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Pohledy do krajiny
Informační středisko (IS) a Středisko environmentální výchovy (SEV) Národního
parku Šumava v Kašperských Horách připravilo pro své návštěvníky v zimní sezoně
bohatou nabídku programů pro veřejnost.
Opět je před námi dvouměsíční tradiční
cyklus cestovatelských přednášek a promítání fotografií na různá témata a z různých
koutů světa.
Více na straně 17

Rozhovor s J. Chladou
„Drobné věci dělají věci velké“ říká
Jaroslav Chlada, místostarosta města. Jak
vypadá péče o okolní osady a kolik bylo
odklizeno černých skládek? Co si přinesl ze sportu do komunální politiky a co
přeje čtenářům do nového roku? Nejen
o těchto tématech se dočtete v lednovém
rozhovoru.
Více na straně 4

Jaké aktivity se konaly v místním Sportovišti?
Přehled proběhlých sportovních akcí z podzimu 2016 naleznete na straně 26.

Předvánoční čas v DD
Více na straně 16
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MěKIS: ohlédnutí za rokem 2016

A je to tady… rok s rokem se sešel
a nezbývá nic jiného než shrnout rok minulý. Jelikož jsem na infocentru teprve
od září, mám v rukou pouze čísla a statistiky několika předešlých měsíců minulého roku, ale ráda se s vámi podělím
o statistiku návštěvnosti.
Pojďme si spolu projít jednotlivá čísla.
Asi jste se pozastavili nad tím, že v loňském roce nám klesla návštěvnost přesně
o 6 896 českých turistů. Když se nad tím
tak zamýšlím, je to obrovská masa lidí,
která nejde jen tak přehlédnout. Proto
jsem pátrala v místních zdrojích, za jakých
okolností se mohl takový velký skok stát.
A výsledek není možná až tak překvapivý.
Více českých návštěvníků do našeho měs-

tečka v roce 2015 přilákal nejspíše seriál
Policie Modrava, kdy seriáloví fanouškové
chtěli vidět na vlastní oči místa z oblíbeného seriálu. Podle souhrnných výsledků
měření, jež zveřejnila Asociace televizních
organizací, dosáhl nejúspěšnější pořad roku
průměrnou sledovanost 2,121 milionu lidí.
Z toho vyplývá, že každý 307. se přijel podívat do Kašperských Hor. Loňský celkový
počet českých turistů je 19 598, což vůbec
není špatné.
Počet zahraničních turistů se výrazně nezměnil a pořád si udržuje standart okolo
1400 návštěvníků za rok.
A ani vy, místní občané, nejste zanedbatelnou číslicí v našem grafu. Tenhle rok jste
nás potěšili svojí návštěvou přesně 2 112x.

Nyní už jen tak pro zajímavost mimo
náš graf. I zvědavých návštěvníků, kteří
se chtělo kouknout do podzemí radnice
a projít si naše hezké městečko v doprovodu průvodce, bylo nemálo: 665.
Myslím, že za tato nemalá čísla loňského roku patří velké díky také pracovníkům MěKIS, kteří se snažili vyhovět všem
22 966 návštěvnickým přáním přesně 321
dní v roce.
A co na závěr? Doufám, že i letošní
rok bude bohatý nejen na turistický ruch,
ale že i k nám na informační středisko občas zabloudí známá tvář místních lidiček.
Rádi vás zde uvítáme.
Tereza Halbhuberová
MěKIS
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Jubilejní rok Karla IV.
na hradě K ašperku
Právě skončený rok 2016 spojený s výročími Karla IV. a s jeho zakladatelskou činností v našem regionu i přímo na Kašperku,
přivedl na náš hrad největší počet turistů
v historii. Do doby psaní tohoto článku,
tj.do 20. 12. 2016 navštívilo prohlídku hradu či divadelní představení 59.140 návštěvníků. Rekordní byl také počet programů
odehrávajících se na našem nejvýše položeném královském hradě. Návštěvnost každé
turistické sezony vždy ovlivňuje více faktorů, zmíním aspoň ty hlavní. V roce 2016
na Kašperku proběhl největší počet programů, kulturních a společenských akcí. Vedle
větších programů, jako je například série
divadelních představení spolku Kašperk, to
byla dvoudenní historická slavnost Kašperk
za Karla IV., či noční prohlídky. Vedle toho
jsme pořádali menší programy, především
z našeho volného cyklu oživené historie.
Návštěvníci hradu se mohli například seznámit a zkusit si např. rýžování zlata, střílet z luku, psát na středověkém scriptoriu
nebo vyrábět ovečky z ovčí vlny.
Členové hradního divadelního spolku
Pachmajr letos nastudovali další středověkou hru, čímž se repertoár toho tělesa
rozrostl na dvě hry. Zatím to všechny baví,
účinkující i diváky, s texty i s dramaturgií se
dá dobře pracovat. Jedná se v podstatě o jakýsi marketingový produkt hradu Kašperk.
Kromě hradu jsme hostovali v Kašperských
Horách a dokonce i v Praze.
Základní
programovou
nabídkou
jsou komentované prohlídky našeho hradu. Jeden prohlídkový okruh představuje
Stavbu hradu, druhý prohlídkový okruh
představuje Život na hradě. Jedná se o relativně nové a stylizované prohlídky, každá
z nich je doprovázená AV projekcí. Prohlídky
jsou úspěšné, dá se s nimi dobře pracovat,
doplňovat je a vylepšovat. Dále nabízíme
speciální interaktivní prohlídky pro školy
(jeden prohlídkový okruh pro první stupeň
a jeden prohlídkový okruh pro druhý stupeň ZŠ) a také pro rodiče s dětmi.
Vedle toho se hrad Kašperk v letošním
Karlovském roce prezentoval na několika
výstavních projektech. Jedná se o účast
na výstavních projektech v Národním
technickém muzeu v Praze, na hradě Lauf
u Norimberku, či na výstavě ve Valdštejnské
jízdárně v Praze.
Rok byl také rokem s rekordně dlouhou
turistickou sezonou. Hrad jsme otevřeli
3. února a teprve až o třetím adventním víkendu nebyl na Kašperku žádný program.
Takže ano, z pohledu návštěvnosti se dá
letošní sezona hodnotit jako velký úspěch
i s ohledem na fakt, že celková návštěvnost Kašperských Hor i okolí oproti roku

2015 spíše klesala. Samozřejmě máme co
vylepšovat, zkvalitňovat služby, pracovat
na marketingu atd. Kdyby mi někdo ale po
loňském rekordním nárůstu návštěvnosti
řekl, že ta čísla následující rok překonáme,
asi bych mu nevěřil, ale podařilo se. I když
musím současně konstatovat, že letos to
bylo pro nás všechny daleko náročnější.
Touto cestou děkuji svým kolegům z hradu za obětavou práci a nezdolnou energii.
Všem našim spolupracovníkům a partnerům děkuji za spolupráci.
Do roku 2017 všem přeji hodně zdraví
a štěstí. Těšíme se na vaši návštěvu nejen
proto, že je u nás krásně, ale i proto, že
„z Kašperku vidíte vše s nadhledem!“
Zdeněk Svoboda, kastelán

Poděkování
Děkuji všem, kteří přispěli a jakkoliv se
podíleli na sbírce pro mého manžela.
Jana Kanalošová

Zajištovací práce na
hradě
V říjnu a v listopadu probíhaly na
Kašperku zajišťovací stavební práce.
Jednalo se o zajištění havarijního
úseku – úsek jižní hradební stěny,
vnitřní líc. Z tohoto úseku odpadávaly nejen kameny, ale dokonce
i kusy novodobého pojiva. Dalším
úsekem bylo zajištění vnitřního líce
severní hradby nádvoří. Tyto práce byly prováděny dodavatelsky.
Na římse 1. patra jižní vnitřní palácové stěny probíhaly v září a v říjnu
zajišťovací práce prováděné svépomocí (M. Rutkay a L. Voldřich). Byl
zde vyzkoušen nový materiál (trasové vápno). Tyto práce dopadly velmi
dobře.
Zdeněk Svoboda, kastelán

Myslivecký ples v KD Strašín
14. ledna 2017, začátek od 20.00
Hraje kapela De Facto z Vimperka
Vstup 100,- Kč
> Samozřejmostí je bohatá tombola <
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Drobné věci dělají věci velké
Rozhovor s Jaroslavem Chladou, místostarostou města
Starosta Petr Málek mi v listopadovém
rozhovoru, byť trochu s nadsázkou, dal
podnět, abych vyzpovídal i místostarostu. Pane Chlado, díky za vstřícné přijetí.
Popište prosím čtenářům stručně vaši
úlohu místostarosty.
S Petrem Málkem si navzájem sedíme,
a to jak lidsky, tak profesně. Zároveň ale
vystupuji jako ten konzervativnější, který
mladším, kteří chtějí vysoko roztáhnout
křídla říká: „Bacha, abyste si je nezlomili“.
V podstatě se jako místostarosta zabývám
drobnými věcmi pro obyčejné lidi, kteří za
mnou mohou chodit se svými všedními
problémy. Přes městskou radu a technické
služby, s nimiž mám velmi dobré vztahy,
pak můžeme leccos vyřešit. Musím říct, že
s Jirkou Bártíkem z technických služeb je
momentálně špičková spolupráce. Jak se
domluvíme na nějaké miniakci, přijedeme
se tam společně podívat a technické služby už vše zařídí. Takže mimo jiné vlastně
technickým slubám připravuji práci. Také
funguji jako zástup za starostu, když vyjede někam pryč.
Zároveň přiznávám své omezení tím, že
jsem ten svobodný typ, který nepoužívá moderní techniku. S oblibou říkám, že jsem tady
pro ty, kteří jsou na tom stejně jako já.
Co všechno stíháte?
Je toho docela dost. Sice jsem v důchodu, ale tím, že hospodáříme se ženou na
dvaceti hektarech, tak to obnáší, že tu
každodenně pracuji část volného času. Ale
už mám zástup v synovi Martinovi, který
nám hodně pomáhá. Já jsem nápomocen
při té zemědělské činnosti, kde už není
třeba fyzická síla, například při rozvážení
hnoje. Mám samozřejmě i koníčky: jednak
myslivost, poslední rok a půl pak trénuji
naše fotbalisty – předžáky.
S Miloušem Egrů se nám podařilo udělat náborovku a sehnat patnáct dětí, což
je taková hranice pro to, aby vzniklo mužstvo. Jeho početní stav musíme ještě doplňovat, protože dětí je tu strašně málo.
Ačkoliv všichni říkají, že jich tu je hodně.
Je zájem ze strany rodičů?
U těch, kteří chodívají, zájem je a musím je pochválit. Řekněme, že zájem je tak
ze 70 %. Je to jen a jen na rodičích. Pokud
jsou sami rodiče laxní, tak nedokážou děti
přinutit k tomu, že i když se dítěti nechce,
musí přesto na trénink jít.
Od dob, kdy jsem léta trénoval Dlouhou
Ves, mám přístup postaven na dodržování disciplíny a systému, který si určíš.
Disciplína je velmi důležitá a je právě
třeba o tom, že přijdu na každý trénink,
i když se mi zrovna vůbec nechce.

Kromě disciplíny je pak systém, který
musí trenér vnutit hráčům, aby jej na hřišti
provozovali, jinak to nefunguje. V kolektivním sportu žádná demokracie neexistuje. Jednotlivec se musí podřídit pravidlům
a domluvenému způsobu hry. Že máš útočit neznamená, že bys měl jít raději bránit,
a to jen protože chceš. Funguje to i v politickém sdružení, kope se za jednu věc, za
jeden tým.
To jste si přinesl ze sportu do komunální politiky?
Ano. Ve sportu hraje roli také dochvilnost a spolehlivost, protože když se řekne
v deset na hřišti, tak tam všichni za deset
deset musí být. Když tam někdo není, zdržuje většinu. V politice to funguje ještě víc,
protože dospělí bývají větší hajzlíci. Děti
se dají ovlivnit a usměrnit, hlavně když je
rodiče řádně vychovávají. A ono to na rodičích je. Dětem je šest let, tak je musí rodiče
vodit na tréninky a jezdit si pro ně.
Jak to zatím běží, tak jsme s Miloušem
spokojeni. Už hrajeme soutěž, děcka dávají
góly. Máme takové krédo: když děti budou
chodit, tak my jim svůj volný čas věnujeme.
Když naopak chodit nebudou, zabavíme se
něčím jiným. Hlavní náplně činnosti mám
tedy tři: zemědělství, myslivost a sport.
A rád ve svém volném čase navštěvuji
všechny, se kterými jsem pracoval jako hajný. Udržuji s nimi kontakt a rád se s nimi
scházím.
Tím bych rád přešel k okolním osadám,
protože ty máte vy na starost. Přibližte
prosím čtenářům, co starost o osady konkrétně obnáší.
Uprostřed máme Kašperky a okolo máme
něco, čemu já říkám satelity, čili okolní osady. Je tam i pár dalších samot. Například
Císařský Dvůr, Lidlovy Dvory a Vogelsang.
Mimo Kašperky je na mapě sedm takových
bodů.
Kolik tam žije momentálně lidí?
Ve zmíněných osadách jsou převážně
chalupáři. Když řeknu číslo padesát, možná
to stav vystihuje. Úsilí vyvíjíme především
pro naše lidi, kteří tam žijí trvale. Tím, jak
nás stále ubývá, tak musíme chránit každého člověka, který tu zůstal.
Například na Opolenci je snad jediný
trvalý obyvatel, že?
Ano, tam je jediný. Stejně jako na
Císařském Dvoře. Na Vogelsangu asi
čtyři, na Červené dvanáct, v Tuškově to
o moc víc nebude, na Trnových dvorech
dva. Na Žlíbku jich je asi šest. Dohromady
k padesáti trvalým obyvatelům. Za dobu,

kdy jsme v koalici dvě sdružení, se v osadách udělalo spoustu práce. Neříkám, že
by se dříve nic neudělalo, ale teď je větší
možnost věci měnit a prosadit změny než
dříve, kdy jsme byli v opozici. I když je nám
vyčítáno, že děláme málo, tak se za ty dva
roky přesto udělalo kus práce.
Tak schválně, co konkrétně? Vezměme
to cestou od Sušice, od Trnových Dvorů.
Spodní i horní Trnovy Dvory počítám
jako jednu osadu dohromady. Tam byla na
návsi taková nádržka na vodu, kterou jsme
krásně opravili za pomoci „pilaře“ Ondry
Koubka, místních a technických služeb. Dále
se tam vyřezala a opravila cesta, která se
stabilně udržuje. Pro rok 2017 máme v plánu umístit tam pouliční osvětlení – jednu
lampu, aby jim to tam taky večer svítilo.
Opolenec?
Na Opolenci se na návsi opravila vodní
nádrž, která se může používat i jako nádrž
požární. Opravy se ujaly technické služby
a stavební firma Gregr. Podstatný kus práce
odvedli také sami osadníci. A konečně, na
Opolenci se opravila celá náves, vyřezala
se cesta a již stabilně se tam sekají naše
pozemky, což se dříve nedělalo.
Pojďme do Tuškova
Jak pocházím od Blatné, tak jsem zaměřený na vodu. Zkrátka a dobře, jak se dá
v oblasti vody něco opravit a zkultivovat,
jdu do toho. Takže jsme v Tuškově opravili
studánku na návsi, protože tam voda pomalu už ani netekla. I v Tuškově se pravidelně
Pokračování na straně 5
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Co máte v plánu v nadcházejícím
roce?
Přichází rok 2017 a my máme ve městě
stále ještě dvě prašné cesty.

Pokračování ze strany 4

seká. V letech 2017 a 2018 chceme rozšířit pouliční osvětlení o nějaké dvě nebo tři
další lampy. Tenkrát, když se nám podařilo
prosadit umístění lamp do Tuškova poprvé,
udělalo se jich jen pár.
Zastavme se na Kavrlíku
Na Kavrlíku se nyní s pomocí našich
městských statků uklidila část spadlého
kravína. Druhá část se postupně ještě
zbourá. Odklízení je sice v režii statků, ale
tlačíme na to my jako město, protože až se
starý kravín odklidí, budeme tam rozšiřovat
chov našeho dobytka. Až teprve pak se na
Kavrlík opraví cesta. Na návsi je také kaplička, kterou máme v plánu opravit.
Místní z Kavrlíku se už sami pustili do
jejího zvelebování.
Ano, ano. Na rok 2017 je naplánována
oprava exteriéru. Od kapličky z Cikánky se
také vyřezala turistická cesta na Kavrlík,
která se pravidelně seče. A konečně, na
Kavrlíku se pravidelně opravuje náves, protože pokaždé, když přijde velká voda, tak
se prostranství zahrne štěrkem.
Pojďme na Červenou
Na Červené byla jednou z největších akcí
úprava požární nádrže, která se dala hodně
do pořádku. Pomohli nám s tím hasiči, stejně jako technické služby. Se všemi byla výborná spolupráce. Vypadá to už dobře: natřené to je, díry jsou zadělány. Na Červené
se také opravila studna, která se i přikryla,
protože byla x-let odkrytá, což bylo riskantní. Pravidelně se na Červené seká náves. Kostelík na ní má pak na starost pan
Bechyně. Ten loni se spolkem udělal brigádu: opravili a vyčistili tzv. „Králováckou
cestu“ dolů k seismické stanici.
Následují Císařský Dvůr, Lidlovy Dvory
a Vogelsang
Na Císařský Dvůr už asfaltová cesta je,
tak bychom tam rádi ještě umístili lampu,
ať je tam světlo. Vogelsang cestu také má,
takže se vše jen upravuje. A konečně Lidlovy
Dvory: tam jsou jen chalupáři a nic konkrétního tam v plánu momentálně nemáme.
Žlíbek?
Na Žlíbku se vyřezala cesta, je tam nově
udělaná asfaltka a v plánu je oprava kapličky.
Nyní se vraťtme pane Chlado zpět do
Kašperských Hor
Ve městě má velké věci na starosti starosta a rada města. V Kašperkách považuji
za velký úspěch, že jsme donutili některé vlastníky pozemků, aby si své pozemky
posekali, protože se o ně předtím vůbec
nestarali. Jako město samozřejmě musíme
jít příkladem, takže ty městské pozemky,
které se dřív nesekaly, se dneska sekají, což
je v naprostém pořádku. Jako příklad uvedu
okolí bývalého koupaliště.

Co vyvážení odpadu a skládky?
Uklidili jsme plochu starého smětiště.
A když jsme u odpadů, podařilo se zatočit
s černými skládkami a dohlížíme na to, aby
černé skládky nejely dál.
V říjnu paní Marková z odboru životního prostředí ve Zpravodaji psala, že se
jeden další takový příklad černé skládky
znovu objevil.
To byl ojedinělý případ. Jak se něco takového najde, tak se uklidí.
Kolik takových černých skládek bylo?
Máte přehled, kolik se odtud vyvezlo
odpadu?
Skládky byly čtyři a odpadu bylo na tuny.
Dost pomohlo zřízení kompostárny a vyvážení odpadu od zahrádářů. Díky tomu se
podařilo černé skládky eliminovat.
Na čem dalším jste pracovali?
Nad školním hřištěm, od těch malých
stadionků až k vodárně, se to také krásně vysekalo a bude se to tam udržovat.
A když už jsme v tomto areálu, tak v plánu je opravit spodní hřiště s atletickou
dráhou.
Je nějaká konkrétní představa jak?
Máme už nějakou studii. Už dřív jsem
o opravu usiloval, ale nebylo nic uskutečněno. Bylo to připravené, ale pak přišla
výstavba haly, kvůli které se to neuskutečnilo. Ještě když Martin závodil, tak závodil
s klukem z Boleslavi, který tu byl a říkal,
že bychom měli udělat hřiště s šedesátkou
tartanem, doskočištěm, místem na vrhy
a malé hřiště na fotbal.
Když jsme u sportovní haly, myslíte si,
že je hala dostatečně využitá?
V žádném případě není, protože děti jsou
líné. Rodiče buď nemají čas, nebo jsou také
líní. Vždycky je to o příkladu, který když
není, tak to nejde. Je ale pravda, že dnes to
mají rodiče daleko těžší, než jsme to měli
my. Musí si čas naplánovat, protože dnes
se pracuje jinak, než tomu bylo za nás.
A jak se musí ti kluci a holky v dělnických profesích ohánět. Když jsi zaměstnaný ve státních službách, tak je to trošku jiné. Když jsi
u soukromníka, ba máš ještě svojí firmu,
tak toho času máš opravdu málo. A musíš
se vše pečlivě rozplánovat.

Kde?
Jedna v Husově ulici od domu, kde bydlí
pan Smola. Druhá je část Klostermannovy
ulice. Ve druhé polovině volebního období
bychom rádi tyto cesty nechali vyasfaltovat. Dělaly se cesty třeba na Císařský
Dvůr, ale na ty jsou dotace. Dotace na
cesty ve městě ale nedostaneš.
Z těch věcí, které jsem zmínil to je asi
tak všechno, co jsme za ty dva roky udělali
z drobnějších akcí, na které dohlížím
a které prosazuji na radě. A je pravdou,
že nebýt koalice, tak by tomu tak nebylo.
To není zásluha Chlady, je to kolektivní
výsledek. Jsem rád, že jsem teď ve spojení
s Petrem Málkem a že nám to šlape, což
platí i pro celou radu města. Když něco je,
tak se pohádáme, to je zcela v pořádku. Ale
nakonec dojdeme k nějakému výsledku, se
kterým jsme spokojeni. Myslím, že jsme
se zatím nikde moc nesekli. Průšvihem
vždycky bývá, když si myslíš, že má být
všechno jen podle tebe.
Mám takové krédo. Jsme tady proto,
abychom našim místním občanům přinášeli ty drobné, ale v životě podstatné
věci. Na jedné straně jsou velké projekty
a stavby, kolikrát pro turisty a vůbec celé
město. Na druhé straně pak drobné věci
v lokalitě pro jednotlivé lidi. A když něco
uděláš pro jednotlivé lidi, tak já říkám, že
to je optimismus. A když máš optimismus,
tak máš úsměv na rtech a nejsi negativní,
což je strašně důležité. Kdo chodí pořád
smutný, ten si zkracuje život. Ty drobné
věci dělají věci velké. Buď to lidi časem
ocení, nebo nikoliv. To bude na nich.
Posledně jsem se ptal starosty na program Kašperek pro život. Vy jste měl
s Pohodou za cíl především podporovat
místní podnikatele. Ostatně, ti z většiny
tvoří vaše sdružení. Jak se to z vašeho
pohledu po prvním poločase daří?
Co se týče podnikatelů, tak je to vždycky složitá a náročná diskuze. Dříve to
bylo tak, že kdo byl podnikatel, tak byl
prašivý a s cejchem zloděje. Časem se to
trochu lepšilo, ale pořád má slovo podnikatel negativní nádech. Je pravda, že
v Pohodě máme 3/4 podnikatelů. Část
z nich zaměstnává lidi a další jsou jen osoby samostatně výdělečné činné, to znamená, že je to firma o jednom člověku.
Když dojdeme k podnikatelům, kteří
chtějí něco prosadit, tak tu vzniká střet
města a zájmu podnikatelů, který musíme
řešit. Což je pochopitelné, když v zastupitelstvu musíme hájit zájmy města. Na
druhé straně je zájem podnikatele, který
chce něco koupit a my musíme říct: „To
nepůjde, protože město tohle a tohle
Pokračování na straně 6
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ještě chce.“ Ano, osobně bych na jedné
straně rád podnikatelům stoprocentně vyhověl. Tak a teď se předveďte. Z pohledu
zástupce města to ale nejde. Řekl bych, že
to je tak padesát na padesát. Předtím to
bylo tak osmdesát na dvacet.
Takže si myslíte, že podhoubí na
Kašperkách je lepší?
Především si myslím, že podhoubí pro
podnikatele dělá stát. My tady v podstatě kopírujeme státní normy a snažíme se
z toho, co stát určí, vyťukat pro naše lidi
to lepší. Což je opět těžké. Ti lidé, kteří
pracují na sebe, to nemají v žádném případě lehké, ba mají to mnohem těžší než
zaměstnanci. A dneska se na podnikatele
spíše tlačí, přičemž úředníci a vůbec nevýrobní složka má pre. To je špatně.
Výrobní složky a podnikatelé především
jsou dnes státem buzerováni. Na nás je
trošku tlak zmírnit a pomoci jim. Jinak je
to všechno na nich, na podnikatelích. Ne
že se někdo bude vymlouvat.
Pojďme od podnikatelů k zaměstnancům. Myslíte si, že se v městských podnicích objeví další pracovní příležitosti?
Kašperské Hory jako takové mají svá
s.r.o., které na počet obyvatel zaměstnávají velkou spoustu lidí. V každém případě
si myslím, že to reálné je, ale musí tomu
jít naproti šéfové městských podniků.
U statků se budou rozšiřovat chovy.
Lesy. Tam to mám z profese, protože
jsem dělal hajného. Některé věci se mi
sice nelíbí, i když vím, že technologie
dnes běží dopředu. Ale safra - ti lidi, kteří
zde pracují, tak ty peníze vydělají u nás
a dělají ve svém lese - což někteří naši
zaměstnanci u lesů nechápou. Každý, kdo
bydlí na Kašperských Horách, tak vlastní
každý skoro čtyři hektary lesa. Ano, už
nás není 1500. A samozřejmě vím, že to
je s pilou dražší než s harvestorem, ale
i tak by tu práci měli dostat místní, protože co tu vydělají, tak tu také utratí.

Červená. Foto: flyfoto.cz
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Co technické služby?
Protože jsme jim jako město připravili práci, tak mohli zaměstnat lidi z úřadu
práce, které musí vzít. Je tam už o nějaké místo víc, kdy zaměstnanci nedělají
na dobu určitou, ale už na dobu delší.
Průběžně si dělám statistiku, rozbor zaměstnanosti. Celkový výsledek za čtyři
roky bude hodně zajímavý. O co jde: každý rok mi musí ředitel každého podniku
poslat informace o tom, jakou má zaměstnanost. Za čtyři roky se podíváme, jaký
byl vývoj, a to i v tom, jak jsou zaměstnanci zaplaceni. Dělnické profese jsou na
tom pořád platově bídně, což jestli si neuvědomí v celé republice, tak přijde zase
revoluce. Pamatujme, že nikdy nikdo nemá
závidět nikomu peníze, zejména ne tomu,
kdo dělá rukama.
Jak byste shrnul fungování městských
podniků?
Jsou to takové vlny. Daří se – nedaří se.
Ale fungují tak, že můžeme být spokojeni.
Vždycky je ale někde otazník, vždycky se
dá něco zlepšovat
Mají Kašperky nějakou významnou výhodu, pokud taková existuje?
Výhoda existuje. Když to vezmeme papírově, tak je nás 1500. Reálně tak 1200.
Tak si představte, kolik máme lesů. Do rozhlohy třetí je město největší vlastník po
Brnu a Písku. Máme špičkový chov dobytka.
Technické služby, kde je nový šéf, mohu za
rok 2016 jen a jen chválit. Sice se lidově
říká, že nové koště dobře mete, ale Jirkovi
Bártíkovi přeji, ať v tomto nasazení vydrží.
Pak máme energetiku, která se momentálně
rozjíždí. Dobré bude, že každý bude vědět,
kolik se dotuje a kolik si obyvatel za teplo zaplatí. Protože ať se to líbí nebo nelíbí,
týká se to jen části obyvatelstva. Máme osady a lidi, kteří nejsou k výtopně připojeni.
A proč by zrovna tihle měli doplácet na lidi,
kteří jsou připojeni na výtopnu?
Máme hrad, šikovného kastelána a hrad
funguje. Nerad bych na něco zapomněl,
ale myslím si, že se všemi majetky se hos-

podaří dobře. Starosta vymyslel, já tomu
říkám „krabičky babičky“ nebo „babiččiny
krabičky“.
Co to prosím vás je?
Představ si v podstatě kredenc, kde byly
krabičky. V jedné bylo na jídlo, ve druhé na
nájem, ve třetí na parádu, čtvrtá na zábavu. A rezerva. Pro dnešek je to přetvořené
tak, že tady máme technické služby, tady
lesy, statky, energetiku. Jednotlivé podniky
s.r.o., které jedou na sebe, mají svá oddělená účetnictví a hospodaření je čitelné.
Starosta nebo místostarosta nemají vést
lesy nebo statky. Oba mají úplně jinou práci. Starosta je obličej města, jak s oblibou
říkám.
Abyste všechno nepřechválil, co se
úplně nedaří a na čem bude třeba v roce
2017 usilovně pracovat?
Co se nám nedaří, tak to jsou velké investice, kde je šílená byrokracie. Všechno
trvá dlouho, a nám se to nedaří zrychlit.
Dali jsme si ovšem na tomto poli prvořadý
úkol, a sice, že opravíme sokolovnu. Já osobně nemám rád, když se rozdělují generace,
což se děje tak, že se přidá vždy jedné na
úkor té druhé. Například pro seniory se postavila DPS, pro mladé hala. Co se udělalo
pro střední generaci? Je smutné, že se na
Kašperských Horách nemůže udělat zábava.
Co máme teď, o tom se vůbec nebudu bavit.
Sokolovna je tedy prvořadý úkol, protože
teprve tam se sejdou všechny generace.
Co byste pane místostarosto čtenářům
popřál do roku 2017?
Do nového roku se vždycky přeje zdraví, protože bez něj to nejde. Ale k tomu
zdraví, což je strašně důležité, je třeba také
velké štěstí. Totiž být ve správný čas na
správném místě, kde je dobře a dělá se
dobro. A když se vám to splní, tak o ten
zbytek se musíte také poprat.
Děkuji Vám pane Chlado za rozhovor
a do nového roku Vám přeji to samé!

Václav Kůs

Dolní Dvorce, Trnovy Dvory. Foto: flyfoto.cz
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O čem jednala rada města?
RM 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 /
úřední deska > rada).
RM jednala 21. 11., 5. 12. a 19. 12. 2016.
První jednání rady města v roce 2017 se
uskuteční 2. ledna.
Z jednání RM dne 21. 11. 2016
RM schválila transformaci Hradu Kašperk
na organizační složku obce, její zřízení a zařazení do organizační struktury obce.
RM vzala na vědomí žádosti o umístění předzahrádek před provozovnami
v roce 2017. Zároveň pověřila Bohuslavu
Bernardovou podáním hromadné žádosti o vyjádření k umístění předzahrádek
Městskému úřadu Sušice, Odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu
a Policii ČR, Dopravní inspektorát Klatovy
k umístění těchto předzahrádek.
RM schválila záměr pronájmu částí pozemkových parcel číslo 2150/1, 2150/27
a 2150/6, vše ostatní plochy, ostatní komunikace v katastrálním území Kašperské
Hory pro umístění restauračních zahrádek dle „Tržního řádu“ – Nařízení Města
Kašperské Hory č. 1/2011 v platném znění
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 za cenu
pronájmu stanovenou Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2016.

ba domu Bílá růže v Kašperských Horách“
ze dne 9. 11. 2016 a na jeho základě rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky.
RM souhlasila s výběrem dodavatele na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce a dostavba domu Bílá
růže v Kašperských Horách“ a s uzavřením
smlouvy s vítězným uchazečem, společností
INGEM a. s., Barrandova 366/26, 326 00
Plzeň, IČ 635 04 006, za cenu 1 546 100
Kč bez DPH.
RM souhlasila se zřízením a způsobem
napojení vodovodní přípojky na pozemku.
p. 951/4 a 2275, k. ú. Kašperské Hory.
RM souhlasila se záměrem odkanalizování lokality „U výtopny“ a s vyhlášením
VZMR k předkládání nabídek pro zakázku
„Odkanalizování lokality U výtopny“.
RM souhlasila se jmenováním navržené
komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek ve složení: administrátor VZ Jana
Slonková, členové komise: Petr Málek,
Radek Mäntl, Andrea Staňková, Marek
Vrba a zároveň s předloženými zadávacími
podmínkami pro zakázku „Odkanalizování
lokality U výtopny“.
RM souhlasila s napojením na vodovodní a kanalizační síť při dodržení podmínek
stanovených ve vyjádření k sítím ze dne 10.
5. 2016 a na omezenou dobu do realizace nového propojení vodovodu a kanalizace
v p. 709/17. Po realizaci nového napojení vodovodní a kanalizační sítě mezi ulicí Karlovou
a Sušickou v p. 709/17 musí stavebník realizovat připojení RD do nových rozvodů vodovodu i kanalizace v p. 709/17.

RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o dílo na zaměření vodovodního řadu města Kašperské Hory mezi městem Kašperské
Hory a firmou GK Dvořáček se sídlem
Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, za cenu
287 768,25 Kč vč. DPH a pověřila starostu
města podpisem smlouvy.

RM souhlasila s realizací projektu
Obnova fasád a interiéru „Kaple Panny
Marie Pomocné“ na Červené dle předložené projektové dokumentace a s předložením žádosti o podporu z dotačních titulů
mimo rozpočet města.

RM vzala na vědomí zápis o posouzení
a hodnocení nabídek „Přeložení vodovodu
– ulice Vimperská“ ze dne 11. 11. 2016 a na
jeho základě rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky.

RM souhlasila s uzavřením smlouvy na
administraci nadlimitní VZ „Instalace mokré
vypírky spalin ve výtopně CZT Kašperské
Hory“ s firmou MAZEPPA s. r. o., IČ
27187039, za cenu 38 000 Kč bez DPH.

RM souhlasila s výběrem dodavatele
„Přeložení vodovodu – ulice Vimperská“
a s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, společností KVINT Vlachovo Březí, IČ
60647621.

RM souhlasila se zajištěním provozu
Kompostárny Kašperské Hory a s uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Kašperské
Hory a Statkem Kašperské Hory s. r. o.

RM vzala na vědomí zápis o posouzení
a hodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce a dostav-

RM schválila umístění informačního panelu Sdružení Šumava nad Zlato a sdružení
obcí Čechy nad zlato na parkovišti Žlíbek.
Konkrétní místo umístění panelu na par-

kovišti vybere Mgr. Zdeněk Svoboda, jako
pověřená osoba.
RM vzala na vědomí Zprávu o stavu
smluv na dodávku tepla a souhlasila s navrženým postupem ve věci úpravy smluv.
Z jednání RM dne 5. 12. 2016
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na zpracování Projektové dokumentace do úrovně prováděcí dokumentace k akci Zateplení bytových domů čp.
384-387 mezi Městem Kašperské Hory
a zhotovitelem p. Petrem Čejkou, Slovanská
1970/95 Plzeň 2 – Slovany v celkové ceně
98. 000,- Kč.
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o právu k provedení stavby nebo opatření na
pozemku vlastníka mezi Městem Kašperské
Hory a Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje ve věci záboru pozemků při rekonstrukci komunikace Dlouhá Ves - Radešov.
RM souhlasila s návrhem opatření
dle Hydrogeologického pasportu vodních
zdrojů zpracovaného firmou ČEVAK, a. s.
následovně:
1. Lokalita Bílý Potok – realizovat opatření dle návrhu (rekonstrukce zdroje)
2. Lokalita Zhůří I. – likvidace zdroje
3. Lokalita Zhůří II. – konzervace stávajícího stavu
4. Vysoká Myť - realizovat opatření dle
návrhu (rekonstrukce zdroje)
5. Jelenov – prodej uživateli
6. Čeňkova Pila - realizovat opatření dle
návrhu (rekonstrukce zdroje)
7. Císařský Dvůr I. – prodej uživateli
8. Císařský Dvůr II. – konzervace stávajícího stavu.
RM souhlasila s vyhlášením Výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Pokračování na straně 8
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„Zajištění projektové dokumentace na akci
Stavební úpravy sokolovny v Kašperských
Horách‘“ na základě předložené zadávací
dokumentace.
RM souhlasila s tím, že ve složení:
Málek Petr, Chlada Jaroslav, Voldřich Jan,
DiS., Mgr. Svoboda Zdeněk a Ing. Milan
Bechyně bude plnit úkoly komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení
nabídek Výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Zajištění projektové dokumentace na akci Stavební úpravy
sokolovny v Kašperských Horách.“
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na opravu střešního pláště a okapů sokolovny s firmou Klempířství Šíma,
Sušice IČ 12484873 s podanou cenovou
nabídkou 41 678,- Kč bez DPH.
RM souhlasila s uzavřením předloženého návrhu Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace
pro provádění stavby na akci: Kašperské
Hory – ulice Besední a křižovatka Besední
x Vimperská, s firmou, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku: PONTEX,
spol. s r. o. , IČ 407 63 439 za původně vysoutěženou cenu 407 960,- Kč bez
DPH.
RM vzala na vědomí žádost o poskytnutí příspěvku na podporu aktivit dětí
a mládeže TJ Kašperské Hory, z. s. v celkové výši 35. 000,- Kč.
RM vzala na vědomí předběžný výsledek hospodaření provozu multifunkční tělocvičny za rok 2016.
RM souhlasila s investicí ve výši 331.
000,- Kč vč. DPH, nutnou k uvedení objektu „Hostelu“ č. p. 15 do plného provozu.
Investice je podložena zjištěním aktuálního stavu objektu a nutností jeho oprav
a dovybavení.
RM souhlasila se zveřejnění záměru pronájmu Hostelu č. p. 15, Kašperské Hory.

Foto: Pavel Ouředník

RM schválila Smlouvu o dílo – Příprava
a zpracování žádosti o podporu formou dotace z připravovaného programu NP SFŽP
ČR – Ekoinovativní projekty pro realizaci
projektu: SMART areál regionální energetiky Kašperské Hory (využití odpadní biomasy k výrobě tepla a elektrické energie pro
vlastní potřebu) mezi Městem Kašperské
Hory a Českým svazem ochránců přírody
Rejštejn, pobočný spolek, IČ 22710884 za
cenu 150 000,- Kč bez DPH.
Z jednání RM 19. 12. 2016
Rada města schválila umístění předzahrádek před provozovnami v roce 2017,
dle požadavků jednotlivých provozovatelů
a bere na vědomí vyjádření Městského
úřadu Sušice, Odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu a Policie ČR,
Dopravního inspektorátu Klatovy, k umístění těchto předzahrádek.
Lukáš Zabloudil, Restaurace Pod Věží
(1. 5. – 30. 9. 2017)
Kortusová Jana, Kellner Anton,
Penzion & Restaurant Na Solné stezce
(1. 6. -30. 8. 2017)
Michaela Schovánková, Rósta Kafe –
pražírna kávy (1. 1. – 31. 12. 2017)
Mgr. Robert Kmec, Sark´s international,
s.r.o., Nebespán Café & Apartments
(1. 1. -31. 12. 2017)
Anna Chladová, Bistro Pod Nebem
(1. 4. – 30. 9. 2017)
Helena Voldřichová, Penzion U Kašny
(15. 6. -15. 9. 2017)
Lucie Ryvolová, Family Hotel Rilancio
(1. 1. – 31. 12. 2017)
David Bárta, Kašperský pivovar, s.r.o.
(1. 1. – 31. 12. 2017)
Jan Slanina, Kavárna - Cukrárna „Star“
(1. 1. – 30. 9. 2017)
Haubelt Václav, Restaurace U MUZEA
(1. 5. - 30. 9. 2017)
Hotel Kašperk, Hyalit s.r.o.
(1. 3. – 31. 10. 2017)
RM schválila ukončení Nájemní smlouvy
na pronájem části pozemkové parcely číslo
168/1 – trvalý travní porost v katastrálním
území Lídlovy Dvory, kterou s Městem
Kašperské Hory uzavřel Ing. Zdeněk

Kostka, Feřtekova 556/3, 181 00 Praha 8
– Bohnice, z důvodu odkoupení pozemku –
nově označeného jako 168/8. RM souhlasila s vrácením poměrné části nájemného za
měsíc prosinec 2016 ve výši 84,20 Kč.
RM schválila ukončení Nájemní smlouvy,
kterou s Městem Kašperské Hory uzavřel
Ing. Luboš Frank, Na Svárově 606, 252 41
Dolní Břežany, na pronájem části pozemkové
parcely číslo 299/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Horská
Kvilda, z důvodu provedení komplexní pozemkové úpravy, při které se z pozemkové
parcely číslo 299/3 stala pozemková parcela číslo 449 ve vlastnictví České republiky,
s příslušností hospodařit s majetkem státu
pro Správu Národního parku Šumava. RM
souhlasila s vrácením poměrné části nájemného ve výši 305,37 Kč.
RM schválila ukončení Nájemní smlouvy, kterou s Městem Kašperské Hory uzavřeli Vladimír a Alena Ryplovi, oba bytem
Horská Kvilda 67, 385 01 Vimperk, na
pronájem parcely zjednodušené evidence číslo 329/2 díl 1 (PK) v katastrálním
území Horská Kvilda, z důvodu provedení
komplexní pozemkové úpravy, při které
byla parcela 329/2 díl 1 (PK) sloučena do
pozemkové parcely číslo 415, která je ve
vlastnictví manželů Ryplových. RM souhlasila s vrácením poměrné části nájemného
ve výši 46,- Kč.
RM schválila ukončení Pachtovní smlouvy, kterou s Městem Kašperské Hory
uzavřela Michaela Tichotová, Soukromě
hospodařící zemědělec, Kvilda 66, 384 93
Kvilda, na propachtování pozemkové parcely číslo 229/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1680 m2 v katastrálním území Horská Kvilda, provedením
komplexní pozemkové úpravy se pozemková parcela číslo 229/3 stala součástí nově
označené pozemkové parcely číslo 487, jejímž novým vlastníkem je Česká republika,
s příslušností hospodařit s majetkem státu
pro Správu Národního parku Šumava. RM
souhlasila s vrácením poměrné části pachtovného ve výši 49,- Kč.
Pokračování na straně 9
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RM schválila Dodatek č. 1 k pachtovní
smlouvě, kterou si Eva Buršíková, Horská
Kvilda 12, 385 01 Vimperk, od Města
Kašperské Hory propachtovala pozemkové
parcely číslo 202/7 část, 238/2 část, 244
část a 245 část, vše v katastrálním území
Horská Kvilda, pro provozování zemědělské
výroby. Provedením komplexní pozemkové
úpravy se pozemková parcela číslo 238/2
nově označuje jako pozemková parcela číslo 489 a pozemková parcela číslo 202/7
je nově označena jako pozemková parcela
číslo 454, vše v katastrálním území Horská
Kvilda. Pozemkové parcely číslo 244 a 245
se nemění.
RM schválila Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě, kterou si Anna Hones, Farma
Highland, Horská Kvilda, 385 01 Vimperk,
od Města Kašperské Hory propachtovala
pozemkové parcely číslo 117/10, 117/15,
164/1, 169/22 část, 178/1 část, 178/2,
183/1 část, 183/2 část, 202/5 část, 229/4
část a 230/5, vše v katastrálním území
Horská Kvilda, pro provozování zemědělské výroby. Provedením komplexní pozemkové úpravy se pozemkové parcely číslo
117/10, 117/15, 178/1 a 178/2 jsou nově
pozemkovou parcelou číslo 531, 164/1 je
nově označena jako 475, 183/1 a 183/2
jsou nově pozemkovou parcelou číslo 467,
202/5 je nově pozemkovou parcelou číslo
420, 229/4 a 230/5 jsou pozemkovou parcelou číslo 481, jejímž novým vlastníkem je
Česká republika, s příslušností hospodařit
s majetkem státu pro Správu Národního
parku Šumava. Označení pozemkové parcely číslo 169/22 se po komplexní pozemkové
úpravě nemění.
RM schválila zveřejnění záměru propachtování pozemkové parcely číslo 480 –
trvalý travní porost o výměře 22999 m2
v katastrálním území Horská Kvilda.
Návrh přijat: 4 hlasy PRO
RM schválila Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě, kterou si Vít Chlada, Horská
Kvilda – Korýtko 27, 341 92 Kašperské
Hory, od Města Kašperské Hory propachtoval pozemkové parcely číslo 123/1, 127/1
a 127/3, vše v katastrálním území Horská
Kvilda, pro provozování zemědělské výroby.
Provedením komplexní pozemkové úpravy
se pozemkové parcely číslo 123/1 a 127/1
nově označují jako pozemkové parcely číslo
513 a 516 a pozemková parcela číslo 127/3
se nově označuje jako pozemková parcela
číslo 510 část.
RM schválila Dodatek č. 1 k pachtovní
smlouvě, kterou si Jaromír Chval, Horská
Kvilda 33, 385 01 Vimperk, od Města
Kašperské Hory propachtoval pozemkové
parcely číslo 202/5 část a 202/7 část, vše
v katastrálním území Horská Kvilda, pro
zemědělské využití. Provedením komplexní
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pozemkové úpravy se pozemková parcela
číslo 202/5 nově označuje jako pozemková
parcela číslo 420 a pozemková parcela číslo
202/7 jako pozemková parcela číslo 454,
vše v katastrálním území Horská Kvilda.

RM souhlasila s uzavřením smlouvy
s vítězným uchazečem veřejné zakázky
Odkanalizování lokality „U výtopny“, společností VAK SERVIS s.r.o. IČ 26375869 za
cenu 2 329 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 13

RM vzala na vědomí rekapitulaci stavu
administrace dokončených projektů spolufinancovaných z Operačního programu životní prostředí v plánovacím období 2007
- 2013.

RM schválila Dodatek č. 1 k pachtovní
smlouvě, kterou si Obec Srní, Srní 113, 341
92 Kašperské Hory, propachtovala nemovitosti v katastrálním území Vchynice – Tetov
I. a v katastrálním území Horská Kvilda –
Kemp Antýgl. Po provedených komplexních pozemkových úpravách byly zrušeny
pozemky ve zjednodušené evidenci a vznikly pozemky katastru nemovitostí, a to tyto
pozemky ve zjednodušené evidenci číslo:
277/2 (PK) – nově 282/4 část, 281 (PK)
– nově 282/5, 282/1 (PK) – nově 282/3 a
282/2 (PK) – nově 282/2, vše v katastrálním území Horská Kvilda.
Návrh schválen: 4 hlasy PRO
RM schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 12. 2005, kterou
si Odborový svaz pracovníků peněžnictví
a pojišťovnictví, Náměstí W. Churchilla 2,
Praha 3, od Města Kašperské Hory pronajal pozemkovou parcelu číslo 513/2 – lesní pozemek v katastrálním území Svojše.
Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajaté plochy a výše nájemného na ½.
RM souhlasila s vyhlášením Nadlimitní
veřejné zakázky na dodávky „Snížení emisí
výtopny na biomasu v Kašperských Horách“
na základě předložené zadávací dokumentace a návrhu smlouvy.
RM souhlasila s pokládkou nového
zemního kabelu kNN a s výstavbou nové
rozpojovací skříně na p.č. 694/64 v souvislosti s připojením nového RD p.č. 36/1,
k.ú. Kašperské Hory za podmínek, že po
provedení práce bude pozemek uveden do
původního stavu a že stavba bude po dokončení zaměřena a na pozemku bude zřízeno věcné břemeno na náklady investora.
RM souhlasila s uzavřením dohody
o odstoupení od smlouvy na zhotovení díla
„Kanalizace Kašperské Hory - čerpací stanice“ ze dne 25.9.1997 s firmou Aquašumava
s.r.o., IČ 648 32 911 z důvodu předchozího
pozastavení díla a marného uplynutí času
od podpisu smlouvy.
RM ukládá investičnímu technikovi ve
spolupráci s Technickými službami zjistit
možnosti řešení bezbariérového bydlení ve
městě. Informace o možnostech proběhne
na jednání rady města dne 16. 1. 2017.
RM bere na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
Odkanalizování lokality „U výtopny“ ze dne
15. 12. 2016 a na jeho základě rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky.

RM schválila návrh splnění povinné publicity zveřejněním informací o realizaci dotačních projektů na webu Města Kašperské
Hory prostřednictvím karty projektů.
RM nesouhlasila s výměnou rozpojovací
skříně na objektu sokolovny a s pokládkou
nového zemního kabelu kNN podél sokolovny na p.č. 694/74, k.ú. Kašperské Hory.
RM ukládá investičnímu technikovi zahájit jednání o náhradním řešení umístění
rozpojovací skříně na objektu sokolovny
a nového zemního kabelu kNN na p.č.
694/74, k.ú. Kašperské Hory.
RM nesouhlasila s kácením javoru klenu
s obvodem kmene 103 cm na p.p.č. 1977/1
a prořezávkou náletů na p.p.č. 1986/4
v k.ú. Kašperské Hory s tím, že práce provede žadatel na vlastní náklady a za provedenou práci si ponechá dřevní hmotu.
RM schválila mimořádné přidělení bytu
R. Marčekovi na dobu jednoho roku.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti
dozorčí rady společnosti EVK Kašperské
Hory s.r.o.
RM bere na vědomí informaci pracovnic
MěKIS o účasti na konferenci „Jak nejlépe propagovat region, město a obec“ (22.
11.), o možnostech zařazení nových způsobů propagace v rámci naplňování cílů
propagace destinace Kašperské Hory.
RM ukládá pracovnicím MěKIS ve spolupráci s hradem Kašperk, kulturní komisí
ad. zúčastněnými subjekty připravit návrh
na celoroční propagaci destinace Kašperské
Hory s možnostmi využití získaných poznatků. Termín předložení návrhu: 22. 2.
2017.
RM souhlasila s doporučením výběrové
a hodnotící komise výběrového řízení na pozici PRACOVNÍK / PRACOVNICE odboru
vnitřních věcí – agenda evidence obyvatel
a přestupková agenda a schválila uzavření
příslušné pracovní smlouvy se zvoleným
nejvhodnějším kandidátem.
RM vzala na vědomí informaci o přípravě Rámcové smlouvy na poskytování
Pokračování na straně 10
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služeb a zajištění správy webových stránek
města. Návrh bude předložen na lednovém
jednání rady města.
RM schválila nájemné ve výši 25 %
obvyklého nájemného + platby za skutečně spotřebované energie bytu Žlíbek 55,
s platností od 1. 1. 2017
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RM schválila změnu Nařízení č. 1/2011
– Tržní řád, a to tak, že mění grafickou
Přílohu tržního řádu, kde jsou zakreslena místa pro prodej a poskytování služeb. Ostatní části Nařízení zůstávají beze
změny.
RM schválila Smlouvu o výpůjčce na exponáty sbírky nábytku pro stálou expozici na
hradě Kašperk mezi Uměleckoprůmyslovým

muzeem v Praze a Městským úřadem
Kašperské Hory.
RM schválila Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Kašperské Hory
a Mikroregionem Šumava – západ s podílem Města Kašperské Hory na provozu Zelených autobusů na území Šumavy
v roce 2016 v částce 20 000,- Kč.
Andrea Staňková, tajemnice

Z jednání městského zastupitelstva
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.
Svoboda Zdeněk, Švajková Gizela, DiS.
Voldřich Jan. Zasedání se řídí Jednacím
řádem zastupitelstva města Kašperské
Hory (k dispozici na www. kasphory. cz / úřední deska > zastupitelstvo).
Podobně jako v případě rady města, vás
s nejdůležitějšími usneseními zastupitelů nyní seznamujeme i prostřednictvím
Kašperskohorského zpravodaje.
ZM jednalo dne 22. 9. a 8. 12. 2016.
Příští zasedání zastupitelstva města v roce
2017 se koná 9. února 2016 od 17 hodin
v Horském klubu.
Z jednání ZM 22. září 2016
ZM souhlasilo s rozhodnutím rady města ve smyslu naložení s hospodářským
výsledkem za rok 2015 tak, že schválilo
rozhodnutí společníků spol. Zdravotnické
služby Šumava s. r. o. se sídlem Hartmanice
75, 342 01 Sušice, IČ 28031792 o převodu
hospodářského výsledku – ztráty ve výši
59 326,50 Kč za rok 2015 na uč. č. 429000‚
neuhrazená ztráta minulých let a zároveň
RM schválilo rozhodnutí týchž společníků
o převodu nerozděleného zisku minulých
let v plné výši (1 231 559,01 Kč) na účet
429000 – neuhrazená ztráta minulých let.
ZM vzalo na vědomí zprávu Finančního
výboru o provedené kontrolní činnosti ke
dni 25. 8. 2016.
ZM schválilo prodej pozemkových parcel
číslo 2022/18 – orná půda o výměře 857
m2, 2022/20 – orná půda o výměře 76 m2
a 2022/21 – orná půda o výměře 116 m2,
celková výměra 1049 m2, vše v katastrálním území Kašperské Hory, určených dle
platného územního plánu k výstavbě rodinných domků, a to Václavu Jiravovi, Šemnice
44, 362 72 Kyselka, za kupní cenu ve výši

850 tis. Kč + DPH v platné Ve prospěch
prodávajícího Města Kašperské Hory bude
zřízeno věcné předkupní právo po dobu
10 let. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, tj. náklady na
vyhotovení geometrického plánu, správní
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí.
ZM schválilo prodej nově vzniklé pozemkové parcely číslo 168/8 – trvalý
travní porost o výměře 785 m2, oddělené
z pozemkové parcely číslo 168/1 geometrickým plánem číslo 68-320/2016, vyhotoveným Rokycanskou geodetickou kanceláří Vladimír Honsa, Masarykovo nám. 81,
Rokycany, v katastrálním území Lídlovy
Dvory, Ing. Zdeňku Kostkovi, Feřtekova
556/3, 181 00 Praha 8 Bohnice, za cenu
150,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti
(geometrický plán na oddělení pozemku,
daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí). Bude zřízeno věcné předkupní právo
pro Město Kašperské Hory po dobu 10 let.
Vysvětlení ceny: v místě byla již prodávána
parcela za stejnou cenu za m2 – cena není
podhodnocena.
ZM schválilo prodej nově vzniklé pozemkové parcely číslo 168/7 – trvalý
travní porost o výměře 86 m2, oddělené
z pozemkové parcely číslo 168/1 geometrickým plánem číslo 68-320/2016, vyhotoveným Rokycanskou geodetickou kanceláří Vladimír Honsa, Masarykovo nám. 81,
Rokycany, v katastrálním území Lídlovy
Dvory, Alici Maděrové, Vostrého 1433/10,
147 00 Praha 4 Braník, za cenu 150,- Kč/
m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti (geometrický plán na oddělení pozemku, daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek za
vklad práva do katastru nemovitostí). Bude
zřízeno věcné předkupní právo pro Město
Kašperské Hory po dobu 10 let.
ZM schválilo uzavření Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti, která spočívá
v právu zřízení, vedení, provozu, údržby
a oprav vodovodní přípojky, která je uložená v pozemkových parcelách 1292/6 – tr-

valý travní porost a 1282/10 – trvalý travní
porost, vše v katastrálním území Kašperské
Hory, v délce 13,5 m (ve prospěch nemovitosti vystavěné na st. p. č. 781 v k.
ú. Kašperské Hory ve vlastnictví MUDr.
Zahálkové) za jednorázovou náhradu ve
výši 1.000,- Kč + DPH v platné výši, mezi
Městem Kašperské Hory a MUDr. Ladou
Zahálkovou, Na Kněžině 45, Brodce, 257
41 Týnec nad Sázavou.
ZM schválilo uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi Městem
Kašperské Hory a Bc. Ondřejem Koubkem
a Miroslavou Koubkovou, oba bytem Horní
168, 341 92 Kašperské Hory. Věcné břemeno se vkládá do pozemkové parcely číslo
344/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Dolní Dvorce
u Kašperských Hor, která je ve vlastnictví
Města Kašperské Hory. Věcné břemeno,
v délce 5 m, za jednorázovou náhradu činí
250,- Kč + DPH v platné výši, se zřizuje ve
prospěch st. p. č. 16/1 v k. ú. Dolní Dvorce
u Kašperských Hor.
ZM schválilo 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.
ZM schválilo 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 rePokračování ze strany 10
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alizovány 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.
ZM schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy 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. Zastupitelstvo zároveň
pověřuje starostu města dojednáním dílčích
podmínek veřejnoprávní smlouvy, zejména
termínu realizace a vyúčtování.
ZM neschválilo revokaci usnesení zastupitelstva města č. 8 ze dne 28. 4. 2016
týkající se prodeje pozemků 694/1 – trvalý
travní porost o výměře 120 m2, 694/48
– trvalý travní porost o výměře 267 m2
a 694/77 – trvalý travní porost o výměře
2 395 m2, vše v katastrálním území
Kašperské Hory.
Z 13. jednání zastupitelstva města
8. prosince 2016
ZM schválilo prodej části pozemkové
parcely číslo 451 – trvalý travní porost
o výměře cca 300 m2 v katastrálním území
Svojše, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, Ing. Adolfu Štefanovi, Jelenov
14, Rejštejn, 341 92 Kašperské Hory, za
cenu 150,- Kč/m2 s tím, že ve prospěch
prodávajícího Města Kašperské Hory bude
zřízeno věcné předkupní právo po dobu 10
let a kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. náklady na
vyhotovení geometrického plánu, správní
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí.
Vysvětlení ceny: prodává se zemědělská
půda, cena není podhodnocena.
ZM schválilo prodej části pozemkové
parcely číslo 116/2 – trvalý travní porost
o výměře cca 650 m2 v katastrálním území Lídlovy Dvory, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, Ing. Igoru
Nachtigallovi, Kozolupy 6, 267 18 Karlštejn,
za cenu 150,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti (geometrický plán na oddělení
pozemku, daň z nabytí nemovitých věcí
a správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí). Bude zřízeno věcné předkupní právo pro Město Kašperské Hory po
dobu 10 let. Vysvětlení ceny: v místě byla
již prodávána parcela za stejnou cenu za
m2, cena není podhodnocena.
ZM schválilo uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi
Jaroslavem Chladou, Okružní 383, 341 92
Kašperské Hory, a Městem Kašperské Hory.
Služebnost inženýrské sítě spočívá v právu
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zřídit a vést (uložit) na pozemcích kanalizační vedení, provozovat je a udržovat,
a to v rozsahu vyznačeném geometrickými
plány číslo 876-884/2014, 764-1486/2010
a 914-322/2016. Věcné břemeno se vkládá do pozemků ve zjednodušené evidenci číslo 1597 (GP), 1613 (GP), 1615 (PK)
a 1616/1 (PK), vše v katastrálním území
Kašperské Hory, které jsou ve vlastnictví
Jaroslava Chlady. Jednorázová náhrada činí
64,- Kč/m.
ZM schválilo uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi
Jaroslavem Chladou, Okružní 383, 341 92
Kašperské Hory, a Městem Kašperské Hory.
Služebnost inženýrské sítě spočívá v právu
zřídit a vést (uložit) na pozemcích kanalizační vedení, provozovat je a udržovat,
a to v rozsahu vyznačeném geometrickými
plány číslo 876-884/2014, 764-1486/2010
a 914-322/2016. Věcné břemeno se vkládá do pozemků ve zjednodušené evidenci číslo 1597 (GP), 1613 (GP), 1615 (PK)
a 1616/1 (PK), vše v katastrálním území
Kašperské Hory, které jsou ve vlastnictví
Jaroslava Chlady. Jednorázová náhrada činí
100,- Kč/m.
ZM schválilo uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi
Jaroslavem Chladou a Alenou Chladovou
(SJM), oba bytem Okružní 383, 341 92
Kašperské Hory a Městem Kašperské Hory.
Služebnost inženýrské sítě spočívá v právu
zřídit a vést (uložit) na pozemku kanalizační vedení, provozovat je a udržovat,
a to v rozsahu vyznačeném v geometrickém
plánu číslo 764-1486/2010. Věcné břemeno se vkládá do pozemku ve zjednodušené
evidenci číslo 1598 (PK) v katastrálním území Kašperské Hory, který je ve vlastnictví
manželů Chladových. Jednorázová náhrada
činí 100,- Kč /m.
ZM schválilo koupi stavební parcely
číslo 423 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 581 m2, součástí je stavba bez čp/
če, jiná stavba, vše v katastrálním území
Kašperské Hory od společnosti ParkHotel
Tosch Kašperské Hory s. r. o. , Ostrovní
126/30, 110 00 Praha 1, za cenu 500,Kč/m2 s tím, že prodávající podá návrh na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek za vklad
tohoto práva.
ZM schválilo koupi stavební parcely
číslo 602 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 11 m2, součástí je stavba bez čp/
če, zemědělská stavba, a pozemkové parcely číslo 686/2 – zahrada o výměře 352
m2, vše v katastrálním území Kašperské
Hory, od manželů Františka Berana
a Jany Beranové (SJM), oba bytem Višňová
231/20, Radobyčice, 301 00 Plzeň, za
cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí
správní poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí.

ZM neschválilo koupi ideálních pěti
šestin těchto nemovitostí v katastrálním
území Kašperské Hory. Prodávajícími jsou:
Hlavničková Jana, Za Pazdernou 1698,
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek,
Nykodýmová Věra, Bezručova 2894, 276
01 Mělník, Šlapáková Emilie, Vimperská
200, 341 92 Kašperské Hory, Šulcová
Marie, Macharova 1402, 508 01 Hořice
a Švarc František, Sputnikova 2, 821 01
Bratislava, Slovensko. Město Kašperské
Hory kupuje nemovitosti dle kvality lokality za cenu 28,- Kč/m2 a 5,- Kč/m2 s tím, že
správní poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí hradí kupující.
ZM zrušilo usnesení č. 8 z 12. jednání ZM ze dne 22. září 2016, kterým byl
schválen prodej pozemkových parcel číslo
2022/18, 2022/20 a 2022/21, vše v katastrálním území Kašperské Hory.
ZM vzalo na vědomí zprávu o plnění
rozpočtu města Kašperské Hory k 30. 9.
2016.
ZM schválilo rozpočtové provizorium na
dobu do schválení rozpočtu města na rok
2016, které se řídí pravidly: hrazeny budou pouze běžné výdaje a výdaje nezbytné
pro zajištění plynulosti hospodaření města,
jeho organizačních složek a příspěvkové organizace hradit lze investiční výdaje, výdaje
na velké opravy, pokud se jedná o smluvní
závazky z akcí započatých v minulých letech, případně výdaje na odstranění havárií
rozpočet bude zastupitelstvu města předložen k projednání a schválení nejpozději
do 28. 2. 2017, přičemž vedoucí organizací
městem založených nebo zřízených předloží návrhy rozpočtů těchto organizací nejpozději do 31. ledna 2017 příjmy a výdaje
uskutečněné v průběhu rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu
po jeho schválení
ZM schválilo rozpočtový výhled na
roky 2018 až 2020 dle předložených
podkladů.
ZM neschválilo Program regenerace
MPZ Kašperské Hory.
ZM schválilo zaslání dopisu prezidentu republiky M. Zemanovi – žádosti o podporu při ochraně nemovitostí
ve vlastnictví Města Kašperské Hory,
na kterých byl vyhlášen Národní park
Šumava, v souvislosti s přijetím Novely
zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Kompletní souhrnná usnesení (rady
i zastupitelstva) najdete vždy v příslušných oddílech na webových stránkách www. kasphory. cz, k nahlédnutí
jsou rovněž v sekretariátu MěÚ.
Andrea Staňková, tajemnice
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Ohlédnutí za rokem 2016 v ZŠ, ZUŠ A MŠ
Výuka v základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu nazvaného „Naše škola“. Ten je průběžně
vyhodnocován, upravován a doplňován
jak na základě požadavků MŠMT, tak
i na základě našich zkušeností a pravidelného hodnocení. Svůj školní vzdělávací program mají i základní umělecká
škola, mateřská škola, školní družina,
školní klub.
Vzhledem k tomu, že žáci stále více
podléhají moderním technologiím, méně
komunikují a díky mnoha nepříliš vhodným vlivům z okolí často nevědí, jak se
správně chovat a vystupovat, byl zkušebně zařazen zcela nový předmět „Etická
výchova“. Tento krok se jednoznačně
osvědčil. Výuka už nyní běží druhým rokem. Od rodičů máme pozitivní zpětnou
vazbu i na naše opatření omezující používání mobilních telefonů v době pobytu ve
škole. Cílem bylo zejména posílit verbální
komunikaci žáků. Určitě je lepší být skutečně spolu „naživo“, než být spolu pouze
prostřednictvím telefonu a různých sociálních sítí.
Naše organizace nadále nabízí velké
množství školních i mimoškolních aktivit.
Toto široké spektrum činností se snažíme průběžně vylepšovat. Naši žáci se
poprvé vypravili na několikadenní výlet
do Anglie, kdy bydleli přímo v rodinách a
rozšiřovali si své jazykové schopnosti. MŠ
i ZŠ podnikly vedle běžných výletů i cesty
do Německa. Společné akce velice kladně
hodnotila i spřátelená MŠ z Grafenau.
Žáci jsou vedeni k samostatnosti, rozvoji svého tvůrčího potenciálu, účastní
se mnoha sportovních i kulturních akcí,
soutěží, veřejně vystupují a reprezentují
školu i Kašperské Hory. Výtvarné práce
dětí MŠ, ZŠ i ZUŠ byly 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 péče 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.
Od září se nám povedlo získat významnou posilu do základní umělecké školy - novou vedoucí učitelku, která má dlouholeté
zkušenosti s řízením tohoto typu školy.

Na začátku roku 2016 byla dokončena
stavba dlouho očekávané nové sportovní
haly, která nahradila do té doby nevyhovující prostory pro výuku tělesné výchovy. Žáci i učitelé si nové prostory pro
výuku tělesné výchovy a sportovních her
skutečně užívají.
Vedle běžných zdrojů finančních prostředků jsme opakovaně využili i několik dotačních a rozvojových programů
MŠMT k financování školy i uskutečnění
dalších projektů. Mimo jiné i díky nim
mohli být do výuky zapojeni dva asistenti pedagoga, kteří pomáhali zejména žákům s mentálním postižením a sociálním
znevýhodněním.
Těší nás 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 v následujícím
roce nastoupí do základní školy další silné
ročníky. Mateřská škola je naplněná na
maximum. I přes rozšíření kapacity jsme
bohužel museli několik zájemců odmítnout. Ale i to se brzy změní.
Během roku škola úzce spolupracovala se zřizovatelem – Městem Kašperské
Hory, kterému můžeme poděkovat za
všestrannou podporu. O prázdninách
byly provedeny drobné stavební úpravy,
které zvelebily prostory suterénu a šaten. V tuto chvíli se již 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

Z našich slohů:

Když napadne
sníh
Malé hebké vločky se pomalu snáší
z velikých mraků, které plují po obloze. Slunce slábne a ztrácí svou moc.
Krajina se pokrývá sněhem a pod
bílou peřinou se ukládá ke spánku.
Opadané stromy stojí uprostřed louky
jako bez života. Děti pod nimi sáňkují,
staví sněhuláky a koulují se.
Cestáři startují svá auta a odhrnují sníh ze silnic a cest. Silnice se pod
jejich radlicemi zase stane průjezdná.
Sníh je prostě dobrá věc.
Lukáš Zdeněk, 9. ročník

Tisíce vloček se pomaloučku
a tiše snáší k zemi. Zem se pak leskne
a v noci se třpytí jako hvězdy na tmavém
nebi. Sněhová peřina přikryje celý kraj.
Zakrývá i všechnu práci, kterou podzim
nestihl. Přichází zima. Na okapy domů
rozvěšuje ledové rampouchy, aby je
vyzdobila na blížící se vánoční svátky,
a mráz maluje na okna ledové květy.
Nahé stromy se oblékají do bílých
zimních plášťů a zvířata zalézají do
svých domečků, kde prospí celou zimu.
Příroda odpočívá a člověku se najednou nic nechce dělat. Jen si pěkně
v teple vypít hrnek horkého čaje a zalehnout do postele.
Adéla Loužilová, 9. ročník
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Zápisy do základní a mateřské školy
v roce 2017
Nový kalendářní rok 2017 s sebou
přináší mnoho změn týkajících se zápisů do základní i mateřské školy. Určitě
není od věci shrnout nejdůležitější informace s mírným předstihem již nyní.
Zápis do základní školy pro školní rok
2017/18 bude určen pro všechny žáky,
kterým byl udělen odklad školní docházky nebo dovrší k 1. 9. 2017 šest let věku.
Zásadní informací je změna klasického
termínu - všechny zápisy proběhnou až
během dubna 2017. Pokud rodiče uvažují
o odkladu školní docházky, musí doložit doporučení školského poradenského

Ze školk y

Víte, jak se chystají zvířátka na zimu?
Shánějí si zásoby, spí zimním spánkem.
A to jsme si vyzkoušeli na konci listopadu
ve školce o „pyžamovém dnu“. Děti si zopakovaly vědomosti o lesních zvířátkách
a připravovaly si pelíšky na spaní.

zařízení (pedagogickopsychologická poradna, speciálněpedagogické centrum)
a dětského lékaře. Vzhledem k velice
dlouhé objednací době (zpravidla 3 měsíce) v PPP a SPC je tedy nutné si již nyní
v lednu zajistit termín, aby mohla být
potřebná zpráva poradenského zařízení
včas vypracována. Odklad nebude možné bez uvedených dvou dokladů během
zápisu udělit!
Mateřské školy čekají v letošním roce
ještě zásadnější změny. Zápisy proběhnou v první polovině května a docházka
se stává nově od 1. 9. 2017 povinnou pro
všechny předškoláky. Tedy děti, které dosáhnou k tomuto datu věku 5 let. Přijaty
budou v souladu se zákonem přednostně

ZÁK

Vim
děti čtyřleté a starší. Stanovení pořadí
všech žadatelů pro přijetí (do maximální výše kapacity MŠ) se bude opět řídit
předem stanovenými zákonnými kritérii.

ZÁP

Richard Nový

ve střed

Kdo si hraje, nezlobí. A tak si s dětmi zahráli i někteří rodiče. Na toto téma jsme
navázali i při návštěvě IS SEV s tématem „Tajemství spižírny veverky Zrzečky.
Mikulášská nadílka proběhla se sv. Mikulášem, andělem a čertíky. Děti byly šikovné, nakreslily čertíkům obrázky a zazpívaly písničky, aby si je náhodou čertíci nevzali
do pekla. Všechny děti mohly dostat od Mikuláše sladkou nadílku, ale i kousek uhlí
se pro někoho našel.

S sebou pro

- občanský p
- rodný list d

Vánočním posezením rodičů a dětí ve školce jsme si zpříjemnili vánoční atmosféru,
děti se pochlubily dárečky od Ježíška, který byl i ve školce hodně štědrý. Při poslechu koled a příjemném povídání jsme zapomněli na předvánoční shon a starosti.

Z
NA

Základní krit
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Vánočním vystoupením v místním kině jsme se základní školou a veřejností oslavili příchod Vánoc, které si všichni určitě užijeme
v dobré náladě, pohodě při sledování pohádek. A tak i my ze školky Vám všem přejeme jen to nejlepší v roce 2017!
Radka Kolářová
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Plzeňský kraj odmítl rozšiřování
bezzásahových území
Vážení čtenáři Kašperskohorského
zpravodaje, dne 20. prosince 2016 jsem
si na inernetu na Silvariu (http://www.
silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-adrevarstvi/plzensky-kraj-odmitl-rozsirovani-bezzasahovosti-na-sumave-ctk)
přečetla zajímavý článek s názvem:
„Plzeňský kraj odmítl rozšiřování bezzásahovosti na Šumavě (ČTK)“.Dle mého
názoru bude zajímat i Vás, kteří se zajímáte o osud Šumavy a našeho majetku,
na kterém byl vyhlášen Národní park
Šumava.
Plzeň 19. prosince (ČTK) - Novému
zastupitelstvu Plzeňského kraje vadí další rozšiřování bezzásahových území na
Šumavě, s nímž podle něj počítá novela zákona o ochraně přírody, kterou Sněmovna
schválila 2. prosince. Zastupitelstvo dnes
k Národnímu parku Šumava přijalo prohlášení, v němž novelu odmítlo. Normu
bude ještě posuzovat Senát a zastupitelé Plzeňského kraje si přejí, aby v horní komoře neuspěla. Kraj, který už v minulosti předložil vlastní návrh zákona
o Šumavě, chce nyní ovlivnit senátory.
Zastupitelstvo kraje se legislativou kolem
Šumavy zabývá už mnoho let. I přes různé rozpory v ostatních otázkách byli dosud
krajští zastupitelé napříč politickými stranami ohledně Šumavy zajedno. Při jednání o
Šumavě krajští politici vždy dávali přednost
zásahům proti kůrovci, podporovali rovněž
zlepšení podmínek života obyvatel v šumavských obcích. K dnešnímu prohlášení se
kromě vládní krajské koalice ČSSD, ODS,

Koalice pro Plzeňský kraj a Starostové a patrioti přidali i opoziční komunisté a koalice
SPD + SPO. Zastupitelé z ANO nehlasovali
jednotně - někteří krajskou aktivitu podpořili, jiní odmítli, nepřidala se k ní ani TOP 09.
„Hlavní námitka je rozšiřování bezzásahových zón z původních zhruba 30 procent až
na padesát procent, způsob projednávání
dokumentace, nerespektování rozvoje obcí,
uzavírání některých míst pro turisty,“ vyjmenovala námitky kraje vůči novele krajská
radní odpovědná za životní prostředí Radka
Trylčová (ODS). Krajští politici se bojí, že
rozšiřování bezzásahového území bude
znamenat další šíření kůrovce. Očekáváme
rozšiřování území, kde bude vysychat les,
řekla Trylčová. Podle ní je otázkou diskuse, zda má mít Šumava svůj vlastní zákon,
jak to už kdysi navrhoval kraj, nebo zda
má být její výjimečnost zakotvena v novele zákona. Kraj ale chce, aby Sněmovnou
schválený materiál neuspěl v Senátu.
K názoru kraje se připojila i většina poslanců a senátorů z kraje, kteří jsou členy
zastupitelstva. „I když to byl vládní návrh,
hlasoval jsem ve Sněmovně proti novele,“ řekl poslanec Václav Votava (ČSSD).
Novela zákona se týká všech čtyř národních parků v Krkonoších, Českém
Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě. Podle ministerstva životního prostředí by se měla
nejcennější příroda v národních parcích více

otevřít turistům. Krajští zastupitelé i představitelé většiny šumavských obcí, které
leží na území parku, se ale obávají opaku.
Novela také například vymezí klidová území, zóny ochrany přírody, cesty a trasy
a místa pro táboření nebo pro splouvání
řek. V souvislosti se schvalováním novely
se debatovalo především o Šumavě. Kritici
předlohy tvrdí, že zasáhne tamní obyvatele, udělá z nich lidi nižší kategorie, případně dokonce donutí odstěhovat se. Zastánci
naopak říkali, že norma je kompromisem.
Tolik tedy vyjádření zastupitelstva
Plzeňského kraje. Zastupitelstvo města
Kašperské Hory na svém posledním zasedání 8. 12. 2016 z podnětu zastupitelů H.
Naušové a M. Mäntla z Kašperskohorských
městských lesů přijalo usnesení č. 18, cituji: „Zastupitelstvo města schvaluje zaslání
dopisu prezidentu republiky M. Zemanovi –
žádosti o podporu při ochraně nemovitostí
ve vlastnictví Města Kašperské Hory, na
kterých byl vyhlášen Národní park Šumava,
v souvislosti s přijetím Novely zákona č.
114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody
a
krajiny
Poslaneckou
sněmovnou
Parlamentu ČR.“ Pro odeslání dopisu hlasovalo všech 15 zastupitelů města. Zatím
ale ještě nebyl odeslán. Podaří se dopis
poslat začátkem ledna 2017? Pevně v to
věřím.
Bohuslava Bernardová

Tajemst ví šumavsk ých řek II.
Do prodejen knihkupců přichází v těchto
dnech další titul se šumavskou tématikou.
Druhý díl knihy Tajemství šumavských řek
II. navazuje na předchozí díl a popisuje
další šumavské řeky a potoky. Popisy řek
Vltavy a Otavy a všech jejich přítoků od jejich pramenišť doprovází řada historických
a soudobých fotografií, litografií a rytin.
Autoři zachovali skladbu prvního dílu knihy
a tak cestu vodních toků doprovází popisy
měst, vesnic, osad, samot a hlavně zaniklých mlýnů, pil, papíren, brusíren, hamrů,
stoup a dalších živností lemujících břehy.
Zapomenuto není ani na dřívější i současné osobnosti, umělce a spisovatele, jejichž
činnost byla inspirována řekami, nebo jejich okolím. Čtenář se dozví nejen o známých místech, ale i o potocích, zaniklých
vodních dílech a dalších místech, o jejichž
existenci neměl často ani potuchy. Názvy
Wunderbach, Elefantenbach, Maushäusl,
Buzošná, E-werk, Sterzmühle a další, jako

by ani nepatřily na Šumavu. Informace
o skutečně existujícím vídeňském mordýři
Schenkovi a jeho kumpánech ze Sloního
mlýna doprovází další pověsti a legendy
z jednotlivých oblastí. Část knihy je věnována i bohaté historii plavení dřeva, otavské
voroplavbě a rejštejnským i dlouhoveským
vorařům. Rozsáhle je popisováno i okolí
Kašperských Hor a Rejštejna s jejich bohatou zlatokopeckou historií kolem Zlatého
a Opolenského potoka a Losenice.
Autoři knihy František Nykles, Josef
Pecka, Petr Mazný a fotograf Jaroslav
Fogltanz přibližují čtenářům a turistům
Šumavu z té málo známé strany a svojí
knihou vzdávají hold nejen všem sklářům
a brusičům, jejichž výrobky byly známy
po celém světě, ale i vorařům, dřevařům
a dalším prostým řemeslníkům a živnostníkům, jejichž zbytky sídel a živností se dnes
nepoznány rozpadají a zarůstají plevelem
v hloubi lesů a po březích řek a potoků.

Kniha je i návodem k dosud nepoznaným
výletům.

-red-
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Předvánoční čas v Dětském domově
Předvánoční čas se v Dětském domově
v Kašperských Horách ohlašuje již otevřením pekelných vrat, kterými děti hodné
i zlobivé vcházejí před Lucifera a čerty
a po zvážení hříchů odcházejí v doprovodu
andělů do zářícího nebe k Mikuláši.
Již tradičně jsou další předvánoční dny
ve znamení horečných příprav programu
na vánoční besídku, která musí být každý rok lepší a zábavnější, aby nezklamala
pozvané hosty, občany města, sponzory,
rodiče a učitele, kteří vždy zaplní městské
kino do posledního místa.
Programem se i letos podařilo navodit vánoční atmosféru nejen u dětí, ale
i dospělých. Příjemným závěrem bylo díky
našim sponzorům bohaté pohoštění všech
zúčastněných. Krásně nazdobené stoly
připravily šikovné ruce našich kuchařek.
Stejně tak tomu bylo i v měsíci září tohoto roku, kdy náš Dětský domov oslavil 60.
výročí svého vzniku a připravil program
pro současné i bývalé klienty, zaměstnance a všechny občany našeho královského
města Kašperské Hory.
Vladimír Nývlt

Poděkování
Dětský domov jako partner vojenského útvaru Strakonice děkuje panu Bálkovi za
umožnění bezplatné prohlídky motomuzea s výkladem pro vojáky, kteří každoročně
pořádají vojenský den pro kašperskohorské děti.
Vladimír Nývlt

Vánoční čas v Kašperských Horách
Živý betlém před kostelem sv. Markéty
aneb jak hvězda betlémská zazářila
Na Štědrý den v 15.00 připravil Radek
Nakládal se svými přáteli pro širokou veřejnost před kostelem sv .Markéty živý betlém. Počasí příliš nepřálo, ale i tak se před
kostelem sešlo hodně diváků, kteří mohli
ocenit svým potleskem zajímavě připravený
příběh o hvězdě betlémské. Role Herolda
se ujal Emil Kintzl.
Poděkování patří manželům Patákovým,
rodině Radka Nakládala, sušické hudební
skupině Strýčkova zahrádka a kašperskohorské farnosti.
Vánoční prohlídky v Kašperských Horách
Informační centrum v Kašperských
Horách opět připravilo pro návštěvníky našeho města vánoční prohlídky.Návštěvníci
měli možnost dozvědět se o obyčejích, které lidé udržovali v dobách adventu a také
poznali vánoční příběh, kostelní betlém
v kostele sv. Markéty i skříňový betlém na
kašperskohorské radnici. Zájemci o prohlídky mohli navíc vyhrát ceny od informačního centra a pražírny kávy Rósta Kafe.
Průvodce Radek Nakládal všem navíc připravil ve spolupráci s hradem Kašperkem
a pěveckým sborem Metanoia i kulturní
zpestření během samotných prohlídek
Radek Nakládal
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Informační středisko (IS) a Středisko environmentální výchovy (SEV) Národního
parku Šumava v Kašperských Horách
připravilo pro své návštěvníky v zimní
sezoně bohatou nabídku programů pro
veřejnost. Opět je před námi dvouměsíční tradiční cyklus cestovatelských přednášek a promítání fotografií na různá
témata a z různých koutů světa.

strana 17

Pohledy do krajiny 2017
V IS a SEV Národního parku Šumava v Kašp. Horách

Jihozápad USA
Na úvodní přednášce Pohledů do krajiny
ve čtvrtek 2. února od 18.00 s Miloslavem
Martanem navštívíme „Jihozápad USA “. Na
světě je mnoho krásných míst, ale příroda
se nejvíce vydováděla právě na jihozápadě
USA. Na relativně malém území najdete
lesnaté oblasti s nejvyššími i nejmohutnějšími stromy světa. S nimi ostře kontrastují
rozlehlé písečné i skalnaté pouště s hlubokými kaňony v čele se slavným Grand
Canyonem. V blízkosti řeky Colorado
ohromí jedinečné skalní útvary, pískovcové
sloupy, stolové hory, světoznámé kamenné
oblouky a nejnižší bod západní polokouli
v Údolí smrti. Atmosféru „divokého západu“ doplní tajemná města duchů a návštěvy indiánských rezervací v čele se slavným
Monument Valley. Budete si moci zakoupit i nádherný kalendář cestovní kanceláře
Oceán Prachatice pro rok 2017.
Šumava na starých pohlednicích
9. února se budeme těšit na vyprávění
a krásné fotografie na přednášce Martina
Leiše „Šumava na starých pohlednicích atelieru Seidel“. Martin Leiš, autor stejnojmenné knihy, nám zde představí Josefa Seidla,
významného portrétního a krajinářského
fotografa. Josef Seidel se narodil 2. října
1859 v obci Hasel (Líska), která je dnes
součástí České Kamenice. Pocházel z chudé německé rodiny žijící v oblasti Sudet
nedaleko Děčína. Jeho otec pracoval jako
brusič skla. Seidel sám se vyučil fotografem a po vyučení sbíral zkušenosti jako
fotografický pomocník v mnoha ateliérech
téměř po celém Rakousku-Uhersku. Dva
roky též pracoval ve vídeňské továrně na
skleněné fotografické desky. Po kratičkých
pobytech v Opavě (1886) a Prachaticích
(1887) se roku 1888 stal vedoucím fotografem ateliéru Gottharda Zimmera
v Českém Krumlově, jehož vedení převzala po tragické Zimmerově smrti (1886)
vdova Karolína. O pět let později se coby
fotograf osamostatnil. Jeho fotografická
živnost byla zapsána do živnostenského
rejstříku 24. ledna 1893. Přibývající aktivity
vyvolaly s postupem času potřebu rozšířit
firmu o nový, velkorysejší ateliérový provoz. Dne 21. dubna 1904 byla schválena
stavba domu s ateliérem v Linecké ulici
čp. 64, později přečíslovaném na čp. 260.
Náročnou výstavbu samotného ateliéru
se skleněnou střechou realizovala v roce
1905 specializovaná firma C. H. Ulrich

z Berlína. Cena stavby převýšila 2300 marek.
Josef Seidel zemřel 21. října 1935 a po jeho
smrti pokračoval v činnosti fotografického
ateliéru až do roku 1949 jeho syn Franz
(František) Seidel (1908–1997), který byl
neméně zdatným fotografem. Josef Seidel
patří vedle Josefa Wolfa (1864–1938)
k nejvýznamnějším fotografům Šumavy.
Křest této knihy se uskutečnil 19. prosince na Návštěvnickém centru na Srní. Při
této příležitosti bych se ráda zmínila i o
předcházející knize tohoto autora „Šumava
na starých pohlednicích atelieru Wolf“, se
kterou jsme se seznámili na loňské přednášce v rámci promítání Pohledů do krajiny.
Martin Leiš s touto nádhernou publikací
získal Cenu Johanna Steinbrenera a obsadil
1. místo v kategorii Fotokniha na literárním
festivalu Šumava Litera 2016 ve Vimperku.
Obě knihy si na přednášce budete moci
i zakoupit.
Krajina od Sahary po Himálaj
Ve čtvrtek 16. února se s námi o své cestovatelské zážitky podělí Helena Macenauerová
prostřednictvím svých krásných fotografií v cestovatelské přednášce „Krajina od
Sahary po Himálaj“. Cestovatelská fotografie spojuje krajinářskou a portrétní fotografii
spolu s reportáží a dokumentem. Navíc musí
fotograf řešit nejrůznější problémy a bývá
vystaven řadě ožehavých a nebezpečných
situací. Odměnou mu však bývá, když zavítá
do oblastí ještě nezasažených turistickým
ruchem, často jedinečná možnost zachytit
život a kulturu v tradiční podobě. Helena
Macenauerová je zkušená fotografka, která
uskutečnila řadu fotografických expedic do
exotických a vzdálených míst, vždy se ale
ráda vrací na Šumavu.

Skotsko
Poslední únorový čtvrtek - 23. února
se společně s Petrem Dürrem podíváme
do „Skotska“. Cestovatelská přednáška
s promítáním krásných fotografií a filmem.
Skotsko, mystický sever Velké Británie, na
kole za 70 minut. Cyklistické putování krajinou majestátních hor a hlubokých jezer
v zemi, která se proslavila svými svéráznými zvyky a pohnutou minulostí. Pojďte
s námi objevit divokou přírodu, starobylá města a romantické hrady. Na kole
z Edinburgu kousek na jih a potom hopsat
přes ostrovy po západním pobřeží až na
ostrov Sky a Vnitřní Hebridy.
Ladakh – Malý Tibet
A pokračujeme dále i v březnu.
Ve čtvrtek 2. března cestovatelskou
přednáškou Jany Dvorské a Miloše
Kašpara „Ladakh – Malý Tibet“. Ve dvou
cestopisných filmech a s nádhernými fotografiemi budeme procházet nejvyšší
hory světa – Himálaje. Zdolávat 5tisícová
sedla, abychom se dostali vždy do dalšího údolí. Budeme se brodit křišťálovou vodou ledovcových potoků a říček.
Většina hor je kamenitá poušť, proto více
oceníme příchod do vesnice. Budeme se
toulat krajinou, která působí jako okouzlující oáza. Už z dálky nás upoutá krása
zelených (ječmen) a žlutých (řepka) terasovitých políček, krása domečků postavených z hliněných cihel a klacků a zajímavý život Nomádů. Zhlédneme i jeden
z největších festivalů masek v klášteře
Hemis.
Pokračování na straně 18
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Nepál – ohromující svět velehor
Ve čtvrtek 9. března procestujeme
s Jaroslavem Červenkou „Nepál – ohromující svět velehor“ v cestopisné přednášce s promítáním krásných fotografii
z Nepálu. Ukážeme Vám fotografie
z dvacetidenního putování kolem nejvyšší hory světa (Mt. Everest). Naše vyprávění Vás zavede na nepříliš frekventovanou trasu vedoucí přes tři vysokohorská
sedla ležící v nadmořské výšce nad 5000
m do krajiny ohromujících himalájských
vrcholů.
Malajsie – země plné kuliček
Ve čtvrtek 16. března se spolu se známým fotografem a entomologem Pavlem
Krásenským podíváme prostřednictvím
úžasných fotografií do „Malajsie – země
plné kuliček“. Do tropických oblastí se
lidé vydávají především za atraktivními
a velkými zvířaty. Avšak v přítmí deštných pralesů žijí často mnohem zajíma-
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vější tvorové, kteří zůstávají před zraky
běžného pozorovatele ukryti. Jsou to
mravenci, pavouci, brouci, ale i drobní půdní živočichové, s jejichž úžasným
světem Vás seznámí tato cestovatelská
přednáška.
Kyrgyzstán
Za týden 23. března se podíváme do
nesmírně zajímavé země plné kontrastů
a navštívíme „Kyrgyzstán“. Na cestovatelské přednášce s vyprávěním ze svých cest
nám své nádherné snímky ze země hor,
barev, koní, jezer, horských údolí, lesů
a jurt představí známý fotograf Vladislav
Hošek.
Zmizelá Šumava
A je tu poslední březnový čtvrtek. Zajímá
Vás, jak se dříve žilo na staré Šumavě?
Přijďte si 30. března poslechnout poutavé vyprávění pana Emila Kintzla, šumavské legendy, a zhlédnout jeho úžasné
historické fotografie z vlastního archivu
„Život a práce lidí na staré Šumavě“.

Neopomeneme se tento večer zmínit
i o „Zmizelé Šumavě“, za niž pan Emil
Kintzl získal Cenu Johanna Steinbrenera
a obsadil 1. místo v kategorii naučné a odborné literatury na festivalu Šumava Litera 2016 ve Vimperku.
Nezapomenutelné! Nenechte si ujít.
Nezapomínáme ani na denní programy
pro širokou veřejnost. Na zimní sezonu
jsme připravili tvořivé dílny s různou tematikou, přednášku o historii sklářství
s Janou Wudy, zde si můžete vyrobit
i svůj vlastní zářivý poklad, den s tajemnými nočními letci Šumavy – netopýry,
den s rysem ostrovidem a zajímavé vycházky na sněžnicích. Nabídku na všechny připravované programy a pozvánky na
akce s upřesněním konkrétních termínů
najdete na stránkách Správy NP Šumava
www.npsumava.cz. a na stránkách města
Kašperské Hory www.kasphory.cz.
Přijďte nás navštívit, těšíme se na Vás.
A samozřejmě Vám všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, pohodové
dny a vše nejlepší v dalším roce.
Děkuji Vám za Vaši přízeň.
Milada Janošíková

Poděkování
Uplynul další rok, a tak se zamýšlíme
nad naším spolkem Duha KRÁLOVÁCI.
Většinu času jsme s dětmi trávili procházkami po okolí. Je tady u nás tolik
krásných míst. A i když časem jdeme tou samou cestou, je zase jiná.
Děti se radují z „obyčejné „ procházky
v lese. Hrají si a blbnou, jako my , když jsme
byli děti. Kolik takových dětí ještě dnes je?
Ty naše „obyčejné“ výlety po okolí jsme si
mohli zpestřit a to zásluhou různých organizací i jednotlivců, kteří nám v loňském
roce pomohli a drželi nám palce. Třeba
výletem na Lipno, přespáním (ve volné
přírodě, v penzionu ...), plaváním atd.
A právě těm, kteří nám toto umožnili,
patří naše velké poděkování.
Magda Voldřichová a Míra Vrhel
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VIII. ročník pochodu Odyssea soudního sluhy

Pochodu na památku Fr.Kortuse přálo především slunečné počasí (10. 12. 2016).

foto: facebook.com

Z cest po zemích Koruny české
V létě roku 2016 na přelomu července
a srpna jsme byli s manželkou v lázních
Karlova Studánka uprostřed Hrubého
Jeseníku. Počasí nic moc, více deště než
sluníčka, ale toho jsme se také dočkali
a vyrazili na Ovčárnu pod Pradědem. Na
rozdíl od průvodu turistů na Praděd jsme
zvolili odbočku vlevo a vydali se po klikaté kamenité pěšině k Petrovým kamenům
a dále po hřebenové cestě k Vysoké holi
a k Jelení studánce. Jak je dobrým zvykem při těchto túrách, lidé se pozdraví,
prohodí několik slov a někdy si popovídají déle. Při prvním zastavení jsme si
upřesňovali, kterým směrem je Králický
Sněžník. Když jsme řekli odkud jsme, tak
jsme se nestačili divit, jak jsou Kašperské
Hory známé. Dozvěděli jsme se, jak je
u nás krásně (což si myslíme, že je všude, kde se lidé na sebe nemračí), dále
pochválili perfektní servis ubytování
u paní Soni Hanusové a další příjemné zážitky spojené s pobytem na Kašperských
Horách. U Vysoké hole jsme zažili druhé
zastavení s turisty, kteří na Šumavu jezdí
často a moc vzpomínali na milé prostředí
a pohodu na pouti na Červené. Za čtyři
týdny pobytu v Karlově Studánce jsme
s potěšením zjistili, jak moc lidí zná náš
kraj a Kašperské Hory.
Myslíme si, že rozvoj turistiky je jedním
ze správných směrů, ve kterém by mělo
město pokračovat. Velice rádi při pobytu v Karlově Studánce jezdíme do města
Jeseníku, kde je krásné město i lázeňský
areál. Na náměstí nedaleko historické
vodní tvrze mají umístěné stejné prodejní stánky, jaké máme na Kašperských
Horách. V obou městech tyto stánky působí svým umístěním přirozeně ke svému
historickému okolí. V předvánočním čase,
kdy jsou stánky a vánoční strom umístěny
mezi kostelem a prodejnou Jednoty, do-

Karlova Studánka, foto Petr Málek st.

Kašperské Hory, foto Petr Málek st.
tvářejí klid a pohodu na našem náměstí.
A tímto si dovoluji poděkovat panu Jiřímu
Brožovi za „oživení betléma,“ léta tvoře-

ného společně s panem Hrachem, ale i za
zhotovení stánků na náměstí.

Petr Málek starší
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Rejštejn
V hlubokém horském údolí při vtoku
Losenice do Otavy se v nadmořské výšce 568 metrů rozložilo starobylé středisko těžby zlata a sklářství – Rejštejn.
Ze všech stran k němu sbíhají strmé
svahy okolních výšin - Huťské hory,
Vysokého (Klostermannova) vrchu,
Vinice i Radkovského vrchu. Na jižní straně se jako romantická kulisa tohoto sídla
vypíná Maierova skála – Maierstein, kdysi se železným křížem na vrcholu.
Hornická minulost
Dodnes je živé povědomí o tom, že
Rejštejn spolu s Kašperskými Horami tvořil
jednu městskou obec s původním jménem
Reichenstein, která měla pečeť a znak už
v předhusitské době. Počátky obce spadají
pravděpodobně do 13. století a mají přímou souvislost s místní těžbou zlata, jak
dokládá i samotný německý název lokality.
Poněvadž rýžování zlata obecně předcházelo hlubinné těžbě, byli místní obyvatelé
odedávna přesvědčeni o tom, že Rejštejn,
položený v údolí na soutoku zlatonosné
Otavy a říčky Losenice, je starším sídlem
než sousední Kašperské Hory, spjaté především s hlubinnými doly. Lze se domnívat,
že v době výstavby hornického kostela sv.
Mikuláše (před 1330), který stojí osamoceně mezi dnešními Kašperskými Horami
a Rejštejnem, byly obě části stejně významné.
Reichenstein byla v nejstarších dobách rozsáhlá a rozptýlená osada s dvěma výraznými
sídelními celky, svého druhu jakési dvouměstí („Unter- und Ober Reichenstein“). Pro sídliště na kopci se ujalo německé pojmenování
Bergreichenstein (od 16. století také český
název Kašperské Hory).
Sídlo v údolí na Otavě prameny uváděly
jako Unter Reichenstein (Unterreichenstein),
Reichenstein, Raystein, česky Dolní Rejštejn,
Reichštejn, Rejchštejnec. V souvislosti s rozšiřováním těžby zlata, jak tvrdí archivář Jan
Pelant, získal Dolní Rejštejn ještě v druhé
polovině 14. století relativní samostatnost,
ale úplné jeho osamostatnění nastalo až
o dvě století později, když v roce 1584
obdržel stejná práva jako Kašperské Hory
a listinou Rudolfa II. byl uveden jako svobodné horní město. Mezitím ovšem, v letech 1436–1547, byl Rejštejn v majetku
Sušice a poté patřil hradu Kašperku. Jestliže
Kašperským Horám panovník Maxmilián
II. v roce 1572 městský znak polepšil, tak
Rejštejnu bylo potvrzeno používání původního znaku ve formě, jak ho zachycovala
pečeť užívaná pro obě části spojené městské lokality od roku 1345. Rejštejnský erb
tvoří červený štít, v němž je uprostřed napřažená prvá ruka horníka v černém rukávu, držící v ruce zlaté topůrko se stříbrným
mlátkem. Po stranách horníkovy paže jsou

Nejstarší fotografie Rejštejna, konec
70. let 19. století, Muzeum Šumavy
volně postavená dvě stříbrná hornická želízka, která mají zlatá topůrka.
Stopy staré těžby zlata dodnes přispívají k charakteru zdejší krajiny. Po rýžování
drahého kovu se tu podél vodních toků
místy dochovaly takzvané sejpy – protáhlé nebo kupovité kopečky prorýžovaného
materiálu, dále jámy a příkopy. Nejbližší
hlubinné doly ležely východně, severoa jihovýchodně od městečka, zejména na
Vinici a Vysokém (Klostermannově) vrchu.
Nejznámější rejštejnská horní díla – štoly
sv. Trojice a sv. Bartoloměje dávní horníci
razili do severního svahu nad Losenicí VVJ
od obce při cestě na Kozí Hřbet. Oblast
kolem hory Křemelná západně od Rejštejna
patřila od středověku k nejbohatším částem
rozsáhlého zlatonosného revíru. Významný
zlatý důl sv. Panny Doroty u nedalekých
Paští podobně jako důl sv. Apoštola Pavla
na Otavě je připomínán už k roku 1426.
V Rejštejně a v jeho okolí na březích
Losenice a Otavy pracovaly ve středověku
také četné úpravny zlatonosného křemene.
Dokládají to nálezy mlecích kamenů ze zlatorudných mlýnů a také balvanů s miskovitými prohlubněmi, ve kterých se prováděla
tzv. amalgamace – tření zlatonosné moučky se rtutí za účelem získání čistého zlata.
Jeden takový balvan s miskovitými prohlubněmi k provádění amalgamace byl před lety
jako středověká technická památka umístěn
v západní části rejštejnského náměstí.
Ústup ze slávy
Události třicetileté války a pak především
hromadný odchod nekatolických obyvatel,
zejména horníků, po roce 1620 urychlily
úpadek zlatých dolů i samotného horního
města. Náhradu si někteří obyvatelé nacházeli v práci v okolních malých sklárnách
a při těžbě a zpracování dřeva. Také rybolov
na Otavě a Losenici býval vítaným zdrojem

obživy. Tak například již koncem 16. století
na žádost Rudolfa II. rejštejnští posílali na
císařský dvůr do Prahy pstruhy k pohoštění říšských knížat. Umělé chovy lososů tu
však byly narušovány častými povodněmi.
Rozvoji Rejštejna mělo napomoci potvrzení
privilegií císařem Josefem II. v roce 1784
a o jedenáct let později Františkem II., který Rejštejnu udělil také právo na další trhy.
Vedle sklárny v Klášterském Mlýně poskytovala obyvatelům Rejštejna od konce
19. století řadu pracovních příležitostí také
továrna na zpracování dřeva a dětské vozíky (kočárky) kašperskohorského podnikatele Franze Watzlawika na Losenici.
Rejštejnská farnost měla poměrně značný
územní rozsah. V 17. století sem patřila místa jako Klášterský Mlýn, Malý a Velký Kozí
Hřbet, Plzenec, Svojše, Jelenov, Hluboká
(Tiefenthal), Zhůří (Haidl), Vogelsang
(Podlesí), Paště (Weid), Wunderbach,
Myší Domky, ale i poměrně vzdálené
Kvildy, Sedlo u pozdějšího Srní, Velký Bor,
Sonberg… Z Trajerova Popisu diecéze se
dovídáme, že tu od roku 1607 působil luteránský farář. Dlouhou dobu byla farnost
administrována duchovními z Kašperských
Hor, teprve v listopadu 1686 zde byl jako
místní farář ustanoven P. Adalbert Franz
Elger.
Farní kostel
Dominantou obce je farní kostel sv.
Bartoloměje, situovaný se hřbitovem na
návrší nad levým břehem Losenice, nevelká jednolodní stavba s trojboce zakončeným presbytářem s opěráky a hranolovou
věží s cibulovitou bání na západní straně.
Svatyně, písemně doložená k 1570, byla
významně přestavěna 1792.
Interiér zdobí tři barokní oltáře, zvlášť
Pokračování na straně 21
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hodnotná jsou obě postranní retabula, bohatě řezaná, akantová se stuhou a sochami
z poloviny 18. století. V centru pravého
bočního oltáře je socha sv. Šebestiána, malou niku levého vyplňovala dříve vzácná gotická soška Madony z 15. století, která však
v 50. letech minulého století byla zcizena.
Jednomanuálové varhany s pedálem z dílny
známého sušického muzikanta a varhanáře
Josefa Matyáše Wunsche z počátku 20. století našly v posledních letech příležitostné
využití i jako koncertní nástroj. Skutečnost,
že v rejštejnském kostele se do dnešních
dnů dochoval vzácný gotický zvon ze 14.
století, dává prostor představě, že dnešní
kostel by mohl mít středověkého předchůdce, třeba v podobě dřevěné svatyně. Často
se připomínají doby, kdy Rejštejn byl kněžským působištěm P. Jakuba Klostermanna,
bratra slavného šumavského spisovatele. Z toho důvodu bývala rejštejnská fara
místem častých prázdninových setkání
početné rodiny Klostermannovy a sám spisovatel Karel Klostermann rád pobýval na
letním bytě v „bílém domku“ na nedalekém
Klapperlu na dnešním Klostermannově vrchu. Odtud Klostermann vyrážel na výlety
nebo k návštěvám svých četných přátel
a příbuzných z širokého okolí. Své vzpomínky na tu dobu zaznamenal v souboru
próz Prázdniny na Šumavě. Osobní zážitky bratra Jakuba, rejštejnského faráře,
spisovatel pak zpracoval ve vynikající povídce Kaplanův Štědrý večer. K Rejštejnu
se po letech ve svých pamětech Ztracený
domov vrátila také Klostermannova neteř
Anna Jelinek (1875–1972). Pater Jakub
Klostermann, nejmladší ze spisovatelových
sourozenců, zemřel poměrně mlád, ve věku
pouhých 37 let. Je pohřben na rejštejnském
hřbitově v blízkosti presbytáře kostela. Po
letech tu vedle něj spočinuly i ostatky milované maminky Charlotty Klostermannové,
rozené Hauer (+1903).
Z kulturní historie
Pozoruhodnou událostí ve 20. století byla výstavba kaple P. Marie Pomocné
v roce 1936 ve výšinné poloze na Klapperlu,
o kterou se zasloužil místní děkan Brabec
s rodinou vrchního strážmistra Hableho.
V uplynulých desetiletích pravidelně ožívalo
údolí Otavy u Rejštejna pořádáním letních
dětských stanových táborů. Na letní byt do
Rejštejna jezdívala a jezdí řada pozoruhodných kulturních osobností. Místním občanům se snad nejhlouběji zapsala vzpomínka
na profesora hudby Františka Absengera,
pražského (chuchelského) Němce, který
se narodil 17. 2. 1873 na Pražském hradě, řadu let působil v zahraničí, zejména ve
Švýcarsku. Zde se jako dirigent významně
zasloužil o šíření české hudby. Zemřel ve
svých 101 letech v lednu 1974 a pohřben
byl v Rejštejně, v místě, které se už od prvních let po druhé světové válce stalo jeho

Práce ve sklárně v Klášterském Mlýně u Rejštejna, historický snímek před 1900,
archiv Muzea Šumavy
druhým domovem. Cílem turistů bývají
nedaleké malebné vesničky jako Radešov
nebo Velký a Malý Radkov s dochovanými
objekty lidové architektury, zbytky smolné
pece u Radkova, romantické údolí Losenice
nebo skalnatý vrch Meierstein přímo nad
obcí. Zajímavou pověst o Meierově skále
zaznamenal básník a spisovatel Ladislav
Stehlík: „Stával tam prý výstavný dvorec,
patřící bohatému, ale lakomému sedlákovi.
Jednou k němu přišel starý žebrák a prosil o almužnu. Lakomec kupodivu žebráka
obdaroval a hodil mu celý uzlík… Stařec
poděkoval a spěchal s darem domů. Když
před domácími lidmi uzlík rozbalil, nebylo
v něm nic než obyčejné kamení. Tato pohana rozlítila starého muže tak, že na místě
proklel rouhače i jeho majetek. V té chvíli
se otřásl vrch, pyšný dvůr se propadl do
země a pohřbil ve svých zříceninách lakomce i se vším jeho majetkem. Proto je snad
pod Meiersteinem tolik kamení.“
Klášterský Mlýn
Místní
část
Klášterský
Mlýn
(Klostermühle), původně hospodářský
(svobodnický) dvůr, je místem slavné
sklářské historie. Jak název napovídá, mohl
zde být původně mlýn, patřící některému
z klášterů, které se zde v kraji podílely na
středověké kolonizaci. V roce 1836 tu sklář
Jan Baptista Eisner z Eisensteinu založil
sklárnu, která koncem čtyřicátých let pře-

Soubor barvného skla ze sklárny
v Klášterském Mlýně u Rejštejna z doby
po 1900, foto Marek Vaneš

šla do majetku Zuzany Loetzové, vdovy po
majiteli několika šumavských skláren, Janu
Loetzovi. V roce 1879 sklárnu získal Max
rytíř Spaun, vnuk Loetzové, který spolu
s ředitelem Eduardem Prochaskou podnik
dovedl ke světové slávě. Zprvu sklárna na
sebe upozorňovala barevnými skly na způsob polodrahokamů, později, kolem roku
1900, se věnovala produkci barevných
váz ve stylu secese, zdobených tzv. irisy,
dále ornamenty z ovíjených, různě „česaných“ jemných skleněných nitek. V době
před 1910 se sklárnou navázala spolupráci řada vynikajících výtvarníků a návrhářů
jako Marie Kirschner, Kolo Moser, Josef
Hofmann, Michael Powolny, Leopold
Bauer a další. Sklárna sklízela četná ocenění na světových výstavách, například Grand
prix v Paříži, Chicagu, St. Louis, Miláně…
S hutí Maxe von Spauna spolupracoval také
významný vídeňský architekt, krnovský rodák Leopold Bauer (1872–1938). Zpracoval
celou řadu návrhů váz, které pak firma
představila na zahraničních výstavách. Za
kolekci Bauerova skla získala klášterskomlýnská sklárna Grand prix na mezinárodní
výstavě v Miláně v roce 1906. Roku 1902
Leopold Bauer navrhl přestavbu Spaunovy
vily v Klášterském Mlýně včetně jejího
vnitřního zařízení. Projekt se realizoval
v letech 1903–1905. Jednotlivé prostory architekt seskupil tak, aby oproti vžité
konvenci nevytvářely uzavřený kubus, nýbrž dvě rozevřená, vzájemně kolmá křídla.
Plochy fasád dal provést v drsné omítce
a osázet destičkami a oválnými puklicemi
z irizujícího kobaltového skla, které vyrobila Spaunova sklárna. Pod balkon mezi
dvojici dveří Bauer umístil dodnes dochovanou skleněnou mozaiku s rybami a pávy
od Richarda Teschnera. Přes vytříbenou
dekorativnost Spaunova vila svou hmotností a jistou rustikalitou výtečně zapadá
do svého krajinného a přírodního prostředí.
Jako příklad moderní architektury počátku
20. století tato památka svým významem
překračuje hranice regionu.
Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy
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Kašperk: requiem a znovuzrození
V neděli 27. 11. 2016 o první adventní
neděli se náhle déšť proměnil ve sněhové
vločky, které společně s mraky rozháněnými větrem vytvářely dokonale tajemnou
atmosféru v šumavské krajině kolem hradu Kašperku. Překladem do moderní češtiny můžeme říct hradu Karlovy Hory. Vše
bylo již rozpito v adventním soumraku,
když se na lesní cestě směrem k monumentu trousily drobně vypadající postavy
příchozích. Kdo podstoupil tuto turistickou oběť, mohl vejít do prostého hradního
sálu, kde se pod stropem neseným trámy
z šumavských smrků odehrávalo requiem
za Karla IV., k jeho výročí úmrtí a současně k uzavření Karlova roku. Roku, který
byl sedmistý od jeho narození.
Pocit Karlovy doby prohloubil a doslova
zhmotnil přednesený výňatek z jím psaného a do češtiny přeloženého životopisu
Vita Caroli. Tato část je věnována těm,
kteří budou panovat po něm. Karel na
tomto místě s neochvějnou naléhavostí
zdůrazňuje vše, co vládce je a bude povi-

nen bohu, lidem a zemi, neboť jeho odměnou nejsou požitky a statky pozemské, ale
otevřená brána k věčnosti. Říká vlastně:
dělejme vše, co máme dělat, nesahejme
přednostně po plodech materiálních, ale
chtějme si zasloužit dary duchovní.
Vnitřní morální obsah prastarého textu
by měl provázet kroky a činy těch, jimž je
vláda veřejných věcí dána i dnes, neboť
právě těmto budoucím císař a král Karel
IV., jako největší středověký panovník
tehdejší křesťanské Evropy, toto sdělení
adresoval. Otisky činů tohoto vládce jako
hospodáře, myslitele, tvůrce a mecenáše
pociťujeme dodnes. Zůstaly pevně vryty
i do tváře kamenité Šumavy. Zmíněný
hrad Kašperk se svým dominantním dvojvěžím stvrzoval odhodlanost panovníka k
ochraně hranic jeho království, cest i zlatých dolů.
Císař a král Karel IV. byl obklopen nejen
dvořany, vyslanci, duchovními a filozofy,
ale také umělci. Výsledkem a zhmotněním tvůrčích sil umělců se stal takzvaný

krásný sloh, který je zcela mimořádným
příspěvkem pro široký proud gotického
stylu, je jeho ozdobným květem s kořeny
v Čechách.
Myslím, že i můj letošní kašperskohorský plenér byl ovlivněn rozjímáním na
Karlovské téma. Maloval jsem tento obraz
pod dvorcem Vogelsangem, jež v raném
středověku poskytl přístřeší sklářské huti
a přímo na obraze jsou zbytky dávného
brettmühle (česky vodní pily). Nyní vše
i s bájným, tajemným skleněným mužíčkem pohltil les, součást Šumavského národního parku.
Tyto pohraniční hory mají zvláštní přitažlivost pro turisty i poutníky. Nacházejí
tu stopy minulosti, stopy harmonického
soužití člověka s okolím, člověka, který
zde pracoval a hospodařil obklopen dominantní přírodou, jež těm, kteří ji dobře
znají, často mnoho propůjčí, ale vždy po
skončení lidských dějů vše ponoří znovu
do své nekonečně modifikované náruče.
Miroslav Houšť

Vysílač Kašp. Hory
Zřejmě málo známou skutečností je, že v seznamu rozhlasových FM
vysílačů Českých radiokomunikací figuruje mimo jiné vysílač nesoucí
jméno našeho města. Jedná se o vysílač Kašperské Hory/Javorník,
který prostřednictvím velmi krátkých vln šíří signál veřejnoprávní stanice Český rozhlas Vltava. Vysílač je v provozu od 1. 7. 1999, pracuje
na kmitočtu 107,2 MHz a má výkon 500 W ERP. Anténa vysílače
byla umístěna téměř do bezprostřední blízkosti známé turistické rozhledny v nadmořské výšce 1078 metrů nad mořem. Přestože vysílač
nese název našeho města a je situován v jeho blízkosti, jeho signál
je kupodivu v Kašperských Horách téměř nezachytitelný. Totiž šíření rozhlasových vln z Javorníku k nám brání mohutný horský masív
Královského kamene a Žďánova. Proto pokud máte zájem o programy ČRo 3 Vltava, nalaďte si spíše frekvenci 88,6 MHz z vysílače
Klatovy.
Český rozhlas Vltava je celoplošná veřejnoprávní stanice Českého
rozhlasu se zaměřením na kulturu. V programu dominují pořady
s klasickou hudbou, dále jsou zastoupeny jazz a alternativní hudba, literární pořady a kulturní publicistika. Stanice vysílá 24 hodin denně.
Vladimír Horpeniak

BAR BAR
út - so 18.00 - 24.00
Náměstí 5, K . Hor y
Konečně podnik pro mladé!
Autor: Miroslav Houšť

Děkujeme panu Jírovcovi za otevření.
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1908: Kašperskohorské pozdvižení
Kašperské Hory jako dějiště krvavých nepokojů, které si vyžádaly zásah jízdních dragounů
Kdo by si kdy pomyslil, že se pokojné šumavské městečko Kašperské Hory
(v originále psáno „Bergreichenstein“),
položené v nadmořské výšce více než 700
metrů daleko všech železničních spojů,
může stát dějištěm krvavých nepokojů?
A přece tu k nim roku 1908 skutečně došlo! Jak že to vlastně všechno bylo?
Osídlení je tu od původu německé
(v originále „ist urdeutsch“ - pozn. překl.).
Své zvučné německé jméno Bergreichenstein
dostalo město od německých zlatokopů.
Češi ze sousedství si ho museli překládat po
svém na Kašperské Hory, také Kašperky od
zkomoleného jména „svého“ hradu Kašperk
(Karlsburg). Téměř jako nějaký jazykový
ostrov byla zdejší zemička oddělena neproniknutelnými lesy a horským valem Šumavy
od Bavor, pravlasti svých osídlenců. I na
východě zabraňovalo počeštěné Stašsko jejímu spojení s německým okolím Vimperka
(Winterberg). Směrem k severu pak ji oddělovalo původně německé město Sušice
(Schüttenhofen) od českého vnitrozemí
(i české jméno Sušice prozrazuje původ
místa „sušení zlatonosného písku“ od rýžovnické osady se sejpy /Sejpské Dvory
je vlastně doslovný překlad místního jména německého, objevujícího se 1233 při
prvé listinné zmínce/, náležející bavorským
hrabatům z Bogenu: o příslušnosti celého
Sušicka k Bavorsku viz i Wikipedia - pozn.
překl.). Státní železnice, personálním obsazením mnohdy přispívající k počešťování, počeštila postupně i západně od
Kašperskohorska položené okolí Železné
Rudy (Eisenstein). Zatímco jižní část Šumavy
byla pokryta německými „vzdělávacími
školskými pevnostmi“ jako byly Budějovice,
Krumlov či Prachatice (v originále ovšem
„Budweis, Krummau, Prachatitz“ - pozn.
překl.) museli se vědychtiví synové této
odlehlé šumavské končiny obejít i bez jakékoli střední školy někde opravdu poblíž.
Tomuto nouzovému stavu chtěl odpomoci
agilní krajan Dr. Schreiner (Gustav Schreiner
/1847-1922/) právě zřízením německé reálky v malých Kašperských Horách. Roku
1906 byla jeho snaha korunována úspěchem. Byla to opravdová odvaha, tady 888
metrů nad mořem, bez jakéhokoli železničního spojení, s nouzí o bydlení v místě budovat ambiciózní hrad vědění! - Bez dobré
vůle města by ovšem věc možná nebyla.
Šedesátka smělých jinochů zaplnila škamny prvého zdejšího ročníku německé vyšší
reálné školy (Oberrealschule). Profesoři
a také studenti proudili sem i zdáli a brzy
se zásluhou školy v městě rozrostl i spolkový život - německé ochranné spolky
přímo kvetly za svorné spolupráce veškerého pedagogického sboru, k o to menší

Radnice a kašna se sochou sv. Vojtěcha v roce 1909. Foto: bwb-ooe.at
„... v noční tmě se poté, když už vůdcové odjeli, rozpoutaly rvačky a střety. Zasáhlo
české četnictvo, jeden německý občan jménem Haas utrpěl bodnutí bajonetem
do břicha a svému zranění brzy nato podlehl.“
radosti ovšem místního českého úřednictva. České zemské instituce propašovávaly totiž i do míst převážně německých
(konkrétně Kašperské Hory měly i podle
českých pramenů /1904/ počátkem 20.
století kolem 200 /252/ českých obyvatel
na kolem 2000 /1953/ německých - pozn.
překl.) české úředníky k soudu, poště, berní správě atd. a ti se starali o svůj český
dorost. V důvěře, vyvolané úspěšným zásahem Schreinerovým, svolal roku 1908 (na
počátek září - pozn. překl.) zasloužilý předák sdružení Deutscher Böhmerwaldbund
Josef Taschek jeho valnou hromadu do
Kašperských Hor. Byla to důstojná slavnost, která vynesla mnohou chválu i nové
škole. Ve svátečně vyzdobeném městě byli
přítomni uznávaní národnostní vůdcové
jako právě zmíněný už Dr. Schreiner, Dr.
Nitsche, prof. Benda aj. Také pražští němečtí studenti dorazili v hojném počtu a
v barvách svých „kulérových“ spolků (každý
„kulérový“ spolek měl jinou barvu /“kulér“/
čapky i šerpy - pozn. překl.). Povznesená
nálada provázela i závěr slavnostních dnů.
Češi zpívali provokativně české písně ve
své spolkové zahradě a stačil jeden kámen
hozený ze zahrady či do ní a v noční tmě
se poté, když už vůdcové odjeli, rozpoutaly rvačky a střety. Zasáhlo české četnictvo,
jeden německý občan jménem Haas utrpěl
bodnutí bajonetem do břicha a svému zranění brzy nato podlehl. Násilnosti měly pokračování i při cestě německých studentů
Sušicí k jejich odjezdu domů z tamního ná-

draží. Došlo i na ošklivá zranění a německý
kočí se do Hor (v originále „nach Berg“, jak
Němci zkráceně říkali svému městu - pozn.
překl.) vrátil celý zakrvácený. Vzrušení neopadalo, ba rostlo, objevili se čeští poslanci,
jako proslulý protiněmecký demagog Klofáč
(Václav Klofáč /1868-1942/ spoluzakladatel a předseda České strany národně sociální, ještě v březnu 1939 označil prý, viz
internetový časopis e-Polis, v deníku České
Slovo Adolfa Hitlera za svého pokračovatele - pozn. překl.), kteří si vyžádali zásah
jízdních dragounů. Ti zjednali rychle pořádek. Probodená oběť byla už nesena k hrobu v poměrném klidu a pozdvižení končilo
peněžní sbírkou ve prospěch pozůstalých.
V tisku ovšem dozníval ohlas událostí ještě dlouho potom. Byla to pohnutá doba.
Na půdě zemského sněmu došlo k podobným nepokojům a velké pražské „kravály“
(i v originále „in Prag große Krawalle“ pozn. překl.) vedly nakonec 2. prosince
k vyhlášení stanného práva. Dr. Schreiner
se však už 16. listopadu téhož roku stal ministrem krajanem a „jeho“ reálka se ve své
okázalé novostavbě stala ohniskem německého duchovního života na horní Otavě
(v originále „im oberen Wottawatal“ pozn. překl.) až do roku 1945, tedy do vyhnání všech Němců ze země.
Autor: Hans Weyde
Vyšlo v časopise Hoam! 1954, č. 9, s. 4-5
Překlad z němčiny: Jan Mareš.
Zveřejněno na webu kohoutikriz.org.
Připravil: Václav Kůs

Autobuso�é jízdní řád� 2017
P�atnost jízdních řádů od 23. 12. 2016 do 31. 5. 2017. 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 SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY

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
12.25
13.45
14.10
14.45
15.11
15.25
16.00
16.18
17.16
17.25
19.40

Pozn.
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�. st.
(5.05)
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�. st.
(6.05)
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, Pod St�áží
(6.40); (přípoj na K�ato�� 6.50)
jede � ; Kašp. Ho�� > Sušice, že�. st. (6.50)
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (6.20)
> Sušice, že�. st. (8.00)
jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut. st. (7.35)
jede denně; České Budějo�ice, aut. nád�. (6.40)
> Sušice, nábřeží (9.40)
nejede 14.,16.,30.IV.,7.V.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X.,17.XI.
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (9.45) > Sušice, že�.
st. (11.00)
jede denně; K�i�da (11:00) > Sušice,,že�.st. (12:25)
jede od 28.V. do 30.IX.
jede Mod�a�a (11:50) > P�aha,,Na Knížecí (15:20)
jede pouze 31.XII.,4.,11.II.,14.IV.,17.XI.
jede � : Mod�a�a (13.10) > P�aha,
Na Knížecí (16.30)
jede od 14. do 16.IV.,30.IV.,7.V.,17.XI.
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,nábřeží
(14:35) jede do 30.VI. a od 4.IX.
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. H. > Sušice, ž.st. (15.25)
jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. (14.55)
> K�ato��, aut.nád�. (16.20)
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho��, přes Nezdice na Š.
(15.40), Žihobce (16.08) > Sušice, že�.st. (16.40)
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (15.10)
> Sušice, že�.st. (16.30)
jede do 30.VI. a od 4.IX.
jede �   ; Mod�a�a (15.35) > Sušice, že�.st.
(16.54)
jede � ; Mod�a�a (16.40) > P�aha, Na Kníž(20.00)
nejede 16.,30.IV.,7.V.,jede 26.XII.,17.IV.,1.,8.V.
jede � p�aco�ní; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (16.35)
> Sušice, že�.st. (17.55)jede do 26.V. a od 2.X.
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st.
(20.10)

Příjezd
5.00
5.59
6.39
6.44
7.54
8.15

Odjezd
Pozn.
5.25 jede � p�aco�ní dn�; Sušice, že�.s.(5.20) > Kašp. Ho��
jede � p�aco�ní dn�; z K�ato��, aut. nád�. (6.00)
6.45
> Stach�, aut.st. (7.25)
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice nabřeží, přes Nezdice
6.45
na Š.(7:32), Žihobce > Kašp. Ho�� (7:45)
jede denně.; z Sušice, že�.st. (8.25)
8.30 > Mod�a�a (9.40);
jede do 27.V.,od 1.X.
10:07

9.40

10.25

10.54

12.20

12.18

13.05

12.50

13.50

14.10

13.50

14.35

13.55

15.18
15.32

15.03

16.35
16.25

15.25
17.05

16.45
17.40

jede � , 28.10.; z P�aha, Na Knížecí (8.00)
> Mod�a�a (11.25)
jede od 14. do 16.IV.,30.IV.,7.V.,17.XI.
jede � p�aco�ních dnech; z Sušice, že�.st. (12.15)
> Kašp. Ho��
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že� st (13.00)
> Kašp. Ho��
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (13.40)
> Mod�a�a, Fi�ip. Huť (15.00)
jede do 30.VI. a od 4.IX.
jede � p�aco�ní dn� ; Sušice, nábřeží (13:50) > Stach�
(14:35)
jede � ; P�aha, Na Knížecí (11.30) > Mod�a�a
(14.55)
nejede � -,25.XII.,16.,30.IV.,7.V.,jede 26.XII.,17.
IV.,1.,8.V.
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (14.50)
> Mod�a�a,Fi�ipo�a Huť (16.27)
jede do 26.V. a od 2.X.
jede denně; Sušice,,nábřeží (15:25) > České Budějo�ice,,aut.nád�. (18:20)
nejede 14.,16.,30.IV.,7.V.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X.,17.XI.
jede � p�ac. dn�; z Sušice, že�.st. (16.55) > Mod�a�a
(18.20)

7.10
7.45
8.53
10:30
10.48
12.50
13.30
14.15
14.16
14.18

15.32
15.49
17.31

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

Odjezd

z STACHY do KAŠPERSKÉ HORY
Pozn.

Příjezd

17.50
20.05

12.50

jede � p�aco�ní dn�; > Sušice,nábř. (8.15)
jede denně ; České Budějo�ice, aut. nád�aží (6.40)
> Sušice, nábřeží (9.40)
nejede 14.,16.,30.IV.,7.V.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X.,17.XI.
jede � p�aco�ní dn�: Stach�, aut.st. (12:50)

13.10

14.55

jede � p�aco�ní dn�; > K�ato��, aut. nád�. (16.20)

15.11

7.35
z KAŠPERSKÉ HORY do STACHY
Odjezd
Pozn.
jede � p�aco�ní dn�; z K�ato��,aut.n. (6.00)
7.10
> Stach�,,aut.st. (7:25)
jede � ; > St�akonice, aut. nád�. (14.35)
13.10 jede 27.II. do 2.III.,13.IV.,od 3.VII. do 31.VIII.
nejede 5.,6.VII.
jede �  > St�akonice, autobuso�é nád�. (14.35)
13.10
nejede 14.IV.,17.XI.
jede � - > St�akonice, aut.n. (15.25)
13.50 jede do 29.VI. nejede od 24.II. do 5.III.,13.,17.IV.,1.,8.V.,jede od 4.IX. ,28.IX.,26.X.
14.16 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, nábřeží (13.50)
jede denně, z Sušice, nábř. (15.25)> České Budějo15.49 �ice (18.20) nejede od 24. do 26.XII.,31.XII.,1.I.,14.,16.,30.IV.,7.V.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X.,17.XI.

P�aha,,Na Knížecí (7:35) > Mod�a�a (11:00)
jede pouze 4.,11.II.,14.IV.,17.XI.

Příjezd
5.50

8.57
Příjezd
7.25

7.55
9.16

13.31
13.31
14.11
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 19. 12. 2016
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PRAKTICKÉ INFORMACE
P�aktick� �ékař p�o dospě�é - MUD�. Ladis�a� Jon
Te�.: 773 997 442 - o�dinace, 608 442 666 - MUD�. Jon
6.30 - 8.00
8.00 - 11.00
13.00 - 18.00
7.00 - 9.00

Pondě�í
Úte��
Středa
Čt��tek
Pátek

pouze akutní případ� - �ich� t�den
pouze p�o z�ané diabetik� - �ich� t�den
p�o p�acující - sud� t�den

11.00 - 14.00
7.00 - 10.00

P�aktick� �ékař p�o děti a do�ost - MUD�. Dana Heino�á
Te�.: 376 582 383, (376 593 392 - Ha�tmanice)
Pondě�í
Úte��
Středa
Čt��tek
Pátek

10.00 - 14.00
10.00 - 12.00
13.30 - 16.00
7.30 - 10.30
8.00 - 10.00

P�aktick� zubní �ékař - MDD�. Lukáš Kohout
Te�.: Kašpe�ské Ho�� 376 582 224, Sušice 373 705 050

Pondě�í
Úte��
Středa
Čt��tek
Pátek

8.00 - 12.30
7.30 - 15.00
7.00 - 13.00
7.00 - 12.30
7.00 - 12.00

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
-

Kašpe�ské Ho��
Kašpe�ské Ho��
Sušice
Sušice
Sušice

Akutní bo�esti�é případ�
Pondě�í
Úte��
Středa, čt��tek a pátek

K. H.
od 8.00
od 7.30
-

Sušice
od 7.00

Ženská po�adna - MuD�. F�antišek Kožna�
Středa

7.00 - 12.00

Vete�iná�ní o�dinace - MVD�. Ma�tina Fiše�o�á, MVD�. Da�ina Ond�áčko�á
Te�.: 773 426 600, 773 426 455
Pondě�í
Středa
Pátek

9.00 - 12.00
8.00 - 11.00
8.00 - 12.00

14.00 - 18.00
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00

Mimo o�dinační hodin� konzu�tace na te�e�onu a ná�ště�� d�e dohod�

Léká�na Na Z�até Stezce
PhamD�. Jana Voša�íko�á
Te�.: 376 520 586
Pondě�í
Úte��
Středa
Čt��tek
Pátek

7.30 - 17.00
7.30 - 15.00
8.00 - 16.00
7.30 - 15.00
7.30 - 15.00

Česká pošta
Te�.: 376 582 598, 376 582 298
Pondě�í
Úte��
Středa
Čt��tek
Pátek

8.00 - 11.00
8.00 - 12.00
8.00 - 11.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
aktua�izo�áno 20. 12. 2016
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Podzimní aktivity ve Sportovišti
Podzim se ve Sportovišti Kašperské
Hory nesl ve znamení aktivity. O té hovoříme jak v souvislosti s vykonanými
akcemi, tak i běžným provozem sportovní haly.
V sobotu 26. listopadu se ve Sportovišti
uskutečnil první ročník akce s názvem
„Fitness Maraton Kašperské Hory“. Šlo
o více než sedmihodinové pásmo moderně pojatých tělesných cvičení kombinovaných ve většině případů s tancem. Tato
kombinace pak vytvořila účinný systém
rozvoje organismu na spíše vytrvalostním
základě.

Kašperské Hor y

Foto: Tomáš Mašek (3x)

Fitness Maraton přilákal více než dvě
desítky účastnic. Tempo, ve kterém akci
zahájil lokálně populární cvičitel zumby
Leandro German naznačilo, jakým směrem se bude celá událost ubírat. Trend
naladění na výkon byl podtržen sušickou
cvičitelkou Lenkou Blažkovou, kombinující
při cvičení prvky dynamického posilování
a strečinku. Maraton pokračoval dvěma
hodinami vedenými Veronikou Šaškovou,
v jejímž podání cvičení byly zřejmé prvky
latinskoamerických tanců skloubené s prvky tzv. bodystyling. K závěru přispěl svým
výkonem opět Leandro German.
Atmosféra vytvořená účastnicemi
Fitness Maratonu byla strhující. Nebylo
možné nesledovat nasazení zkušených
lektorů i jejich v daných chvílích svěřenkyň. Mezi těmi se našly i takové, které
dokázaly maraton odcvičit kompletně,
pouze s deset až dvacet minut trvajícími
přestávkami na občerstvení. O povedené
akci lze hovořit tam, kde se vše odehrálo
podle věcného itineráře a ke spokojenosti aktivních příchozích: Fitness Maraton
Kašperské Hory byl uskutečněn v právě
takovém duchu.
Další akce byla uskutečněna 17. prosince – jednalo se o volejbalový turnaj
amatérských smíšených družstev, jehož
se vedle dvou sušických družstev účast-

nila i družstva ze Zdíkova a domácích
Kašperských Hor. Ačkoli se jednalo o klání
neprofesionálních hráčů, nabídly jednotlivé zápasy krásné sportovní okamžiky
včetně dlouhých výměn založených na
vynikajícím zpracování podání i přihrávek.
Družstvo Kašperských Hor se nenechalo
celkovým druhým místem zahanbit, i když
ve finálovém zápase nestačilo na uskupení
s názvem „Dřevaři“ pocházející ze Sušice.
Vítězi byl předán skleněný pohár spojený
s titulem „Vítěz předvánočního volejbalového turnaje v Kašperských Horách“.
Druhou částí provozu Sportoviště vedle
pořádaných akcí byl běžný provoz ukazu-

jící se na úspěšnosti Sportovištěm provozovaných programů. Pravidelně byl z hlediska kapacity naplněn ženský kruhový
trénink a kurz „Tvoje posilovna“. Posledně
jmenovaný se vedení Sportoviště pro jeho
obsazení i již vykrystalizovaný celkový
charakter manifestující se na pokrocích
před třemi měsíci s tréninkem začínajících
svěřenců rozhodlo obnovit a umožnit pokračování. To najde svůj prostor od ledna až do března nadcházejícího roku.
Vzhledem k úspěšnosti kruhového tréninku bylo rozhodnuto o rozšíření tzv.
Fitness aktivit o další kurz. Tím bude
Kettlebell trénink spočívající ve cvičení se speciálně uzpůsobenými závažími.
Trénink bude spojovat prvky dynamického i „statického“ cvičení s touto zátěží
a je mu přiděleno penzum jedné hodiny
týdně. Takto pojatý trénink by měl vhodně doplňovat trénink kruhový, případně
je přiměřený tam, kde hlavním cílem je
celkové zpevnění těla, případně redukce
tělesné hmotnosti.
Zumba, fitness aktivity a kulturistika,
sálová kopaná, tenis, nohejbal, volejbal,
výuka hodin tělesné výchovy, tréninky
taneční skupiny Power, ping pong, badminton, činnost klubu pohybových aktivit
„Sparťan“ – to vše jsou sportovní činnosti, které byly v průběhu uplynulých
měsíců v multifunkční sportovní hale
v Kašperských Horách provozovány.
Jan Pojar, správce Sportoviště
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Jak hráli nejmladší fotbalisté?

Ani jsme se nenadáli a už je tady
konec letošní fotbalové sezony. Naši
mladí fotbalisté absolvovali 37 tréninků. Máme celkem 15 hráčů, na trénink
jich chodilo v průměru tak 9.
V letošním roce jsme už začali hrát
fotbalovou soutěž. Odehráli jsme 23 zápasů, tedy 7 turnajů. Ne vždy se nám
dařilo, přišlo i zklamání, došlo i na slzičky, ale výsledky správné přípravy se už
začínají projevovat.
Dost zápasů jsme prohráli, dostali
jsme 113 gólů, ale osmkrát jsme vyhráli
a vstřelili jsme 46 gólů. Naším nejlepším
střelcem je zatím Marek Řimnáč.
Celkově musíme ohodnotit tuto sezonu jako dost úspěšnou a myslíme si, že
ta příští bude ještě lepší.
Oba trenéři, jak Jaroslav Chlada, tak
i pan Miloslav Eger, kteří dětem každoročně věnují nejméně 100 hodin ze
svého volného času, tuto práci dělají
s láskou ke sportu, ale také pro malé
fotbalisty, které vedou ke zdravé soutěživosti. Zásluhu na našich, byť zatím nevelkých úspěších, mají i rodiče
našich malých fotbalistů, kterým děkujeme, že nám děti vodí na tréninky
a dělají nám doprovod na zápasy.
Také našemu městu děkujeme za půj-

čování autobusu i s řidičem, který nás
ochotně a bezpečně na zápasy vozí.
Také děkujeme našim, nebojím se říci
už stálým sponzorům, kterými jsou pánové Petr Šimek a také Lukáš Zabloudil.
Pan Zabloudil opět jako v roce minulém

připravil našim fotbalistům skvělou večeři, na které si všechny děti pochutnaly.
Přejeme všem malým fotbalistům hodně vánoční pohody, taktéž jejich rodičům a příznivcům fotbalu.
Jaroslav Chlada, trenér
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My máme rádi... jídlo!

Zázvorový sirup
Ingredience:
2 l vody
1 kg cukru
100 - 150 g zázvoru
bylinky sušené či čerstvé: máta,
meduňka
šťáva z jednoho pomeranče
0,5 lžičky mleté skořice
Vodu svaříme s cukrem, bylinkami a skořicí, povaříme asi 10 minut. Zázvor v trošce
vody rozmixujeme tyčovým mixérem. Vodu
s bylinkami scedíme, přidáme do ní rozmixovaný zázvor s pomerančovou šťávou
a necháme přejít varem. Po vychladnutí nalijeme do skleněných nádob, uchováváme
v lednici. Dle chuti pak ředíme vlažnou či
horkou vodou.
Čokoládový bonbonek

Den se dnem sešel a máme tu nový
rok. Právě toto období bývá nejchladnějším v roce, a proto je velmi důležité své
tělo řádně zahřívat. Zvenku, ale především uvnitř.
Odborníci doporučují si ráno uvařit horkou vodu do termosky a popíjet ji během
dne. Prohřát své tělo také můžeme vhodným výběrem potravin. Jedná se o tzv.
jangové potraviny, které zvyšují horkost
v těle – např. teplé polévky, koření (zázvor,
chilli, skořice, pepř, kmín, fenykl), skopové
maso, kachna, husa, vařená zelenina, sušené ovoce, rýže, jáhly, pohanka, vejce, celozrnné potraviny, fíky, alkohol, káva, černý
či zázvorový čaj, máslo, vlašské ořechy, slunečnicová semínka. Je vhodné se vyhnout
nebo alespoň omezit tzv. jinové potraviny
– např. tropické a subtropické ovoce, džusy,
syrová zelenina a ovoce, mléčné výrobky,
brambory, rafinovaný cukr, produkty z bílé
mouky, zelený čaj. Dnešní recepty jsou takovou malou zahřívací inspirací.
Přeji Vám, ať je pro vás letošní rok hřejivý, laskavý a plný dobrot a krásných vůní.
Chilli con carne
Ingredience:
2-3 stroužky česneku
1-2 ks chilli papriček
500 g mletého hovězího masa
2 špetky mletého římského kmínu
1 lžička mletého chilli
1 plechovka červených fazolí
2-3 ks mrkve
2 kostky hořké čokolády
¾ lžičky papriky
2 lžíce olivového oleje
½ l olivového oleje
2 ks cibule
1 plechovka drcených rajčat

Oškrabanou mrkev nakrájíme na kostičky. Ve větším hrnci rozehřejeme olivový
olej, přidáme na kostičky nakrájenou cibuli a asi tak minutku restujeme. Přidáme
mrkev a restujeme dalších asi 5 minut,
až mrkev zezlátne. Přidáme prolisovaný
česnek, necháme ho chvilku rozvonět
a přidáme koření. Restujeme další 3 minutky. Přidáme maso, vařečkou ho rozdělíme na menší kousky a restujeme, dokud
nezezlátne a neodpaří se nám veškerá
voda, kterou maso pustí. Přidáme nakrájené chilli papričky, vlijeme drcená rajčata
a zalijeme horkým vývarem. Osolíme,
opepříme a přivedeme k varu. Za občasného míchání dusíme na mírném plameni
60-80 minut, dokud omáčka nezhoustne.
Po 30-40 minutách přidáme propláchnuté fazole a zamícháme. Vypneme a do
horkého chilli vmícháme čokoládu.

Ingredience:
espreso
5 ml Jesenky nebo Salka
5 ml Pikaa
mléčnou pěnu nebo šlehačku na
ozdobení
Do panákové skleničky nejdříve vymačkáme asi tak 0,5 - 1 cm Pikaa, opatrně přidáme stejné množství Jesenky nebo Salka.
Poslední vrstvou je káva, kterou doplníme
panáka téměř po okraj. Espreso nechte
stékat pomalu po skle nebo lžičce, aby se
vrstvy nepromíchaly. Dozdobíme mléčnou
pěnou nebo šlehačkou.
Lena Yvona Geryková
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Tr o c ha no st algie
Vzpomínky v dřívějším čase. Jsou především poučné, zajímavé, veselé. Tvůj
sportovní duch, Pavle, převládal.
Vzpomínáš na své dokonale zorganizované zájezdy třeba do Beneluxu (1992),
když nás v Marubudamu uchvátila návštěva kouzelných miniatur holanských staveb,
do Švýcarska-Francie (1993), když jsme
u Chamonix, po výjezdu lanovkou na horu
Aiguille du Midi-Plau (přes 2 800 m) prohlíželi a fotografovali masiv nejvyšší hory
Evropy Mont Blancu (4 807 m), do Anglie
(„Staré dobré Anglie“ 1995), když jsme
s úžasem stáli před obrovskými kamennými monolity Stonehenge a přemýšleli, kdo
a kdy je zbudoval a co znamenají...
Ale vracím se ještě k osmidennímu nezapomenutelném zájezdu „Okruh Moravou
a Slovenskem“ (1971).
Což takový zveršovaný 4. den
v krápníkových jeskyních:
„Dnes nás čeká jeskyň fůra
ach, to bude zase túra,
v Gombaseku, v Domici
chytneme tam zimnici“
„Stalagmity, stalagnáty
dejme pozor na své hnáty,
po říčce Styx třikrát jeli
málem jsme už nevyjeli“

nad poznávacími zájezdy
s učitelem Pavlem Rudou
Vihorlat s Morským okem:
„To, když jsme se Vihorlatem
kamením a velkým blátem
prodírali skvěle,
křičí Bouška Eman,
to radš, jděte někam
do p...„
„Morské oko za to stálo,
někoho už pak to hnalo
do hotelu v Sobrancích
noc prožíti ve tancích“
5. den výletu:
„Pátého dne, říká Pavel:
mám-li býti jako Šavel,
obrátit se musíme.
Užhorod je sice blízko,
ale tři z nás stojí příliš nízko“
„Frantík to vzal v 1. zkratce
na Dukle jsme byli hladce,
stojíme až na hranici,
potkáme se tu s celnicí,
která nám všem jenom vece
do Polska dál nechoď přece!
A tak bych mohl pokračovat i v dalších
dnech a v mnoha jiných výletech.

Pavel Ruda a Karel Větrovec
v Košicích v roce 1971

Společenská
kronika
Městský úřad Kašperské Hory
srdečně blahopřeje spoluobčanům,
kteří slaví významné životní
jubileum:
Vojtová Jarmila
Čemengová Lenka
Kalivoda Jan 		
Kopa Jan		
Dolejšová Jitka		
Rejšková Emilie
Mareš Jan		
Jandera Boris		
Vajskébr Václav
Kubíček Karel		
Müller Václav		
Chudá Antonie		
Mráz Josef 		
Voruda Václav		
Sporková Amálie

84 let
65 let
86 let
75 let
70 let
75 let
83 let
65 let
70 let
80 let
75 let
89 let
65 let
83 let
86 let

Oslavencům přejeme hodně
zdraví, spokojenosti a životního
optimismu!
Opustili nás (prosinec)
Lukešová Hana
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínky v nynějším čase

Narození občánci (prosinec)

Stále nás tíží ta zarmucující zpráva
z listopadu 2016, kdy jsme se, Pavle, dozvěděli o Tvém bohužel neuvěřitelném
„předběhnutí“ nás všech bývalých zbývajících a zchátralejších kolegů.
Inu, měl jsi přece sportovního ducha až
do konce.

Šimková Markéta

Účastník a nadšenec Tvých zájezdů
Karel Větrovec

Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku, periodicita: měsíčník, místo vydávání: Kašperské Hory, registrační číslo:
MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské
Hory, www.kasphory.cz; IČ 00 255 645, redakce a grafická úprava: Mgr. Václav
Kůs, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz. Složení redakční rady je uveřejněno na internetových stránkách města. tisk: Václav Vácha, polygrafická výroba, vydavatelská činnost; Vimperk. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky
pisatelů podle potřeb KHZ. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za
obsah inzerátů a autorská práva k nim zodpovídá jejich zadavatel. Redakce
si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout. Reakce na sdělení obsahující
skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité
fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby se
řídí Tiskovým zákonem (č. 46/2000 Sb.)

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
Kašperskohorského zpravodaje je
20. LEDNA 2017
Příspěvky zasílejte elekronicky
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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KULTURA
DLOUHODOBÉ AKCE
Ce�o�očně ote�řeno
Kašpe�skoho�sk� skříňo�� bet�ém
Každ� �ok do bet�éma přib�dou no�é
posta�ičk�, � p�osinci 2016 nám někte�é posta�ičk� oži�� a �ozs�íti�o se
� někte��ch domech, přij�te se sami
přes�ědčit. Posta�ičk� �ám „�ozh�beme“ na přání. Bet�ém je přístupn�
� ote�í�ací době in�ocent�a.
| Výstavní síň Kašperské Hory

1. 12. - 28. 2.
V�sta�a Vánoce
V�sta�a ob�ázků bet�émů, andě�ů,
dětsk�ch ob�ázků spojená s p�odejem
bet�émů a knížek p�o děti.
| Výstavní síň Kašperské Hory

P�osinec - úno�
Ka�e� IV. a z�até ho�ní poota�í
V�sta�a p�ezentuje množst�í no��ch
a�cheo�ogick�ch ná�ezů, památk� stře-

LEDEN
do�ěkého kamenict�í, soch�, ob�az�
i g�a�ku, mode��, o�šem také někte�é
nedostupné histo�ické předmět�, kte�é
zp�ostředko�á�á a�espoň pomocí k�a�itních �ep�odukcí, či kopií – od�itků.

| Muzeum Šumavy, Kašperské Hory-

KRÁTKODOBÉ AKCE
13. 1. | 17.00
Gu��i�e�o�� cest� – Země Li�iputů
Pohádka na moti�� �ite�á�ní před�oh�
Jonathana S�i�ta. Děti se budou
sk�ě�e ba�it a dospě�� di�ák po ch�i�ce
smíchu začne u�čitě přem�š�et o s�ém
cho�ání a o �idst�u obecně.
| Kino Kašperské Hory

20. 1. | 20.00
Božská F�o�ence
Me��� St�eep � �o�i zá��atně bohaté
žen�, jejímž jedin�m snem je zpí�at.
Bohuže� její hudební nadání a h�as
jsou jednoznačně příše�né. Kd�ž se

� �oce 1944 �ozhodne uspořádat s�ůj
�e�ko�ep� konce�t � Ca�negie Ha��, její
příte� a manaže� Hugh G�ant, kte�� ji
�ásk�p�ně ch�áni� před k�utou p�a�dou
o jejím ta�entu, n�ní če�í obtížné ��z�ě... Ži�otopisn�/Komedie/Hudební,
dé�ka 110 min, �stupné 80 Kč.
| Kino Kašperské Hory

25. 1. (čas bude upřesněn)
Skřítek Skříňáček
Předsta�ení zah�aje činohe�ně �outko�� soubo� ŠUS. Předsta�ení je nap�něno písničkami, říkad�� a jaz�ko�am�,
kte�é he�ci učí ma�ého skřítka Skříňáčka. Skřítek neumí říkat s, š, �, ř
a ještě ke �šemu s�o�a ze sebe ch��í
jako ku�omet, takže mu nikdo ne�ozumí a skřítek je z toho moc smutn�.
A�e p�otože jsme � pohádce, tak mu
pomohou nejen he�ci a�e h�a�ně děti,
kte�é se stá�ají akti�ními účastník�
předsta�ení.
| Kino Kašperské Hory

změna p�og�amu ��h�azena
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