, že tu
Ivan Olbracht ve třicátých letech zachytil
a sepsal příběh o Nikolu Šuhajovi
loupežníkovi, ale i díky Miroslavu
Donutilovi, jenž tohle místo skvěle propagoval díky muzikálu Balada pro banditu. Funguje tu dokonce česká hospoda: „Četnická stanice“, kam nás taxikář
při zjištění naší národnosti automaticky

Démon z Koločavy
Pokračování na straně 20
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zaveze. Odtud českoslovenští četníci
ve dvacátých letech podnikali výpravy proti Nikolovi Šuhajovi, jenž loupil
a schovával se v horách. Čtyři z nich zabil,
a oni jsou pohřbeni za místním kostelem
sv. Ducha. Vyrážíme k Nikolově hrobu,
není údajně daleko. Jdeme ulicemi, kde
zcela běžně chodí volně krávy, jezdí koňské povozy a všudypřítomné žigulíky.
Za krále hor pak platí těžkotonážní ZIL,
ale stejně si nejeden Ukrajinec vzpomene
s obdivem na naši nesmrtelnou V3S…
Před místní školou k nám přichází nějaký
vožungr a volá: „Vy jste Češi? Kamarádi! Já
vás tak rád vidím! Já mám Čechy nejradši!“
Že mluví dobře česky, nás v ukrajinském
Zakarpatí už nijak nepřekvapuje. „Jmenuju
se Tonda, pracoval jsem u Vás 16 let, celá
moje rodina je v Hradci Králové.“ A vypráví, co úplně všechno u nás dělal. „Chcete
naše holky? Krásný? 200 hřiven, já vás
tam zavedu. A vůbec, po Koločavě vás oba
provedu! A víte co kamarádi, já vám to
musím říct – já dneska slavím své padesátiny.“ Jdeme kolem nálevny a zveme Tondu
na vodku. „Tohle je u nás malá vodka, to
je pro děti“ ukazuje na už nalitou půl deci,
a my poroučíme deci celou. „Tondo, jezdí
sem do Koločavy hodně Čechů?“ ptám se.
„Nó, moc ne… ale když vás už nějaké vidím, tak mám velkou radost!“
Tonda nás zavedl ke skanzenu Stare
Selo, ale nechtějí jej pustit dovnitř, i když
je místní. Rázná paní jej vyhání od dveří: „Tondo, kolik těch Čechů sakra znáš?
Táhni ven a neotravuj. My tě dovnitř nepustíme.“ Když po prohlídce jdeme zpět
ulicemi, Tonda říká, že bydlí támhle ve
dvoupatrovém domě, pardon támhle ve
třípatrovém. A že nás teď zve na vodku
on. Až bude v Čechách (do dvou týdnů
prý dostane vízum), pozve na oplátku on
nás. V jedné krčmě si z něj dělají srandu, tak jdeme do putyky „k jeho sestřenici. Tady jsme všichni příbuzní.“ Ptám
se Tondy, proč mu dneska nikdo negratuluje, že když má ty kulaté narozeniny.
„Nó, já to všem neříkal.“ mávne rukou,
„oni by pak všichni otravovali.“ Dopijeme
další rundu, a zjišťujeme, že pozvání od
Tondy vypadá tak, že platíme vlastně
my. „Až budu v Čechách, pozvu já vás!“
a pokračuje: „kluci… a teď mi připomeň-

Přechod hřebenů Karpat (Polonina Boržava)

Ranní pravoslavná mše

te, potkali jsme se už včera nebo dokonce
předevčírem?“ Jdeme s ním ještě kousek, snaží se nám rozmlouvat Četnickou
stanici, že támhle je levnější ubytování.
To už si z něho utahujeme, když všemu Tonda
nasadí korunu a zeptá se na nějaké drobné
na pivo. „Neřekl jsem kamarádi něco špatně?“ Odmítneme, rozloučíme se a jdeme
pryč. Tonda odchází do toho svého skvělého levného ubytování. Večer na stanici
u piva zjišťujeme od českých dobrodruhů,
že Tonda hraje svou show stejně na všechny Čechy – zkrátka je to ten šťastlivec
(pardon, „vychcánek“), který s našinci slaví za jejich hřivny své padesátiny každý den

Naše dvoučlenná šumavská výprava na folklorním festivalu Etnovyr ve Lvově

a láká je do sjednaného penzionu. Nutno
ale říci, že za ty dva panáky vodky jsme
si ale užili pořádný kabaret. I navzdory
Tondově klamání, protože jinak patří mezi
vlastnosti Ukrajinců šlechetná upřímnost.
Mafiáni, únosy a jiné báje
Je nesmírná škoda, že o Ukrajině panují
nesmyslné předsudky plné mafiánů, střelby, vydírání, rozvratu, krádeží, lstivosti
a nedůvěřivosti vůči cizincům, kteří by se
tam měli údajně cítit neustále v krajním
nebezpečí. Když člověk tuto zemi ochutná,
začne si uvědomovat ryzí srdečnost, pohostinnost, soudržnost a hrdost těch lidí, kteří
například mnohdy nezamykají své domy.
Jako Češi jsme si v té zemi připadali všude vítaní, lidé byli milí a sdílní. Překvapivě
vás pobyt na Ukrajině může vyjít ještě
levněji, než kdybyste zůstali doma. I v evidentní bídě, kterou tam bohužel lidé mají,
jsme kromě jedné starší ženy v Užhorodě
(„Zoloty Sojuz!“) neslyšeli nikoho nadávat
na poměry, tam to totiž nikoho nezajímá.
Měli bychom si vážit, jak blahobytně se té
v naší zemi máme, ačkoliv je naším národním sportem stěžovat si úplně na všechno.
Václav Kůs
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My máme rádi... jídlo!

Švédský sypaný koláč
Srdečně zdravím všechny čtenáře
Zpravodaje. Blíží se nám chladné počasí,
a tak je zapotřebí nabrat trochu na váze.
Proto si dnes upečeme něco sladkého! :-)
Švédský sypaný koláč!
Když jsem tento recept dělala poprvé,
měla jsem trochu obavy, ale výsledek před-

Pečený čaj
Máte velké přebytky různého ovoce ze
zahrádky a nevíte co s ním? Udělejte si
pečený čaj! Je to vážně lahůdka, v zimě
provoní celý byt a krásně vás zahřeje.
Můžeme použít jakékoli ovoce (klidně
i z mrazáku) – směs nebo jednodruhové
– jednoduše, co máte po ruce.
Ingredience:
2 kg ovoce
1 kg cukru
2 citrony (popřípadě pomeranč)
koření (skořice, anýz, hřebíček, apod.)
2 dcl rumu (nebo griotky) – nemusí
být
Ovoce zbavíme pecek, popřípadě oloupeme a pokrájíme na menší kostičky.
Citron oloupeme a také nakrájíme. Dáme
do hrnce nebo pekáče, přidáme cukr
a alkohol, lehce promícháme a šup s tím
předehřáté trouby. Pečeme na 220° C asi
tak hodinu. Čas je velice subjektivní dle
druhu a velikosti ovoce. Občas promícháme. Ještě horké plníme do sterilizovaných
skleniček, které zavíčkujeme a otočíme
dnem vzhůru. Po vychladnutí není třeba
skladovat v lednici. Až přijdete v zimě
promrzlí domů, stačí skleničku otevřít,
dát 2-4 polévkové lžíce do hrnečku, zalít
horkou vodou … a bude to krásné, dobré
a voňavé. :-D
Přeji vám krásné podzimní dny.
Lena Y vona Geryková

čil všechna očekávání. Koláč je rychlý, jednoduchý (zvládnou ho i děti) a vynikající
(jen někdy maličko drobí). Navíc můžete
zužitkovat přebytky ovoce ze zahrádky.
Ingredience:
3 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek cukru
prášek do pečiva

máslo (asi tak 125 – 150 g)
750 g měkkého tvarohu (nebo 500 g
tvarohu z obchůdku z Dlouhé Vsi –
dejte pak více mléka)
3 vejce
1 hrnek cukru
½ l mléka
ovoce (v zimě dávám i kompotované
či kandované)
dvě hrsti drobenky
(máslo, cukr krystal a polohrubou
mouku rozmačkáme na drobenku)
Mouku, hrnek cukru a prášek do pečiva smícháme v míse. Připravíme si pekáč
s vyšším okrajem a vymažeme ho máslem
(opravdu hustě). Na máslo pak vysypeme
sypkou směs a uhladíme do roviny.
Tvaroh, vejce, hrnek cukru a mléko krátce vyšleháme. Opatrně nalijeme na sypkou
směs do pekáče (aby se vám směs nerozestoupila, můžete lít přes obrácenou lžíci)
a poklademe ovocem. Podle chuti můžete
ovoce ještě zasypat skořicí, strouhaným
perníkem, vanilkovým cukrem nebo lehce
pokapat rumem. Vše posypeme drobenkou
a šup s tím do trouby. Pečeme na 180° C
asi tak 45 minut. Drobenka nahoře krásně
zezlátne. Po vychladnutí můžeme dát ještě na půl hodinky do lednice a pak už jen
uvařit dobrou kávu a dobrou chuť!
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Kroužek mladých ochránců přírody a soutěž
Zlatá srnčí trofej

Jak možná víte, v Kašperských Horách
už léta funguje při škole kroužek Mladých
ochránců přírody, a to díky manželům
Jardovi a Milušce Nových. Hlavním smyslem tohoto kroužku je ukázat dětem fungování přírody zblízka. Naučit je nejen
poznávat kytičky, dřeviny, ptáky, stopy,
lovecké psy, myslivecké zvyky a tradice,
ale hlavně lásce k přírodě. Takovou třešničkou na dortu pro členy kroužku bývá
každoročně okresní soutěž „Zlatá srnčí
trofej“. Tady můžou ukázat, co se naučili
a poměřit své znalosti s ostatními dětmi.
Letos se konalo toto okresní kolo právě u nás, a to dne 4. 6. 2016 v areálu
Prachárny. Pořadatelem byl OMS Klatovy
a Kašperskohorské městské lesy s.r.o.
Soutěžilo se ve 3 kategoriích:
1) Kategorie MINI - pro děti do 2. třídy
(i z Mateřské školky)
2) Kategorie A - pro děti 3. - 5. třídy ZŠ
3) Kategorie B - pro děti 6. - 9. třídy ZŠ
Soutěž se skládala z testu teoretických
znalostí (60 otázek), z naučné stezky, kde
děti prokazovaly své znalosti na 25 stanovištích a dále z 5 pevných stanovišť
(střelba ze vzduchovky, kynologie, botanika, lovecké střelectví a trofeje zvěře).
Celkem se soutěže účastnilo 49 dětí
z celého okresu Klatovy. V kategorii A 20
dětí, kategorie B 16 dětí a kategorie MINI
13 dětí.
Účast Kroužku mladých přátel
myslivosti Kašperské Hory
Kategorie Mini: Jakub Nový, Zuzka
Šubová, Valldemar Kocum, Petr Málek, Petr
Kocourek, Sebastian Mach, Anna Zifčáková
Kategorie A: Ester Vellnerová, Martin
Sova, Matěj Voldřich, Adéla Waldmannová
Kategorie B: Miroslav Kortus, Jiří Kučera,
Monika Kortusová, Václav Waldmann.
A jak se naše děti umístily? V kategorii A dosáhl nejlepšího umístění z Kroužku
mladých přátel myslivosti Kašperské Hory
Martin Sova, který se ztrátou 10 bodů

obsadil 7 místo. Kategorii B vyhrál o 0,5
bodu Miroslav Kortus a se ztrátou 1 bodu
Jiří Kučera obsadil krásné třetí místo.
V kategorii MINI není vyhlašováno pořadí, jde především o to, aby si děti soutěž
tzv. osahali.

Poděkování patří nejen manželům
Novým, ale i všem rodičům, kteří své
děti podporují v aktivním poznávání naší
přírody.
Hana Naušová
Kašperskohorské městské lesy

Společenská kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně blahopřeje spoluobčanům,
kteří slaví významné životní jubileum:
Horváthová Rozália
Tekelová Eliška
Mareš Rudolf
Králíková Marie
Milý Oldřich
Bartošová Vlasta
Zívr Miroslav
Hejlík Miroslav
Oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a harmonie.

Opustili nás
František Kortus
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, sdělte nám to na
MěKIS, nebo e-mailem na adresu: zpravodaj@kasphory.cz.
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ
Kašperskohorského zpravodaje je
20. ŘÍJNA 2016.
Příspěvky zasílejte elekronicky
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz
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KULTURA

ŘÍJEN

DLOUHODOBÉ AKCE

KRÁTKODOBÉ AKCE

10. 10. – 30. 11.
V�sta�a - �éči�é ob�ázk�
V�sta�a ob�ázků k�es�en�ch technikou automatické a intuiti�ní k�esb�.
| V�sta�ní místnost na �adnici

1. 10. | 10.30 - 16.30
H�átk� s paste�em
Ku�z ma�o�ání s Ma�kétou Kotko�ou.
Zájemci se mohou h�ásit u paní Ba��uso�é na te�. 733 153 310.
| Ho�sk� k�ub Kašpe�ské Ho��

Če��en - říjen
Ka�e� IV. a z�até ho�ní poota�í
| Muzeum Šuma��, Kašpe�ské Ho��
Če��en - říjen
Gotika a ba�ok z jihozápadních Čech
| Muzeum Šuma��, Kašpe�ské Ho��

2. 10. | 14.00
Hube�tská mše
Kašpe�skoho�ské městské �es� �ás
z�ou na Hube�tskou mši. H�ají „Po��ta�ští t�ubači“, zpě�em dop�o�odí
„S�atobo�.
| Koste� s�. Ma�két�, Kašpe�ské Ho��

10. 10. | 18.00 – 19.00
Beseda – I�isdiagnostka
Odbo�né ��šetření Vašeho zd�a�otního sta�u, pří�odní �éčba, detoxikace.
| Ho�sk� k�ub Kašpe�ské Ho��
14. 10. | 20.00
Vese�oh�a Podho�sk� penzion
Soubo� Žihobeckého di�ad�a J. K. T��a
| Kino Kašpe�ské Ho��
14. 10. | 17.00
Ve�nisáž ��sta�� Léči�é ob�ázk�
V�sta�a ob�ázků k�es�en�ch technikou automatické a intuiti�ní k�esb�.
| V�sta�ní místnost na �adnici
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změna p�og�amu ��h�azena
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Autobuso�é jízdní řád� 2016
P�atnost jízdních řádů od 13. 12. 2015 do 12. 12. 2016. Zd�oj ���.idos.cz.
Tento ��pis z jízdních řádů spojů, kte�é p�ojíždějí Kašpe�sk�mi Ho�ami má in�o�mati�ní cha�akte�, � p�ůběhu �oku se spoje mohou měnit.
z KAŠPERSKÉ HORY do SUŠICE (NÁBŘEŽÍ)

Odjezd
4.35
5.30
6.10
6.15
7.28
7.55
9.16
10.27
11.53
13.45
14.10
14.45
15.11
15.25
16.00
16.18
17.16
17.25
19.40

z SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY

Pozn.
Příjezd
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�. st.
5.00
(5.05)
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.
6.05
st. (6.10); (přípoj na K�ato�� 6.10)
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, Pod
6.39
St�áží (6.40); (přípoj na K�ato�� 6.50)
jede � ; Kašp. Ho�� > Sušice, že�. st. (6.50) 6.44
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť
7.54
(6.20) > Sušice, že�. st. (8.00)
jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut. st. (7.35)
8.15
jede denně; České Budějo�ice, aut. nád�. (6.40) 9.40
> Sušice, nábřeží (9.40)
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (9.45) > Sušice,
10.54
že�. st. (11.00)
jede denně do 28.9; K�i�da (11:00) > Sušice,,12.18
že�.st. (12:25)
jede � , 28.10.; Mod�a�a (13.10) > P�aha,
14.10
Na Knížecí (16.30)
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,nábře- 14.35
ží (14:35)
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.
15.18
st. (15.25)
jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. (14.55) >
15.32
K�ato��, aut.nád�. (16.20)
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho��, přes Nezdice
na Šum. (15.40), Žihobce (16.08) > Sušice, že�. 16.35
st. (16.40)
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (15.10) 16.25
> Sušice, že�.st. (16.30)
jede �   ; Mod�a�a (15.35) > Sušice, že�.st.
16.45
(16.54)
jede � ; Mod�a�a (16.40) > P�aha, Na Knížecí 17.40
(20.00)
jede � p�aco�ní; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (16.35) >
17.50
Sušice, že�.st. (17.55)
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.
20.05
st. (20.10)

Odjezd
5.25
6.45
6.45
8.30
10.25
12.20
13.05
13.50
13.50
13.55
15.03
15.25
17.05

Pozn.
Příjezd
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.s.(5.20) >
5.50
Kašp. Ho��
jede � p�aco�ní dn�; z K�ato��, aut. nád�.
7.10
(6.00) > Stach�, aut.st. (7.25)
jede � p�aco�ní dn�;z Sušice, nabřeží > Kašp.
7.45
Ho�� (7:45)
jede denně od 29.9.; z Sušice, že�.st. (8.25) >
8.53
Mod�a�a (9.40);
jede � , 28.10.; z P�aha, Na Knížecí (8.00) > 10.20
Mod�a�a (11.25)
jede � p�aco�ních dnech; z Sušice, že�.st.
12.50
(12.15) > Kašp. Ho��
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že� st (13.00) >
13.30
Kašp. Ho��
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (13.40) >
14.15
Mod�a�a, Fi�ip. Huť (15.00)
jede � p�aco�ní dn� ; Sušice, nábřeží (13:50) >
14.16
Stach� (14:35)
jede � ; P�aha, Na Knížecí (11.30) > Mod�a�a 14.20
(14.55)
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (14.50) >
15.32
Mod�a�a,Fi�ipo�a Huť (16.27)
jede denně; Sušice,,nábřeží (15:25) > České
15.49
Budějo�ice,,aut.nád�. (18:20)
jede � p�ac. dn�; z Sušice, že�.st. (16.55) > Mod�a�a
17.31
(18.20)

18.35 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,že�.st. (18.30) >
Kašp. Ho��

19.00

19.00 jede �; z Sušice, že�.stanice (18.55) > Kašp.
Ho��

19.30

20.25 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st (20.20) >
Kašp. Ho��

20.50

z KAŠPERSKÉ HORY do STACHY

Odjezd
Pozn.
7.10 jede � p�aco�ní dn�; z K�ato��,aut.n. (6.00)
11.35 jede � do 8.10.; Bo�o�á Lada (10:30) >
P�aha, Na Knížecí (14:25)
jede
 26.-27.10. ; > St�akonice, aut. nád�.
13.10
(14.35)
13.10 jede � , nejede 28.10. > St�akonice, autobuso�é
nád�. (14.35)
jede
� - nejede 26.-27.10., 17.11., > St�akonice,
13.50
aut.n. (15.25)
14.16 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, nábřeží (13.50)
jede denně, z Sušice, nábř. (15.25)> České
15.49 Budějo�ice (18.20)

z STACHY do KAŠPERSKÉ HORY

Příjezd
7.25
11.52
13.31
13.31
14.11

Odjezd
Pozn.
7.35 jede � p�aco�ní dn�; > Sušice,nábř. (8.15)
8.57 jede denně ; České Budějo�ice, aut. nád�aží
(6.40) > Sušice, nábřeží (9.40)
12.50 jede � p�aco�ní dn�: Stach�, aut.st. (12:50)
13.20 jede � 1.,2.10.; P�aha,,Na Knížecí (11:00)
> K�i�da (14:15)
14.55 jede � p�aco�ní dn�; > K�ato��, aut. nád�.
(16.20)

Příjezd
7.55

14.35
16.08
V�s�ět�i�k�:

 | pondě�í, úte��, středa, čt��tek, pátek, sobota, nedě�e
 | jede � nedě�i a státem uznané s�átk�
aktua�izace 15. 6. 2016

9.16
13.10
13.35
15.11

