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Jaké bylo počasí
v roce 2016?
Kolik bylo sněhu, kdy bylo nejtepleji a spadlo konečně více srážek, než
v předchozích letech? Odpovědi na tyto
otázky a celou řadu dalších zajímavostí
naleznete na následující straně 2.
Za poskytnutí titulní fotografie děkujeme Jiřímu Jirouškovi (nebeske.cz).

V Kašperských Horách
se neustále něco děje
Dovolte mi vás stručně provést akcemi,
které jsou naplánované na rok 2017. Na
tento rok je připravena spousta akcí. Na
jaře se můžete těšit na divadla pro děti
a na promítání filmů v kině pro všechny
věkové kategorie. Na velikonoční víkend
máme připravené dílničky pro děti, kde
si vyhrají i dospělí. Na náměstí vyrostou
velikonoční trhy a nebude chybět ani doprovodný program. Letní sezonu zahájíme tradičním červnovým Dnem hudby.
Od června do září se můžete těšit na
pravidelné prohlídky města, při nichž
se dozvíte zajímavosti z historie města.
Na páteční večery je připraveno letní kino,
kde spolu zhlédneme filmy různých žánrů.
V průběhu celého období náměstí oživí
pouliční divadla a pouliční hudebníci. První
srpnový víkend oslavíme Kašperskohorskou
pouť Panny Marie Sněžné. Je to jedna
z největších letních akcí pro širokou veřej-

nost. Čeká vás poutní procesí, staročeský
jarmark na náměstí doplněný o zábavný
program a pouťové atrakce, které tedy
spíše ocení děti. Druhý zářijový víkend se
Kašperské Hory vrátí do doby minulé při
historických slavnostech města Šumavské
Kašperské Hory. Nebude chybět hudba,
tanec, zpěv, dobové tržiště a řada doprovodných akcí pro děti i dospělé. Ani
v závěru roku v Kašperských Horách nebude nuda. Na říjen je naplánovaný českoněmecký filmový festival, v listopadu zde
zahájíme advent vánočními trhy, tvořivými
dílnami, zvonkovým průvodem a samozřejmě rozsvícením vánočního stromečku.
Mezi svátky se můžete opět těšit na vánoční noční prohlídky města.
Tímto bychom vás rádi pozvali na všechny plánované akce. Přijďte s námi prožít
krásné chvíle.

Tereza Šubová, MěKIS

V jednotě obcí je
naše síla
Obsáhlý rozhovor se šumavskými starosty Petrem Málkem a Antonínem
Schubertem nejen o Svazu obcí Národního
parku Šumava. Jaký je jejich postoj k projednávané novele zákona o ochraně přírody? Klamou občany ekologičtí aktivisté?
Více na straně 7

Hledáme divadelní
ochotníky
Přišel čas obnovy ochotnického divadla
v Kašperských Horách, a to pod záštitou
MěKIS! Na straně 3 naleznete potřebné
podrobnosti a kontakty.
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Podpora klubové,
spolkové a jiné
zájmové činnosti
na rok 2017
1. ledna 2017 byl opět vyhlášen grantový program z rozpočtu města pro podporu
klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti
na rok 2017. Zájemci o dotaci mohou podávat žádosti o příspěvek do 28. února
2017 na podatelnu města Kašperské Hory,
anebo emailem na kultura@kasphory.cz.
Podmínky pro získání dotace a formuláře
naleznete na www.kasphory.cz, nebo jsou
k dispozici na MěKIS.
Lucie Valentová, MěKIS

Jaké jsme měli v roce 2016
počasí v Kašperských Horách?
Rok 2016 byl srážkově a teplotně
normální. Srážky se tak konečně po
třech letech dostaly do desetiletého
normálu. Celkově byl rok 2016 opět
velice klidný a dalo by se říci, že na
tento rok seděly lidové pranostiky.
Leden a únor byl srážkově bohatý, ale
střídání teplot nepřálo vytvoření větší sněhové pokrývky. Březen byl srážkově chudý (jen 30,5mm) a ke konci
měsíce i tepleji (až 18° C). Duben byl
zpočátku velice teplý, ale od 23. 4. přišlo chladné období, které trvalo až do
konce měsíce. Květen srážkově průměrný a „leďáci“ přišli s malým zpožděním,
a to až na Žofii (15. 5.). Červen a červenec bohatý na srážky (101,8 a 134,5
mm) a málo slunečných dnů. Teplota
nepřesáhla 30° C, a tak se jednalo
o typické šumavské počasí. Srpen nám
trochu vylepšil léto. Září bylo velice
teplé a slunné. Bylo celkem 18 dní se
sluncem, jen období od 16. do 20. září
bylo trochu deštivé, kdy spadla většina
srážek za měsíc. Říjen propršel s průměrnými teplotami. Listopad a prosinec
srážkově podnormální. Na„ Martina“ se
nám vytvořila první sněhová pokrývka
a konec roku nám přinesl více slunce.
Příjemně prožitý rok 2017 Vám všem přeje
Miroslav Mäntl

Několik údajů
Maximální teplota: 30°C (27. 8.)
Minimální teplota: -15°C (22. 1.)
Úhrn srážek: 838 mm
(o 275 mm více než v roce 2015)
Max. vrstva sněhu: 20 cm 21. 1.
Sněhová pokrývka: 70 dní
(opět málo a hlavně vždy jen pár
centimetrů)
Počet dnů se srážkami: 75 dní
(o 46 dní více než v roce 2015)
Počet slunečných dnů: 112 dní
Počet dnů s bouřkou: 21 dní

A několik zajímavostí
29. 2.
15. 3.
5. 4.
15. 5.
16. 6.
10. 7.

silné sněžení 17 cm za den
silné sněžení 14 cm za den
23° C
ještě padal sníh
cca 1 cm
tropická noc – bohužel
jen jedna v roce 2016
11. 7. krupky
17. a 18. 9. vydatnější srážky
(29,4 mm a 24,8 mm za den)
3. 11. první sníh

Foto: Jiří Jirouškek (nebeske.cz).

Oznámení o zasedání Zastupitelstva města
14. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory se koná ve čtvrtek 9. února od 17.00 v Horském klubu.
Na programu jsou: majetkové záležitosti města, finanční záležitosti, městainvestice, smlouvy ad.
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Ze školních slohů:
Příběh stromu
Jsem strom a jsem hodně starý.
Prožil jsem spoustu zážitků a legrace.
Jednou dávno mě vysadili v parku na
nádherném kopečku, kde koukám na
západ slunce.
Každý rok se těším na jaro, protože
začne slunce pálit a mně začnou rašit
pupeny a jsem obsypaný květy. Také
na mně začínají sedat ptáčci a jejich
zpěv mě probouzí.
V létě po mně skáčou děti a na mojí
větev si dávají houpačku. Když je velké sucho, děti z místní školy mě chodí
zalévat.
Na podzim opadá listí a mé větve
jsou holé. Chlapci a děvčata z vesnice
vyrobí ptačí budku a pověsí ji na mojí
větev.
Když přijdou mrazy a padá hodně
sněhu, je mi velká zima, ale musím to
vydržet, jaro přijde brzy.
Nela Krupíková (5. ročník)

Poděkování
Začátkem ledna letošního roku jsem coby
člen komise při inventarizaci majetku města měla příležitost podívat se do všech prostor nové tělocvičny, tedy i do těch, které
běžně sportující veřejnost neuvidí. Objekt
v únoru oslaví první výročí provozu a přesto, že je denně, skutečně 7 dnů v týdnu intenzivně využíván, vyhlíží jako před
slavnostním otevřením - všude je pořádek,
perfektně uklizeno a vzorně čisto. Pochvala
a poděkování za bezvadný stav sportovní
haly patří správci panu Janu Pojarovi a za
čistoskvoucí úklid paní Blance Markové.
Alena Balounová
člen zastupitelstva města

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

Kroužek t vořivé ruce

��������� ���������������������������������������������������������������
Přijděte mezi nás a pojďte s námi vy�����������!"�����!������"�����"��������
�����#�!��$"�������$"�����������
střihovat,
lepit, malovat, zkrátka všeZ
místních výročí ���������
�&'��������������������������������������������(���������)���
možně
tvořit. Kroužek je určen pro děti
od
3-10 let. Možnost chodit do kroužku
�������*���������$���+���'���������'����'�����$����,������&�������������
roku 2017
s dětmi je i pro jejich rodiče. Scházíme se
---����������$�
každé
úterý v Horském������!�������"����"$"����.�(/0��
klubu od 16.00

Před 400 lety, 30. května 1617
si město Kašperské Hory od císaře
Matyáše odkoupilo hrad Kašperk i se
zbytkem (dříve rozprodávaného) hradního panství (čtyři dvory, ves Kavrlík,
clo v Kozím Hřbetu a další).
1��' �������������!����������������������!�2�����������������&��������������
Autobusový spoj ze Sušice do Kašperských
�����������"���
!�������"��
���� �#� Před 25 lety, v roce 1992 vznikly
Hor
ve 20.25 stále jezdí,
a to v pracovní
dny. Bohužel tiskařský šotek zapracoval
Kašperskohorské městské lesy.
a$%&'(%)'*+�)�',�-.�)%/0�.�1'�2$/�.3)2+�4�4'3�*.�����5�)&67.�,.-1
spoj nebyl uveden v jízdním řádu publikovaném
ve zpravodaji č. 1/2017.
Před 30 lety v roce 1987 zemřeli dva
*��3$�'*98�19:���3���%����"���&���������������$����������!��������������
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
významní
umělci s blízkým vztahem ke
����"�������������������!"�����4
Lucie Valentová, MěKIS �����5���!���������$�����'�
Kašperským Horám: 6. 3. akademický
malíř, grafik a ilustrátor Alois Moravec
�������� ���������������
a 11. 9. básník, spisovatel, kreslíř a uči����������������������
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do 18.00. Jste srdečně vítáni.

Gizela Švajková

Oprava jízd. řádu
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Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy
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O čem jednala Rada města?
Rada města Kašperské Hory se schází
na pravidelném jednání každé dva týdny. Členy rady města jsou: starosta Petr
Málek, místostarosta Jaroslav Chlada,
Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zdeněk Svoboda
a Ing. Milan Bechyně. Průběh zasedání rady města se řídí Jednacím řádem
(k dispozici na www. kasphory. cz /
úřední deska > rada).
RM jednala 20. 12. 2016 (mimořádné
jednání), 2. 1. 2017, 16. 1. 2017.

vané změně stavby před jejím dokončením,
a to v případě žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby: „Komplexní řešení
silnice III/16910 v úseku Srní – Modrava –
Filipova Huť“. Změna se týká posunutí dokončení realizace stavby do 31. 12. 2018;
žádost podala SÚS Plzeňského kraje.

Z jednání RM dne 20. 12. 2016

Rada
města
uložila
jednateli
Kašperskohorských městských lesů předložit
na příštím jednání rady města (16. 1. 2017)
návrh řešení modernizace provozu pily.

Rada města vzala na vědomí zápis
o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky Zajištění projektové dokumentace na akci Stavební úpravy sokolovny
v Kašperských Horách ze dne 21. 12. 2016
a na jeho základě rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky.
Rada města souhlasila s uzavřením
smlouvy s vítězným uchazečem veřejné
zakázky Zajištění projektové dokumentace na akci Stavební úpravy sokolovny v Kašperských Horách, Ing. Janem
Vošalíkem, Gabrielova 210, Sušice II, IČ
76535126 v celkové částce 609.000,- Kč.
Uchazeč není plátcem DPH.
Z jednání RM dne 2. 1. 2017
Rada města doporučila, na základě došlých nabídek a po vyhodnocení zájemců
o veřejnou zakázku (tisk Kašperskohorského
zpravodaje), uzavření smlouvy na výrobu
KHZ se společností: Dragon Press Klatovy
s. r. o.
Rada města schválila ve funkci výběrové
a hodnotící komise pro posouzení nabídek
na pronájem objektu městské turtistické
ubytovny „HOSTEL“ čp. 15 v ul. Bohdana
Týbla, Kašperské Hory, po vyhodnocení došlých nabídek, uzavření smlouvy o pronájmu s uchazečem: Technické služby města
Kašperské Hory s. r. o. na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 3 měsíce.
Rada města souhlasila s prodloužením
nájemních smluv na městské byty těm nájemníkům, kteří o to včas požádali a u nichž
není důvod k zamítnutí prodloužení.
Rada města vzala na vědomí žádost
R. Kadlecové o prominutí platby stočného
na rekreační chatě v K. Horách a uložila
investičnímu technikovi města do příštího
jednání rady města ve spolupráci s EVK
Kašperské Hory s. r. o. zajistit dostatečné
podklady pro posouzení situace.
Rada města nemá námitek proti navrho-

Rada města vzala na vědomí řešení plateb nájmu a spotřebovaných energií u bytu
Žlíbek čp. 55 s platností od 1. ledna 2017.

Z jednání RM dne 16. 1. 2017
Rada města schválila Pravidla pro vydávání Kašperskohorského zpravodaje.
Rada města schválila Rámcovou smlouvu o poskytování služeb souvisejících s webem kasphory.cz, která upravuje podmínky spolupráce mezi dodavatelem služeb
Petrem Kononovem, Žichovice, a městem
Kašperské Hory (odběratel).
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o možnosti modernizace pily
a uložila Ing. Mäntlovi zajistit možnosti
zpracování odborného posouzení současného technicko-provozního stavu, včetně
ekonomického posouzení, nejpozději do
jednání rady města 10. 4. 2017.
Rada města neschválila záměr prodeje části pozemkové parcely číslo 1359
– ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 130 m2 v katastrálním území
Kašperské Hory.
Rada města schválila záměr prodeje
části pozemkové parcely číslo 1358/1 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca
181 m2 v katastrálním území Kašperské
Hory. Podmínky prodeje: nejnižší prodejní cena 200,- Kč/m2, kupující hradí náklady na vyhotovení geometrického plánu
a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.
Rada města odložila záměr prodeje části pozemkové parcely číslo 319/30 – trvalý
travní porost o výměře cca 680 m2 v katastrálním území Červená u Kašperských Hor do
doby vyjádření jednatele Kašperskohorských
městských lesů s.r.o.
Rada města neschválila záměr směny
části pozemkové parcely číslo 1306/4, ve
vlastnictví Města Kašperské Hory, za část
pozemkové parcely číslo 1304, ve vlastnic-

tví Jaroslava Gregra, vše v katastrálním
území Kašperské Hory.
Rada města schválila propachtování pozemkové parcely číslo 480 – trvalý travní
porost o výměře 22999 m2 v katastrálním
území Horská Kvilda pro zemědělské využití
na dobu určitou do 31. 12. 2019 pro Annu
Hones, Farma Highland, Horská Kvilda.
Rada města schválila Smlouvu o dílo na
vypracování Studie proveditelnosti rekonstrukce budov Bílá růže a sokolovna mezi
zhotovitelem: ČSOP Rejštejn, IČ: 22710884
a objednavatelem: město Kašperské Hory,
za cenu 260 000 Kč bez DPH. Vypracování
Studie bude hrazeno z dotačních prostředků získaných z OP Zaměstnanost.
Rada města schválila Smlouvu o dílo na
vypracování Marketingového plánu destinace Kašperské Hory mezi zhotovitelem:
ČSOP Rejštejn, IČ: 22710884 a objednavatelem: město Kašperské Hory, za cenu
125 000 Kč bez DPH. Vypracování plánu
bude hrazeno z dotačních prostředků získaných z OP Zaměstnanost.
Rada města schválila Smlouvu o dílo
na vypracování Studie proveditelnosti pro
hydroekologická opatření v Kašperských
Horách mezi zhotovitelem: JAKUB CIGLER
ARCHITEKTI a.s., Moulíkova 3286/1b, 150
00, Praha 5, IČ: 26489431 a objednavatelem: město Kašperské Hory, za cenu 395
000 Kč bez DPH. Vypracování studie bude
hrazeno z dotačních prostředků získaných
z OP Zaměstnanost.
Rada města schválila Smlouvu o dílo
na vypracování Studie proveditelnosti urbanistického rozvoje historického a širšího
centra, mezi zhotovitelem: JAKUB CIGLER
ARCHITEKTI a.s., Moulíkova 3286/1b,
150 00, Praha 5, IČ: 26489431 a objednavatelem: město Kašperské Hory, za cenu
Dokončení na straně 5
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399 000 Kč bez DPH. Vypracování studie
bude hrazeno z dotačních prostředků získaných z OP Zaměstnanost.
Rada města schválila dodatek č. 2
smlouvy mezi Městem Kašperské Hory a
společností EVK Kašperské Hory s.r.o. týkající se přesného vyčíslení skutečného stavu
paliva na skladě, dle inventury provedené
k 31. 12. 2016.
Rada města uložila jednateli EVK
Kašperské Hory s.r.o. připravit návrh kalkulace cen pro následující topnou sezonu.
Termín: do jednání rady města 30. ledna
2017.
Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit smlouvu o spolupráci při
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy veřejné správy Plzeňského kraje
s Plzeňským krajem.
Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017 o vedení digitální technické mapy
města.
Rada města souhlasila s pokládkou
nového zemního kabelu kNN ze stávající
trafostanice a s výstavbou nové rozpojovací skříně u plotové zdi sokolovny na p.p.
686/1, k.ú. Kašperské Hory v souvislosti
s novou výstavbou na p.p.č. 694/74.
Rada města souhlasila s podpisem
smlouvy o umístění energetického zařízení na p.č. 686/1, k.ú. Kašperské Hory
v souvislosti s novou výstavbou na p.p.č.
694/74.
Rada města vzala na vědomí možnosti
řešení bezbariérového bydlení v bytech ve
vlastnictví města.
Rada města nesouhlasila se stavebními
úpravami městského bytu č. 5 v č.p. 165.
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Rada města uložila
jednateli
Technických služeb Kašperské Hory, s. r. o.
zahájit jednání o vícenásobné směně vytypovaných městských bytů v rámci řešení
aktuální potřeby bezbariérového bytu.
Rada města souhlasila s uzavřením
smlouvy na zajištění projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro zakázku „ZŠ
Kašperské Hory – stavební úpravy původní
tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“ s Ing. Jiřím
Lejskem, IČ 147 29 482, a to za celkovou
cenu 456 026,- Kč.
Rada města souhlasila se zahájením řízení ve věci přeložení zařízení distribuční
soustavy ČEZ Distribuce, a.s. (transformátoru – sokolovna).
Rada města souhlasila s prominutím
stočného u odběrného místa Okružní
14, Kašperské Hory, vzhledem k tomu,
že k vyšší spotřebě došlo z důvodu úniku
vody jako důsledku havárie vodovodního
potrubí.
Rada města souhlasila ve věci územního
řízení k rekonstrukci č.p. 18 v Kašperských
Horách, se zrušením stávajícího vjezdu
a s vytvořením nového vjezdu z Besední
ulice.
Rada města souhlasila ve věci územního
řízení k rekonstrukci č.p. 18 v Kašperských
Horách, s připojením k objektu k místní
komunikaci - ulice Besední.
Rada města souhlasila s uskutečněním
plánované hromadné sportovní akce pro
veřejnost‚ Kašperská 30‘, v termínu 21. –
22. 1. 2017.
Rada města schválila odpis pohledávky
ve výši 1 014,- Kč z 23. 6. 2015 z důvodu
vysokých nákladů na samotné vymáhání
– náklady by významně přesahovaly výši
pohledávky.
Rada města vzala na vědomí průběh

vymáhání pohledávky za dlužné nájemné městského bytu v čp. 402, Kašperské
Hory.
Rada města souhlasila s dílčí evidencí
majetku města v rámci zpřehlednění inventarizačních postupů.
Rada města souhlasila s prodloužením
nájemních smluv na městské byty těm nájemníkům kteří o to včas požádali a u nichž
není důvod k zamítnutí prodloužení.
Rada města vzala na vědomí nové žádosti o přidělení městského bytu.
Rada města jmenovala členem Kulturní
komise Ing. Janu Sázavskou a zároveň vzala na vědomí odstoupení Ing. Rosecké
z kulturní komise z důvodu mateřské
dovolené.
Rada města vzala na vědomí informaci
o finalizaci rozvržení plateb za využívání internetových přípojek v rámci města
a jeho organizací.
Rada města vzala na vědomí předloženou ekonomickou bilanci Statku Kašperské
Hory s.r.o. k 31. 12. 2016.
Rada města schválila odpisový plán ZŠ,
ZUŠ a MŠ Kašperské Hory pro rok 2017.
Rada města souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 8 000 Kč pro ZŠ, ZUŠ
a MŠ Kašperské Hory.
Rada města schválila likvidaci a vyřazení zastaralého, poškozeného a nefunkčního majetku z evidence ZŠ, ZUŠ a MŠ
Kašperské Hory k 31. 12. 2016.
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

Město Kašperské Hory přijme pracovníka na pozici uklízeč/ka
Pracovní poměr: na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení.
Pracovní úvazek: 20 hodin týdně (0,5 úv.) s možností navýšení na 40 hodin týdne (1,0 úv.)
Místo výkonu práce: budova MěÚ Kašperské Hory. Náplň práce: běžné úklidové práce
Požadavky na uchazeče: pečlivost, samostatnost, spolehlivost, bezúhonnost
Zájemci o tuto práci doručí žádost o místo s kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail) a životopis,
v kterém bude uvedena předcházející praxe, na adresu: MěÚ Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92
Kašperské Hory, k rukám tajemníka MěÚ do 15. února 2017 (do 16.00 hodin).
Informace na tel. 376 503 424.
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Informace, které se k občanům nedostaly
Starosta města, který podle zákona
o obcích odpovídá za informování veřejnosti
o činnosti obce, se zřejmě svého úkolu zhostil
tím, že nechává otisknout části usnesení rady
a zastupitelstva města v Kašperskohorském
zpravodaji. Informace podané v takové formě jsou kusé, neurčité a bez znalosti souvislostí mají pro čtenáře minimální hodnotu.
Nebudu a ani nechci suplovat povinnosti
někoho jiného, přesto pro ty z vás, které
počínání radních i ostatních zastupitelů zajímá, přidávám několik poznámek.
Poslední - prosincové jednání zastupitelstva za minimální účasti veřejnosti (bohužel) se jako obvykle zabývalo nabýváním
i pozbýváním nemovitého majetku města.
U tohoto bodu programu zastupitelstva stojí
za zmínku zvláštní způsob projednání zřízení věcného břemene v souvislosti s existencí
veřejné kanalizace léta uložené v pozemcích,
které v současnosti vlastní místostarosta
města. Zřízení věcného břemene a z toho
plynoucí finanční náhrady se v programu
zastupitelstva objevilo někdy na jaře loňského roku, avšak na návrh místostarosty bylo
z programu staženo s tím, že prý „aby nebyly řeči, požaduje ocenění náhrady za zřízení věcného břemene nezávislým znalcem“.
Tak se také stalo. Město nechalo vyhotovit
(a zaplatilo) znalecký posudek, který finanční náhradu stanovil v celkové výši 7.150,- Kč,
tedy 19,- Kč za běžný metr uloženého potrubí. Jenomže pan místostarosta chtěl stovku za metr. Co s tím? Inu s podporou spřízněných zastupitelů odsouhlaseno. Jasně, že
z nějakých 37 tis. město nezchudne, ale co
je na věci zarážející, je způsob projednání.
Podle zákona i jednacího řádu zastupitelstva je povinností zastupitele před jednáním
o záležitosti oznámit střet zájmů, pokud
se projednávaná věc týká jeho soukromých
zájmů. Nestalo se tak. Místostarosta svůj
požadavek bez zábran obšírně obhajoval
a na protesty opozice proti jeho vystupování
ve svůj soukromý prospěch reagoval, že „je

to přece jedno, jestli sedí na židli zastupitele
nebo mezi veřejností“. Porušení pravidel si
nevšímal ani vždy přítomný právní zástupce města (sluší se podotknout, že skutečně
důsledně obhajuje zájmy a názory vládnoucí
části zastupitelstva, i když za velice štědrý
finanční obnos z rozpočtu města, tedy z peněz nás všech).
Dalším bodem programu bylo projednání
plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí roku 2016.
Už tato předběžná čísla, která jsme jako
podklad pro jednání v předstihu dostali,
dala tušit, že celkový roční rozpočet bude
zejména ve výdajových položkách týkajících se technických služeb notně překročen
a zároveň v investicích, tedy pro rozvoj
města, značně nedočerpán. Rozpočtové
opatření projednávané zastupitelstvem
vždy před koncem roku, kterým se roční
rozpočet města „narovnává“ na dosaženou
skutečnost, zejména ve výdajích potvrdil tušené. Výdaje na činnost technických služeb
vyšplhaly skutečně vysoko (a to „eseróčko“ nefungovalo celý rok, např. třeba jen
za údržbu zeleně od města vyinkasovalo
2 mil. 850 tis.), naproti tomu město „ušetřilo“ více než 39 milionů, protože téměř nic
z plánovaných investic neprovedlo, nezajistilo, neuskutečnilo. Že by těm, co všechno
chtějí dělat jinak a líp, došly síly? Ale kdepak, věnují se veskrze prospěšným a nám
občanům přínosným činnostem. Příkladem
může být třeba už minule zmíněné zřizování nových pracovních míst, zařizování
a vybavování nových kanceláří. Určitě
dojde i na pořízení nového nábytku pro
kanceláře reprezentace města. Tajemnice
nový nábytek už má, starosta se k tomu
asi chystá. Nechal vybourat a zazdít boční
průchod se specifickými dveřmi vedoucími
k šatlavám (zdali měl k tomu souhlas památkářů?). Jednotlivé části nábytkové sestavy
z kanceláře starosty se objevují porůznu,
tu část v informačním středisku, tu jiný kus
v kanceláři jednatele EVK a možná i jinde.

Proč ne, vždyť to „staré“ vybavení bylo
pořízeno sice po dlouhých letech provizorií
a za nemalé peníze, ale sloužilo už přece
celých 9 let. Co na tom, že nábytek včetně
doplňků navrhoval nadčasově architekt tak,
aby se hodil do historických prostor a současně důstojně reprezentoval město, že byl
truhlářem zhotoven z kvalitního masívního
materiálu na míru do kanceláře starosty,
doplněn speciálním osvětlením a určitě nebyl poškozen tak, aby si zasloužil vyměnit.
Nebo že by zařízení kanceláře přece jen nevydrželo tu „jízdu na divokém býkovi“, jak
své dva roky působení ve funkci starosta
charakterizoval v rozhovoru pro Zpravodaj.
Ale co, peněz je dost, přejme panu starostovi kancelář podle jeho představ, určitě
má lepší vkus než architekt, zařídí si své
„pracovní“ prostředí jinak a líp.
Nakonec jeden zajímavý příklad, jak
lze žonglovat s vykazovanými výsledky
činnosti technických služeb. V rozpočtovém opatření schváleném zastupitelstvem
8. prosince byla vyčíslena ztráta z provozu
nové tělocvičny na 1 mil. Kč. Ještě před
koncem roku a to 19. 12. se na jednání rady
města milionová ztráta smrskla na 170 tis.
a o částku rozdílu byly navýšeny platby
města technickým službám za údržbu veřejné zeleně (o 200 tis. na konečných 3050
tis.), údržbu komunikací (o 400 tis. na celkových 683) a opravy komunikací (o 230
tis. na výsledných 930 tis.). Jaképak asi jsou
náklady na činnosti technických služeb doopravdy? A to jsme při zakládání společnosti
byli starostou ujišťováni o tom, že teprve
samostatný subjekt ukáže skutečné náklady na zajišťované služby, hospodaření bude
průhledné a povede k lepší hospodárnosti.
Rozpočet města na rok 2017 se bude
projednávat a schvalovat na veřejném zasedání 9. února. Zajímejte se, vážení občané,
za co zastupitelé plánují utrácet v tomto
roce, jsou to i vaše peníze.
Alena Balounová, člen zastupitelstva města

Odpad – upozornění pro podnikatele
V poslední době zjišťuji, že ve sféře odpadů se opět hodně rozmohlo ukládání tříděného odpadu do zvonů (žluté na plast,
zelené na sklo a modré na papír, často
i ve sběrném dvoře) od původců - podnikatelů. Nádoby pro tříděný odpad jsou totiž zvlášť v centru města a jeho nejblížším
okolí neustále přeplněny, a pokud prohlédnu obsah, jedná se často o větší množství
kartonu, patrně z obchodů. Nádoby se
sklem a plasty zase naplňují provozovatelé restaurací, apod. Jednoznačně se jedná
o obaly z provozoven, čímž podnikatelé

parazitují na odpadovém hospodářství
města. Myslím, že všichni dobře ví, že
tyto nádoby a prostory sběrného dvora
jsou určeny výhradně pro potřeby fyzických osob žijících ve městě nebo vlastníky
rekreačních objektů pro individuální rekreaci ve městě, zvony případně i pro fyzické osoby město navštěvující. Upozorňuji
proto všechny právnické osoby a fyzické
osoby podnikající, zvláště ty, které provozují obchody a provozovny restaurací,
které nakupují zboží balené v kartonech,
plastu, pet lahví a skla, že musí mít uza-

vřenou smlouvu s jakoukoliv firmou zabývající se likvidací odpadu, nejen tedy na
směsný odpad, který ukládají do popelnic,
ale i na tříděný odpad - sklo, papír a plast.
Tříděný odpad mohou podnikatelé ukládat
do městského zařízení pouze na základě
uzavřené smouvy s městem, a to samozřejmě za úhradu. V případě zjištění likvidace tříděného odpadu z provozovny do
městského zařízení bude nekompromisně
dán podnět příslušnému orgánu k zahájení správního řízení o udělení pokuty.
Helena Marková, odbor ŽP
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V jednotě šumavských obcí je naše síla
Rozhovor se zástupci Svazu obcí NP Šumava: starosty Kašperských Hor a Modravy
Dobrý den pánové. Prosím vysvětlete
čtenářům, co je to Svaz obcí Národního
parku Šumava. Jak dlouho funguje?
Antonín Schubert, předseda Svazu
a starosta Modravy (dále jen AS): Svaz
obcí Národního parku Šumava byl založen,
aby orgány ochrany přírody, v našem případě Správa NP Šumava a Ministerstvo
životního prostředí přistoupily na stejný
způsob jednání, jaký funguje v sousedním
NP Bavorský les, kde mají tzv. Komunální
výbor. Komunální výbor musí správa tamějšího NP respektovat a musí se s ním dohodnout. U nás předtím nic podobného neexistovalo, proto jsme založili v roce 2005
Výbor obcí. Z něj bylo posléze na ustavující
schůzi konané 27. 3. 2007 založeno zájmové sdružení obcí, Svaz obcí NP Šumava,
který doplňuje chybějící článek mezi ochranou přírody a zájmy místních samospráv.
Kolik obcí Svaz sdružuje?
AS: Sdružoval 21 obcí z 22. Prášily se
členem nestaly. V loňském roce vystoupily Želnava a Lenora. O jejich významu ale
hovoří to, že z výměru pozemků v NP mají
jen asi 4 %.
Kašperské Hory jsou ve Svazu obcí od
začátku?
Petr Málek, starosta Kašperských Hor
(dále jen PM): Ano, od samého začátku.
Vládní návrh novely zákona 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny, který
v prosinci podpořilo 121 poslanců, se
po zamítnutí Senátem vrací k projednání zpět do Sněmovny. To by mělo proběhnout 21. února. Jaký je postoj Svazu
k tomuto zákonu?
AS: Problémem tohoto zákona je, že
byl panem ministrem životního prostředí
Brabcem prosazován víceméně direktivně. Po ministerstvem svolaném semináři
ve Vimperku, kde jsme přednesli své připomínky, nebyla ani jediná akceptována.
Nepřijetí připomínek se nejdříve zdálo podivné i předsedovi výboru Poslanecké sněmovny pro životní prostředí. To už ale bylo
rozhodnuto, že do zákona naše zásadní připomínky přijaty nebudou.
Při přípravě zákona se s obcemi nikdo
nebavil?
AS: Mimo seminář ve Vimperku ne.
Ministerstvo tak odmítlo akceptovat zkušenost, znalost a historickou souvislost
těch, na které zákon nejvíce dopadá.
V Poslanecké sněmovně zákon doslova
vyhnil, aby pak byl najednou v nejméně
vhodném období těsně před Vánocemi odhlasován a poslán do Senátu. Dva senátní
výbory novelu nedoporučily ke schválení

Antonín Schubert
a jeden schválil pozměňovací návrhy. Senát
se 11. ledna rozhodl zákon rozsáhle opravit
a poslat jej zpět do Poslanecké sněmovny.
Při projednávání v Senátu byla Šumava zastoupena osobně. Například za Kašperské
Hory tam byl pan místostarosta Chlada.
Dle senátních pozměňovacích návrhů
by se nově o stanovení zón v NP mělo
hovořit i s obcemi na jeho území. Dá se
to považovat za úspěch?
AS: Úspěch to jistě je. Ale není to žádné
zvýšení pravomocí obcí, jak se snaží leckdo
tvrdit. Je to jen normální a legitimní právo
dotčených obcí, aby hájily své zájmy i zájmy
svých občanů.
V zákoně se odrážejí dva veřejné zájmy.
Na jedné straně zájem o ochranu přírody
prostřednictvím NP, což nikdo nezpochybňuje. Jsou tady ale také obce, které ministr
Brabec ve svém návrhu odmítl jakkoliv respektovat. Dnes se pan ministr hájí, že tam
udržitelný rozvoj je, ale zapomíná dodávat,
že nenapsal čeho. Udržitelný rozvoj vydry
nebo udržitelný rozvoj obcí? Pan ministr
Brabec to v zákoně neměl, dodali to tam
senátoři.
Ministr Brabec po zamítnutí v Senátu
zdůraznil, že „poslanci budou v příštích
týdnech rozhodovat o tom, zda v České
republice budeme mít v budoucnu stávající národní parky se zachovalou přírodou, nebo zda budeme ochranu naší
nejcennější přírody deklarovat pouze
naoko.“ Chceme divočinu?
AS: Udělat z kulturní krajiny divočinu
možné je. Rozhodnutím člověka se například z výsypek u Příbrami stala divočina
jdoucí svou přirozenou cestu. Přeměnu
v divočinu ale nelze udělat na obrovské
ploše, aniž bychom předem neznali rizika,
která z přeměny plynou. Šumava není divočinou, člověk ji významně přetvořil na
obhospodařovanou krajinu. To je třeba

Petr Málek
si uvědomit. Pravdou také je, že ti, kteří
jsou za zákon odpovědni, se ve skutečnosti
nechtějí zabývat riziky nebo tím, aby byla
divočina turistickým tahákem. Brabcův návrh zákona například neumožňoval, a to
ani na výjimku, vyznačovat turistické stezky. Stávající cesty sice možné udržovat je,
ale dle ministerstva nás do dvou let čeká
revize všech turistických tras. Když vezmu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že člověk je rušitel chráněných druhů,
a to dám do vztahu s navrhovaným plánem
péče, který říká, že na 51 % území Šumavy
jsou chráněné druhy, tak to prostou matematikou znamená, že 51 % Šumavy by
bylo okamžitě po přijetí Brabcova zákona
znepřístupněno.
Zákon nově počítá s rozdělením parků do čtyř zón - na bezzásahovou zónu
přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu
soustředěné péče o přírodu a na zónu
kulturní krajiny. Ministr Brabec senátorům řekl, že v případě Národního parku
Šumava by se první zóna měla rozšířit
ze současných 13 % na dvojnásobek.
(Další zóny by měly zaujímat 24 %, 40 %
a 10 % území parku). Co říkáte na navrženou zonaci?
AS: Poprvé jsme slyšeli strategii ministerstva o velikosti zonace až v lednu v Senátu.
To pro nás byla novinka. Takto navržená
zonace ukazuje skutečný zájem ministra.
Region nesmí nic vědět, my si to tady sami
všechno uděláme se svými pravověrnými.
PM: Probíhaly boje i kolem plánu péče,
protože v tuto chvíli jej NP nemá schválený
a my nevíme podle jakého dokumentu už
dlouhou dobu NP jede.
AS: O NP je bez plánu péče „pečováno“
od roku 2013. Správa tak nemá žádný záPokračování na straně 8
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kladní strategický dokument, podle něhož
by měla o NP pečovat. Brabcovi to nevadí?
Ani Hnutí Duha?
Podle Hnutí Duha je zásadním problémem, že senátní úpravou se úplně ruší
odstavec, který definuje dlouhodobé cíle
národních parků, tedy i že dlouhodobým
cílem národních parků je ochrana nerušeného vývoje přírody na převažující ploše
národních parků.
AS: Krátkodobé, dlouhodobé i střednědobé cíle, ty ať jsou obsaženy právě ve strategii péče NP. Zákon by měl dávat rámec.
Podezírám ministra, že senátní podobu nečetl. Že si prostě vše nechal vyložit panem
Bláhou. Základním problémem novely zákona je, že je pouze o divočině v NP Šumava.
Dlouhodobým a neřešeným problémem je,
že obce jsou součástí NP. Brabec to slíbil
vyřešit. Nevyřešil vůbec nic.
Jaký postoj má Svaz obcí, jak byste to
řešili vy?
AS: Podporujeme senátní návrh zákona,
protože on tam jasně říká, že jsou-li obce
součástí území NP, pak je účelem zachovat
jejich udržitelný rozvoj. Je to jejich ústavní
právo.
Už není vše podřízené ochraně přírody, jak tomu bylo v původním znění?
AS: Ochrana přírody má v NP prioritu.
Ale účelem je také ochraňovat kulturní
dědictví, což Brabec v zákoně vůbec neměl. Vůbec tam také například nebylo, že
účelem NP je obnovit původní rostlinné
a živočišné druhy, jestliže v průběhu času
vymizely. Podle čeho by chtěl vypustit
vlka, když to nemá v zákoně? Naopak, senátoři se díky svým připomínkám se zákonem vypořádali se ctí.
V zákoně je, že vlastníci nebo nájemci lesů v národních parcích jsou povinni
hospodařit v nich tak, aby byly zachovány nebo podporovány jejich přirozené
ekologické funkce a biologická rozmanitost. Jak by se podle Svazu mělo v lesích
hospodařit?
PM: Prvotní myšlenkou národních parků byla ochrana divočiny, aby do ní nemohl člověk při vší své rozpínavosti expandovat. Jenže my tady žádnou divočinu
nechráníme, protože po staletí je Šumava
kulturní krajinou, což se netýká jen lesů,
ale i luk. Jako obec jsme v CHKO. Hranice
s NP, kde máme rozsáhlé majetky, jsou
za Červenou. Tyto majekty jsme získali
v době, kdy už byl NP vyhlášen. Národní
parky jsou kdekoliv jinde v civilizovaném
světě obecně dobrou značkou a podporou
pro přilehlé obce. Do tohoto stavu jsme
se u nás bohužel za posledních 25 let nedostali. V roce 1991 se tu řešily úplně jiné
věci, například privatizace. Problematika
NP ležela stranou a dnes si s ní nikdo
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pořádně neví rady. Čtyřletý mandát ve
Sněmovně je krátký čas, dokonce i ministři se v průběhu jednoho mandátu mění.
Chybí zákonný rámec, v němž se máme
pohybovat. Aby rámec mohl vzniknout,
musí se všechny strany sejít u kulatého
stolu.
Pojďme si říct: Šumava je cenné a řídce
osídlené území. Ve 21. století je tu obrovská výzva pro vědu, technologie a inovace.
Leží před námi obrovská výzva, abychom
udělali modelové případy funkčního souladu soužití člověka a přírody. Vyzkoušet,
kam až se dá s dostupnými technologiemi
dojít. Hospodařme, ale straňme se drancování. Poznejme význam udržitelného
hospodaření. Nejsem lesník ani zemědělec, přesto si troufám říci, že není nikoho
takového, kdo by si chtěl nechat zlikvidovat svůj les či zemědělskou půdu. A teď
nás lidé z Prahy budou chtít chránit před
kým? My jsme developeři? Jediný, kdo tu
má developerské zájmy v přímém rozporu
s ochranou přírody, jsou zrovna někteří
bezohlední investoři z Prahy a dalších větších měst. Chcete chránit naši krajinu prakticky? Přijďte sem, žijte tu a hospodařte.
V Kašperských Horách provozuje naše
společnost ekologické zemědělství – chov
hovězího. Co se týče lesa, úsilí o ekologické hospodářství a získání certifikátu
FCS máme ve schválené Strategii udržitelného rozvoje. Rozhodně nevnímám náš
les jen jako městskou pokladničku. Naši
lesníci hospodaří v našich lesích více než
zodpovědně. Pro splnění ekologické certifikace již dnes totiž hospodaří vyhovujícím
způsobem z 90 %. Jsou tedy v přímém
rozporu se skutečností například tvrzení
Hnutí Duha o hospodaření v naších lesích.
Troufám si říci, že se v mnoha aspektech
chováme více ekologicky než NPŠ. Nejsme
odpůrci ochrany přírody, my chceme kvalitní a funkční NP Šumava.

Duha říká, že „Senát si nechce vyjít
vstříc názorům lidí, kteří v průzkumu
veřejného mínění dali jasně najevo, že si
přejí podstatně víc divoké přírody“. Jakou
tomu přikládáte váhu?
PM: To je demagogie.
AS: Byl jsem u Pramenů Vltavy a poslouchal tam placené lidi z Duhy, kteří odpovídali na dotazy turistů o přístupnosti
divočiny: „No jistě, divočina je tam právě
proto, abyste tam do ní mohli.“ To je naprostá lež. Kdyby lidem rovnou řekli, že
do slibované divočiny nebudou smět, nikdo jim nic nepodepíše.
Dobrý je jeden takový příměr: zatímco
pan Martan se svou peticí posbíral za jeden
rok kolem Kvildy 15 tisíc podpisů, Hnutí
Duha za 3 roky na pramenech Vltavy, na
ikonickém a nejvíce navštěvovaném místě,
sesbíralo necelých 7 tisíc podpisů. Lidé jim
zkrátka neuvěřili. Ale i teď se těmi sedmi
tisíci podpisy hlasitě holedbají. Jako Svaz
bojujeme proti tomu, aby o nás rozhodovali zrovna takoví lidé, jako je Hnutí Duha.
Ti, kteří nemluví pravdu, nemůžou přece
z Prahy nebo Brna rozhodovat o lidech
a přírodě na Šumavě.
Ekologičtí aktivisté si berou národ jako
rukojmí. Nás si jako rukojmí vzali už dávno,
a tak nás vůbec nemíní respektovat. Svaz
obcí požádal Senát o jednu věc: jestliže
vy jste pojistkou demokracie, tak my vám
říkáme, že my jsme menšina. A jako menšina máme stejná práva jako menšina jakákoliv jiná. Chceme, aby naše práva byla zapsána do zákona, který má formovat naše
budoucí životy. Senátory to zaujalo. Podle
komunikace ministerstva nebo Hnutí Duha
jsme my tady těmi nejhoršími, co mohlo
z této republiky vzejít.
Pokračování na straně 9
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Existuje důvodná obava, že by došlo k
lunaparkizaci národních parků? Navržená
úprava by podle ekologů umožňovala developerům prosazovat projekty zaštítěné
rozvojem obcí, zaměstnaností apod.
AS: Například je zvláštní, že já žádného
developera neznám. Za celou dobu existence NP v něm vyrostl pouze jediný developerský projekt, který je na Borové Ladě.
Původní developeři jej po počátečním neúspěchu opustili. Ten, kdo onen projekt
překoupil, tak jej nemá po dlouhých letech
naplněn ani z 50 %, zbytek je v kopřivách.
Tady nemáme po developerských projektech vůbec žádnou poptávku. Je to jen
a pouze demagogická aktivistická propaganda, nic jiného.
PM: My nejsme obec přímo v NP, takže jsme v jiné situaci. Stali jsme se bránou
Šumavy. Za poslední dva roky zažíváme takový nápor turistů, až se místní lidé možná
už staví na zadní a nelíbí se jim to. Přijde mi
v rozporu říct „udělejme divočinu“, abychom
ji zároveň otevřeli lidem. Jaká je to ochrana
přírody? My jako obce bychom spíše potřebovali, abychom byli samostatně uživitelní
a turistický ruch byla nadstavba. Turistický
ruch nemůže být základní hybnou sílou rozvoje obce, to by byla cesta do pekel. Přijde
krize, jako že přijde, a co potom? Budou tu
prázdné penziony, stejně jako návštěvnická
centra. O lunaparkizaci z toho důvodu obce
neusilují. Tato obava je lichá. Místní lidé
musí v prvé řadě disponovat zemědělstvím,
lesnictvím, řemesly, případně lehkým průmyslem, které tu mají tradici.
AS: Když ministr Brabec řekl, že svým
zákonem otevře na Šumavě první zónu, ale
neumožní tam vyznačit turistické cesty, tak
já řekl, že budu proti tomuto bojovat. Není
možné pustit lidi do neprostupných oblastí
ponechaných samovolnému vývoji. To by se
pak záchranka na Modravě musela změnit
v nemocnici ve Vrchlabí, stát by to vyšlo
draze a pojišťovny by řvaly, že co to bylo za
hlupáka, který pustil lidi do tak nebezpečných oblastí. Je vidět, že pan ministr Brabec
to nikdy nemyslel vážně, protože by tím
návštěvníkům NP leda ublížil. Mimo jiné
chceme, aby značka NP byla také známkou
bezpečí. Lidé mají chodit do NP odpočívat,
nikoliv umírat.
Volali jsme po diverzifikaci hospodářství
v NP. Kritizovali jsme, že navzdory počátečním slibům zde nevyrostly jako houby
po dešti rodinné farmy. Nemáme produkci živočišných výrobků, která by mohla
být krásnou tradicí. Neobnovila se drobná
řemesla. Všechno z jednoho prostého důvodu: ochrana přírody byla vždycky proti.
Postavit například na Filipově Huti ovčín
je prakticky nemožné. Přitom Šumava dala
jméno plemenu ovce, která je dnes v záchraném programu. Jde tedy o jakési kulturní dědictví. Nikdo ji nechce chovat, ni-
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kdo ji nechce dvakrát za rok stříhat, nikdo
nestojí o tak malý výnos masa, protože to
není typicky masné plemeno. Nikdo nestojí
o odběr vlny. Bylo by špatně, aby plemeno
této ovce zaniklo, proto stát platí lidem,
kteří ji zachraňují. Ale na Šumavě šumavka žádná není a podle ochránců přírody ani
být nesmí. Drobných řemesel by se tu také
několik našlo, ale ze strany NP není jakákoliv vůle. Jakmile by se v územním plánu
objevilo, že něco má mít funkci řemeslnou,
tak to správa parku okamžitě zamítne.
A Hnutí Duha veřejnosti leda blbne hlavu.
Hnutí Duha upozornilo, že v případě
přijetí senátních pozměnovacích návrhů
by zákon umožnil nejen měnit vodní režim ve prospěch zlepšení retence vody,
ale umožnil by například budování umělých vodních nádrží. Je to vůbec možné?
AS: Nacházíme se v období, kdy má celý
civilizovaný svět strach ze sucha. Současně
stále platí zákon o posuzování staveb
z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA).
A jakákoliv větší stavba by byla přísně posuzována a neprošla by. Jako nemohla projít
žádná sjezdovka s lanovkou, tak by neprošla žádná přehrada, neprošel by ani údajný akvapark. Těmito dezinformacemi jejich
autoři leda matou veřejnost za pomocí čisté demagogie. To, že by ten zákon možná
umožnil zacpat díru v historických plavebních nádržích, to je možné. Ale to je věc tak
malého rozsahu, která by ale zase musela
projít posuzováním, jestli zamýšlená obnova nemá negativní vliv na životní prostředí.
Návrh Senátu by také umožňoval
v přírodní zóně lov veškeré, nejen spárkaté zvěře.
AS: Zvěř se dělí na užitečnou a škodnou.
Obecný zákon neumožňuje lov užitečné
zvěře. Ale Brabcův zákon říká, že ta spárkatá zvěř škodí, a tak je možné ji lovit. Ale
tetřevu škodí i liška, takže až já uvidím na
chráněném území jelena kousajícího do
stromku, můžu jej zastřelit. Ale až uvidím
lišku, která žere tetřeva, tak to musím nechat být. Nechceš ještě k tetřevovi vejce,
liško? Použiji pro to slov, které často používám: to je geobbelsovina.
Když jsme u tetřeva, tak jak to vypadá
s možným otevřením Luzenského údolí?
AS: Pan ministr Brabec mnoha lidem slíbil, že cestu údolím otevře. Mnoho lidí, kterým to slíbil, už nežije. Pro otevření údolí
nebo hájovny na Březníku nedělají ministr
Brabec nebo ředitel NP Hubený vůbec nic.
Naopak dělají vše pro zboření Roklanské
chaty. V naprosté disproporci jsou sliby
a činy. V rámci odvolání Okrašlovacího spolku Zdíkovska proti otevření cesty Luzenským
údolím, které se tehdy cítilo být poškozeno
na svých právech a uspělo, rozhodl Nejvyšší
správní soud tzv. judikátem, že člověk vstupující do území chráněného druhu je podle
znění zákona rušitel a nemá tam co dělat.
Judikát je právně závazný soudní výrok,

který v tomto případě upřesnil znění zákona. Pokud by chtěl ministr Brabec něco
změnit, dal by do zákona, že se chráněný
druh se nesmí rušit, např. v době toku, páření, hnízdění, vyvádění mláďat a strádání.
Z celého roku by ale zůstaly tři nebo čtyři
měsíce, kdy by se tam mohlo chodit. Tohle
ale Brabec neudělá. Můj osobní názor je, že
kdybych přestal dělat předsedu Svazu obcí
a přestal ministerstvo kritizovat, Modrý
sloup by byl už dávno otevřen. O tom jsem
přesvědčen. Právě proto, že jsem neohebný
a háklivý na plnění slibů, tak Modrý sloup
nechtějí zpřístupnit. Přitom je uzavření cesty Luzenským údolím naprostá demagogie.
Kde jinde mají lidé možnost vidět národní
park? Ve vykáceném lese?
Jaké budou nadcházející kroky Svazu
obcí?
AS: Ministr Brabec vyzval Poslaneckou
směnovnu, aby nepodléhala tlakům. Zatím
na Sněmovnu tlačí pouze a jen Hnutí Duha,
její příznivci a pobláznění lidé, kteří si myslí,
že konají dobro. Slušně a s pokorou jsme
požádali Ústavně-právní výbor Senátu PČR:
„Prosíme vás, jsme lidé, kteří jsou lživě, demagogicky a neprávem špiněni na všechny
strany.“ Na pondělí (30. 1. – pozn. red.)
jsem svolal schůzku do Plzně s regionálními politiky, abych jim vysvětlil pozici Svazu
obcí s tím, že tady nejde o žádnou podporu developerským projektům, kšeftům
s pozemky a těžbě lesa. Nikdo nechce dveloperské projekty a žádná obec je v územních plánech ani nemá. Pouze usilujeme
o to, aby tu byla zachována kontinuita života
člověka s přírodou, která zde trvá po mnoho staletí. Aby o nás přestali rozhodovat
nějací magoři z Prahy, Budějovic či Dobříše
a byli jsme součástí rozhodovacího procesu
o nás i my. To jsou naše cíle, za nimiž jdeme
od začátku. Kdyby tyto cíle zahrnul ministr
Brabec do svého zákona, nebylo by co řešit.
Co Hnutí Duha vadí, to je principiálně člověk, kterého se snaží vytěsnit. A místo něj
tu chtějí divočinu severoamerického typu
a bez lidí.
Když jsem četl výzvu mluvčího
Krkonošského národního parku Jakuba
Kašpara, tak to byla vizitka morálního rozpadu. Jestliže úředník státu za státní peníze
a ověřitelně ze státního mailu obesílá své
příznivce, aby ovlivnili legislativní proces,
tak je politická a lidská morálka úplně na
dně. Ještě si dovolí napsat, což je dnes úplně největší paradox, že senátní pozměňovací návrh bere jistotu investorům. To napíše
mluvčí KRNAPu! Ať si svoje krkonošské investorské móresy řeší v Krkonoších, ne na
Šumavě.
Jak byste měli komunikovat s NP?
AS: Musím říct, že ředitel Hubený
účelově tvrdí, že spolu nekomunikujeme. My spolu ale komunikujeme velmi
čile. Nejstrategičtější dokument, který se
Pokračování na straně 10
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v případě Šumavy dotýká úplně každého –
obyvatelů, návštěvnků, podnikatelů, obcí
- je plán péče. S ředitelem Hubeným jsme
projednali připomínky Svazu obcí k návrhu plánu péče připomínku po připomínce,
které on do návrhu plánu péče zapracoval.
V okamžiku, kdy s těmi připomínkami přišel
na ministerstvo, tak jej vyhodili a všechny
připomínky vyškrtli. Myslím si, že dneska už
Hubený nechce vyvolávat společná jednání,
protože by se znova dostal do problémů
s ministerstvem ŽP. Zase jsme u té podstaty, proč byl Svaz obcí založen. Byl založen,
aby ochrana přírody respektovala práva
komunit, které na Šumavě žijí. Pan ministr
Brabec se zaštiťuje tím, že mluvil např. se
starostou Kubovy Hutě nebo nějakým spolkem z Volar. Co ti mají společného se znalostí života v národním parku? Brabec by si
měl uvědomit, že do vedení NP Hubeného
dosadil právě proto, aby Hubený problémy
řešil. Když ale Hubený chce řešit problémy,
tak mu to ministerstvo zatrhne. Ať si Brabec
udělá nejdříve pořádek na ministerstvu.
PM: S ředitelem Pavlem Hubeným jsem
se setkal před Vánoci, během února se se-

tkáme zas. Ředitel NP by měl komunikovat
s obcemi a snažit se společně se starosty
hledat řešení problémů a ta řešení předkládat ministerstvu. Při projednávání plánu
péče připomínky Kašperských Hor pan ředitel přijal. Jak to bude dále uvidíme. My však
máme poněkud jiné problémy, než obce,
které leží přímo v NP. Jako Svaz však musíme vystupovat jednotně. Bylo by chybou
si říct, že když Kašperské Hory dostávají od
parku nemalé náhrady za omezení práva
hospodařit, tak nás problémy ostatních obcí
nezajímají.
AS: Jako komunikuji o naší problematice
s mnoha nejrůznějšími lidmi, komunikuji s lidmi okolo prezidenta Zemana. Mile
mě překvapilo, do jaké hloubky prezident
Zeman současnou situaci sleduje. Každý
může mít názor na prezidenta jaký chce,
v tomto případě ale nejde o názor na něj,
ale o to, že prezident drží od začátku danou linii, neuhýbá a že se chce za lidi ze
Šumavy postavit. Pan prezident se velmi zajímá, jestli se členské obce ve Svazu
obcí zajímají o probíhající legislativní proces a zda se účastní jednání v parlamentu.
Pana prezidenta jsem nechal ujistit, že ano,
a to aktivně. Nenecháváme za sebe praco-

vat nikoho jiného, ale ve shodě se všemi
členskými obcemi jdeme osobně za svým
cílem. To není lobbing, za svůj život člověk
nelobuje, to je boj za naše práva a ctíme
každého, kdo se k nám přidá. Ctíme i osobní
statečnost takových lidí. V době otrávené
aktivistickou demagogií to statečnost je.
Cíle neměníme a aktivně je prosazujeme.
Na jednání do parlamentu pravidelně jezdíme. Poslanci i senátoři musí ty šumavské
lidi lidi vidět. Nutno dodat, že v Praze se
to za nás samo neodpracuje. Pan prezident
to kvitoval. Horší je to s panem premiérem
Sobotkou. Ten se osobnímu setkání brání
a odkázal mě na svého šéfporadce Špidlu.
Aktivistické názory šéfporadce Špidly znám.
Historik Špidla nehne pro zachování historických odkazů Šumavy prstem.
PM: Také je třeba zmínit, kolik kolem
toho zákona proběhlo pozvání poslanců
a senátorů, aby se přijeli seznámit s problematikou. Takových jednání bylo tuším osm,
na kterých jsme se s nimi jako starostové
setkali. Poslední bylo na půdě Jihočeského
kraje, v únoru jedeme do Poslanecké sněmovny. Osobní jednání jsou velmi důležiDokončení na straně 11
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tá, stejně jako to, že jsou obce ze Šumavy
sdružené a je cítit ta síla, než aby každý
šel jednotlivě, zvlášť. Na Šumavě musíme
držet pospolu.
AS: Podstatná je ta jednota. Vzpomněl
jsem si na jednu paralelu. V době, kdy byly
Kašperské Hory lídrem změny restitučního
zákona v NP, aby mohly v NP privatizovat
i právnické osoby, tak tehdejší starosta
Vladimír Marek svolával obrovskou spoustu
jednání. Veškerá jednání inicioval a všechny
sem zval. Vždy se zaštítil dalšími starosty
a řekl: „My držíme pospolu. Vy jste nás
návrhem zákona poškodili, tak jej koukejte
změnit.“ Podařilo se. Tehdy se parlament
zabýval restitučním zákonem s tím, že „podívejte se, na Šumavě to tak chtějí všichni“.
Jak často se jako Svaz obcí scházíte?
AS: Máme orgán, který se nazývá Pracovní
výbor. Ten se schází několikrát do roka
a jednou za rok se koná sněm. Momentálně
Svaz prochází změnou stanov. Členské obce
schválily strategii, že chceme přizvat do další kooperující členy mimo území NP, kteří
budou naši činnost podporovat. Hovoříme
tím o městech, jako jsou například Vimperk,
Klatovy, Sušice, Prachatice, ale nebudeme
bránit ani dalším. Vycházíme z toho, že
jako Šumava nejsme izolované území, ale
obyvatelé z Pošumaví k nám nahoru jezdí
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a my chceme hovořit i za jejich zájmy, tj.
smět poznávat a chránit svůj národní park.
Oni pro nás zase vykonávají, např. jako obce
s rozšířenou působností, jiné činnost.
Děláme to proto, aby se tu lidi měli dobře
a šumavská příroda zůstala přírodou, ne experimentální laboratoří.
PM: Je dobře, že každá obec vnímá problematiku NP trochu jinak. Jako starosta
Kašperských Hor musím vidět problematiku
například z pohledu majetku a hospodaření. Nejsem lesák, ale když jsem na jednání
rady parku slyšel jak masívní probíhající zásahy v lesích NP, jen jsem nevěřícně kroutil
hlavou. Takovým způsobem neprobíhají zásahy ani v hospodářských lesích. Dále mi
vadí mi, že stát nevytváří podmínky pro
zpracování dřeva v regionu. Drtivá většina
dřeva ze Šumavy se prodává do Německa,
tam se ho část sešrotuje, slepí a my si tyto
„ekologické výrobky“ následně kupujeme
v obchodních domech IKEA, čímž si vybavujeme domácnosti. A bez přidané hodnoty
pro region. Vím, že nemůžeme konkurovat
velkokapacitním pilám v Německu, ale i to
je dlouhodobě neudržitelný trend. Žijeme
pořád v dosažitelnosti nějakých lidských
a koňských délek, ve kterých se pohybujeme. Tisícileté koncepty a říše vždycky padly
i kvůli neudržitelnosti ve svých vzdálenostech. V Sušici zbourají Solo, které bylo postaveno pro zpracování šumavského dřeva
a zaměstnávalo bezmála dva tisíce lidí.

Dnes tam vzniknou další supermarkety.
Není to postavené na hlavu? Všude budou
penziony a obchoďní domy, to je skutečně
vize udržitelného rozvoje regionu? Obávám
se, že ne.
AS: V minulosti chtěl na Modravě jeden
člověk postavit na velmi zdevastovaném
místě, kde býval statek a pila, malou pilu,
kde by dal práci 24 místním lidem. Byl to
člen představenstva významného polostátního podniku, odkud chtěl odejít, než ho
pracovní vypětí úplně semele. Taky že jej to
semlelo, protože posléze v padesáti letech
zemřel. Jako velmi významný manažer by
zcela jistě provoz rozjel a našel odbyt pro
výrobky, které by tato pila vyráběla. Žádná
velkovýroba. Za největší úspěch Správa
NP považovala, že mu jeho záměr zatrhla.
To jsou ty paradoxy, které se tady odehrávají. Největším problémem ochrany přírody tu
je, že nemá vůbec žádnou koncepci. Proto
se jí hodí povídat o divočině, kde se nebude
muset dělat vůbec nic. Korunu všemu nasadila studie EFTEC z roku 2013, která řekla,
že šumavská divočina vynese každoročně
44 miliard. To je úplná utopie. Kdyby tento
způsob opravdu fungoval, tak chci, aby byla
celá tato republika oplocenou divočinou.
Prvním rokem bychom splatili státní dluh
a pak bychom se měli lépe jak v Kuvajtu.
Je divné, že si to nenechá Sobotka od svého
šefporadce Špidly poradit.
Václav Kůs

Úspěch Šumavských bylinných lázní
Na vele tr zích GO & R EG ION T OUR by li v y hlá š eni v ít ě zové sout ě že
Ve l k á c e n a c e s t o v n í h o r u c h u 2 0 16 / 2 0 17

(Brno, 19. 1. 2017) Na závěr prvního
dne mezinárodních veletrhů cestovního
ruchu GO&REGIONTOUR byla na brněnském výstavišti slavnostně předána ocenění v soutěži Velká cena cestovního ruchu.
V desátém ročníku prestižní ankety hodnotila odborná porota elektronické projekty v oblasti cestovního ruchu, propagační
kampaně, turistické produkty či lázeňské
a wellness balíčky. Oceněn byl také nejlepší startupový projekt v cestovním ruchu. Široká veřejnost pak stejně jako v minulých letech rozhodla o vítězi v kategorii
Cestovní kancelář roku.

Smyslem soutěže Velká cena cestovního
ruchu je každoročně upozornit na výjimečné projekty z různých segmentů turismu
a poukázat na atraktivní novinky z oboru. Vyhlašovatelé z vydavatelského domu
C.O.T. media a ze společnosti Veletrhy
Brno chtějí soutěží přispět ke zkvalitnění
nabídky a úrovně služeb v cestovním ruchu České republiky.
„V jubilejním desátém ročníku Velké ceny
cestovního ruchu jsme se rozhodli zachovat
to nejlepší z minulých let a zároveň přistoupit k inovacím,“ komentuje posun soutěže
jednatelka společnosti C.O.T. media Eva
Frindtová a doplňuje: „S ohledem na vývoj
trhu a rostoucí roli moderních technologií
jsme upravili parametry některých soutěžních kategorií a nově přistoupili k ocenění
nejlepšího startupu v cestovním ruchu.“
Hodnocení přihlášených projektů přitom
měli na starost odborníci na slovo vzatí.
„Stejně jako v minulých letech jsme do poroty přizvali odborníky na cestovní ruch, marketing, komunikaci i další obory,“ vysvětluje

ředitel projektu GO&REGIONTOUR společnosti Veletrhy Brno Miloň Mlčák a dodává: „Cestovní kancelář roku nám svými
hlasy pomohli vybrat ti nejpovolanější, totiž
zákazníci všech cestovních kanceláří působících na tuzemském trhu.“
Velmi úspěšně se v soutěži umístily
Šumavské bylinné lázně v Kašperských
Horách. V kategorii Nejlepší turistický produkt získali 2. místo a v kategorii Nejlepší
lázeňský a wellness balíček, speciální cenu
vydavatelství C.O.T. media za balíček nazvaný „On a Ona“ (Když v ráji pršelo).
Ceny osobně převzal ředitel Šumavských
bylinných lázní a Parkhotelu v Kašperských
Horách pan Jaroslav Fischer. Ocenění je
o to významnější, že na turistický produkt
nebyly čerpány žádné finanční dotace,
veškeré náklady s projektem, výstavbou
a uvedením do provozu financoval z vlastních zdrojů majitel Parkhotelu Tosch
a Šumavských bylinných lázní v Kašperských
Horách pan JUDr. František Talián.

-red-
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Ta obec sestávala vlastně ze tří osad:
Velký Kozí Hřbet (Großziegenruck)
se samotami Plzenec (Pilsenhof),
Kornmühle a Scherlmühle, Malý Kozí
Hřbet (Kleinziegenruck) s místními částí Dobronín (Nimpfergut) a samotami
Mooshaus a Luigerwiese, posléze Svojše
(Zwoischen) se samotami Vysoká Mýť
(Hochreuth), Bergerhütte, Puchingerův
dvůr
(Buchingerhof),
Wasserreuth
a Jelenov (Hirschenstein). (Pozn. překl.: česká místní jména nevypovídají nic
o národnostním složení - znamenají toliko, že existovala vedle německých,
resp. že trvají i po odchodu německých
obyvatel a udržují se na mapách). Obec
měla rozlohu 1618 hektarů a čítala ve
102 domech 696 obyvatel; náležela
k farnosti a poštovnímu okrsku Rejštejn
(Unterreichenstein) a k soudnímu okresu Kašperské Hory (Bergreichenstein).
V obci existovaly dvě dvojtřídní obecné školy. Zda vsi kolem Kozího Hřbetu
vznikly už za zdejšího panování hrabat
z Bogenu (1184-1194) či vévodů dolnobavorských (1190-1273), není z nijakých pramenů známo. V roce 1345 byla
Horská Kvilda (Innergefild) darována českým králem Janem Lucemburským hornímu městu Kašperské Hory. Horská Kvilda
a Kozí Hřbet tvořily až do roku 1850
jeden správní celek. V roce 1406 bylo
na třech místech Horské Kvildy započato
s těžbou drnové rudy (hnědele), z níž se
ve vysoké peci na místě a pod zaniklým
Vogelsangem (dnes Podlesí) tavilo železo; známá tamní papírna byla až do roku
1699 vysokou pecí. Německé místní jméno Ziegenruck pochází z nové doby; v lidové řeči zní ostatně „Zimruck“ a to jméno původnímu snad odpovídá nejlépe. Ve
své knize Namen der Heimat míní Rudolf
Kubitschek, že označení vsi pochází od
slova „Ziehe“, což je staré označení pro
borovici. Jiní se domnívají, že tu kdysi
snad stávala nějaká pojízdná salaš pro
tažný dobytek dávných havířů, něco od
tesaře zrobené. Ve starých listinách se ty
vsi nazývají „Zimruck“, a dokonce i čeští hospodářští úředníci panství Kašperk
užívali ve svých písemnostech označení
„Cimruky Větší“ a „Cimruky Menší“. Ves
Svojše má své jméno po zástavním držiteli Kašperka, totiž po rytíři Zmrzlíkovi
ze Svojše (rozuměj ze Svojšína), který tu
založil sklářskou huť.
Mezi pomístními jmény se při Kozím
Hřbetu vyskytuje i označení „Hüttenäcker“
(„huťská pole). Dalo by se z toho usuzovat, že prvá sklárna Zmrzlíkova stála právě někde tady. Mezi samotou Mooshaus
a Dobronínem se jedné pastvině říkalo
„Am kalten Ofen“ („na chladné peci“).
Také toto pomístní jméno svědčí o provozu sklářské huti. V roce 1355 vydal Karel
IV. pokyn zbudovat stezku do Pasova,
načež se Kašperskohorští k císaři obrátili
s prosbou, aby mohli provozovat obchod
s bavorskou solí. Když byla konečně stez-

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

O Kozích Hř betech
Známe všichni, díváme se tím směrem z náměstí. Něco si o těchto osadách povíme.

ka vyhlášena za schůdnou, dal Karel osm
let nato (1363) do Bavor razit cestu druhou. Stezka do Pasova byla později nazývána „Zlatou“, té druhé do bavorského Grafenau se říkalo i „Butterstraße“
( „máselná“) či „Guldenstraße“. Obě cesty
vedly přes Huťskou horu (Knappenberg)
dolů na Kozí hřbet, první z nich odbočovala odtud do Kašperských Hor, druhá
do Rejštejna a Sušice (Schüttenhofen).
Později zřejmě soumaři putovali prostě přes Vogelsang a Lidlovy Dvory
(Liedlhofen) do Kašperských Hor. Poté
co kašperskohorští získali roku 1366 stvrzení svých práv k obchodu solí a vznikl
Kašperk k ochraně solné stezky, putovalo po ní někdy až 35 i 40 koní denně;
na „Cimrukách“ panoval živý ruch.To je
pouhý počátek líčení historie obce, která je dnes stejně jako o něco níž ležící
Svojše pouhou chalupářskou místní částí poměrně vzdáleného, dole při mladé
Otavě (Wottawa) ležícího až Rejštejna,
k němuž i kdysi farností náležela. A přece bylo tu nahoře na Kozím Hřbetu (vrch
Ziegenruck, tedy vlastně téhož jména
jako někdejší obec, je dnes na mapách
značen jménem Kozinec) málem ještě
v půli minulého století místo pro dvě školy. Dospělí i děti, pokud mluvili německy,
však po válce musili odejít a s nimi také
učitel, který mnohem později napsal tento text do rodácké pamětní knihy.
Opravdová katastrofa zasáhla Kozí
Hřbety v polovině 19. století, kdy byla
po dobu tří měsíců zcela odříznuta od
okolního světa.
„A právě toto území bylo někdy počátkem padesátých let jevištěm hrůzyplného dramatu. Po mírném, výjimečně dlouho trvajícím podzimu přišla náhle tuhá,
na sníh nesmírně štědrá zima. Zdálo se,

že sněžit nikdy nepřestane… Osady doslova zapadly sněhem. Bylo ho tolik, že
lidé si museli prokopávat a prohazovat
tunely ke studnám a stájím,“ popsal situaci Karel Klostermann v knize Črty ze
Šumavy. Nikdo se neodvažoval opustit
svůj domov, protože stačila malá neopatrnost a člověk se mohl propadnout do
hluboké závěje, ze které by se již nikdy
nedostal. Po zimě se na Kozí Hřbety vydala zdravotní komise. Naskytl se jim hrůzostrašný pohled na ploužící se kostry.
„A z toho, co lékaři spatřili v domcích
a chatrčích, jim hrůzou vstávaly vlasy na
hlavě. Nebylo obydlí bez mrtvoly, v některých staveních ležely i tři nebo čtyři…
Špatná výživa, nedostatek čistoty a čerstvého vzduchu zplodily jakýsi druh nemoci podobné tyfu. Řádily horečky a hnisavá
onemocnění a lidé umírali jeden za druhým… Hrozba epidemie si vyžádala nemilosrdné zásahy. Spálil se skoro veškerý
majetek, obzvláště postele a slamníky,
a obydlí se musela uvnitř i zvenku nově
vybílit,“ uvedl Karel Klostermann. Je zajímavé, že již v tehdejší době se ve velké
míře projevila solidarita. Kromě lékařů,
kteří se snažili zachránit všechny přeživší,
byly pořádány i sbírky. Na Kozí Hřbety
přijížděly povozy se životními potřebami.
Nejvíce darovali obyvatelé Sušice a okolí.
Šumavská zima si tak vybrala obrovskou
daň. Údajně zemřela polovina všech obyvatel Kozích Hřbetů. Přesto se zde život
nezastavil. V roce 1930 měla tato část
Šumavy 320 obyvatel a 46 domů. Změna
k horšímu nastala až po roce 1945, ale to
je již jiná kapitola.
Zdroj: Im Lande der künischen Freibauern
Autor: Alois Josef Anderle
Překlad: Jan Kaše
Připravil: Miroslav Kůs Andres
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Ostružno

K typickým osadám šumavského Podlesí
patří Ostružno. Podlesí je podhorský kraj
mezi Volyní a Vimperkem a dále přes
Stachy na západ až k oblasti pod masívem
Žďánova u Kašperských Hor. Nachází se tu
řada úhledných vesniček, někdy poměrně
vzdálených větším centrům. S okolím jsou
spojeny jen úzkými a klikatými silničkami. Ostružno se rozložilo při staré silnici
z Nezdic do Albrechtic a dále do Sušice.
Krajině tu bezprostředně vévodí mohutná
lesnatá hora Sedlo (Hefenstein) se stopami
keltského hradiště na vrcholu, které později
obývali Slované. Na úpatí Sedla v sousedních Albrechticích byl ve 12. století založen
kostelík Panny Marie a apoštolů sv. Petra
a Pavla, dílo kolonizačních snah premonstrátů z bavorského Windbergu. Ostruženští
tady navštěvovali bohoslužby, na hřbitůvku kolem kostela ukládali k věčnému od-
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aneb Pro nevěstu do Podlesí
počinku své zesnulé. Lidé v tomto chudém
kraji se živili především zemědělstvím.
Hospodáři tu chovali hovězí dobytek,
chudší obyvatelé kozy. K potahu používali
krávy, voly a koně. V hospodářství už od
útlého věku musely pomáhat děti, nejčastěji pásly dobytek. Proto tento kraj kolem
Ostružna, Šimanova a Albrechtic byl dobře
znám sběratelům lidové slovesnosti halekačkami dětských pastevců. Nedostatek
pracovních příležitostí nutil místní obyvatele „podlesáky“, aby za prací odcházeli
do jiných krajů nebo do ciziny. Vytvářeli
při tom desetičlenné nebo třináctičlennné
skupiny s jednoduchou vnitřní organizací.
Každý člen skupiny vykonával zpravidla po
jeden týden funkci hospodáře. U muzikantů byla stálá a místy i dědičná funkce kapelníka (principála). Uvádí se, že ze šumavského Podlesí odcházela z některých míst
pravidelně pětina až polovina pracovně
činných obyvatel. Lidé nacházeli uplatnění jako sezónní dělníci a dělnice při sklizni
chmele, cukrové řepy, pracovali v cihelnách,
na stavbách... Mnozí zakotvili u zahraničních cirkusů jako stavěči cirkusových stanů,
krmiči zvěře, krejčí, dokonce jako cirkusoví
umělci – akrobaté, žongléři, provazochodci,
krotitelé zvěře, klauni..., nejvíce však jako
muzikanti. Život těchto světáků – cirkusáků vynikajícím způsobem popsal Eduard
Bass. Se svými domovy a rodinami se loučili nedlouho po masopustu, když ještě na
polích ležel sníh, navraceli se pozdě na
podzim, když bylo po sklizni a v dohlednu byl advent. Přímo v Ostružně se odvíjí
děj významné prózy šumavského spisovatele Karla Klostermanna Světák z Podlesí.
Z těchto důvodů také místní obecná škola
nese název „Klostermannova“. Dvoutřídka
byla založena už roku 1876 a nově vystavěna v roce 1932. Právě ve třicátých letech,
za řídícího učitele Karla Hesouna, předsta-

Masopustní veselí v Ostružně před místní kapličkou. Foto: M.Boháček, 2010

vovala důležité středisko osvěty a kultury.
V místě se tenkrát s podporou Národní jednoty pošumavské hrálo ochotnické divadlo
a společenský život významně podporoval
místní sbor dobrovolných hasičů. Kdysi
chloubou Ostružna bývalo starobylé hospodářské stavení č.p. 1 U Pretlů z přelomu
18. a 19.století. Střed obce určuje návesní
kaple Nanebevzetí Panny Marie, postavená
1860. Na další místní kapličku narazíme za
vesnicí u silnice na Albrechtice. Součástí
Ostružna je na jihozápadní straně místní
část Klepačka, položená pod lesem. Jméno
obce je prý odvozeno od slova „strážit“.
Snad to má souvislost s tím, že od osady je široký rozhled do krajiny vnitrozemí.
Osobně si ale myslím, že Ostružno se jmenuje podle ostružin, které tu všude kolem
polních cest hojně rostou...
Vesnička v šumavském Podlesí - Ostružno
se až do doby takzvaného odsunu nacházela na rozhraní české a německé jazykové
oblasti. Čeští obyvatelé podhůří byli téměř v denním kontaktu se svými německy
hovořícími sousedy, například když šli do
nedalekých Kašperských Hor (tenkrát sídla soudního okresu a některých úřadů) za
nákupem či prodejem svým zemědělských
produktů. V dřevařských podnicích městečka a jeho okolí tu mnozí nacházeli možnost
zaměstnání, děti zde navštěvovaly měšťanskou školu. Lidé z podhůří sem pravidelně
putovali 5. srpna na slavnou pouť Panny
Marie Sněžné, kterou už Karel Klostermann
ve svém románu V ráji šumavském vylíčil
jako velkolepé sváteční setkávání lidí českého a německého jazyka. Zde v šumavském
podhůří na česko-německém jazykovém
pomezí byla celkem častá smíšená českoněmecká manželství, nebylo výjimkou, že
tu někteří lidé dobře ovládali oba jazyky.
Propagátor Šumavy, středoškolský profesor a školní inspektor Viktorin Zeithammer,
zvaný „Ursus šumavský“ k tomu ve svých
Turistických táčkách pozamenává: „Němci
v Albrechtci chodí si hledat ženy vesměs
do dědin českých, kterážto záliba jest pro
české ženy pohorské zajisté lichotivou. Mají
k tomu zajisté dobré důvody. Patrně vědí,
že česká žena jim bude hospodyní pečlivou
a dětem jejich dobrou matkou. Rozhodne
tu ovšem asi také dávná zvyklost. Horský
Němec jest konzervativní, jako lid venkovský bývá vůbec, a bera si za ženu Češku,
činí to jen proto, že to učinili táta, děd,
praděd. A ti ženili se v dobách, kdy nebylo štvanic a kdy Němec šumavský pokládal
za věc užitečnou, naučí-li se česky, a Čech
v horách i podhůří učil se němčině, aby
dobře se dohovořil s Němcem, s nímž čilé
pěstoval styky obchodní... Zvyk šumavský,
bráti si Češky za ženy donedávna udržoval
se i jinde na rozhraní národnostním i hlouběji v území německém...“.
Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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My máme rádi... jídlo!

80 g másla
sůl dle chuti
pár lžic studené vody
Náplň:
250 g špenátu
100 ml smetany
250 g uzeného masa (šunky)
3 vejce, sůl, pepř dle chuti
Z mouky, másla, soli a pár lžic vody vypracujeme vláčné těsto, které zabalíme do
potravinové fólie a necháme půl hodinky
v ledníci odpočinout. Poté ho vyválíme
a vyložíme jím koláčovou formu.
V misce smícháme smetanu, vejce, nakrájené uzené maso (šunku) a špenát (čerstvý špenát napřed spaříme vroucí vodou
a poté dobře okapaný nasekáme najemno). Dle chuti osolíme a opepříme. Směs
nalijeme na těsto a dáme péci na 180°
C, pečeme cca 45 minut. Podáváme teplý
nebo studený.
Lena Yvona Geryková

Únor bílý, pole sílí. Bílý byl už leden
a tak doufejme, že Paní Zima u nás ještě
chvíli zůstane a i v únoru si budeme užívat sněhové nadílky. Nejen touto pranostikou znám je měsíc únor, známější je asi
už jen rej masopustních masek. Abychom
na ně byli dobře připraveni, uděláme si
masopustní koblihy. Ne každý rád sladké
- slanou variantou tedy budou škvarkové
placky a špenátový koláč.
Masopustní koblihy
5 dkg cukru krupice
2 lžíce rumu
4 dkg droždí
4 dkg másla
250 ml mléka
50 dkg polohrubé mouky
špetka soli
3 žloutky, citronová kůra
meruňková marmeláda (nebo nutela)
Do hrnečku nalijeme trochu ohřátého mléka, přidáme droždí, lžíci mouky
a cukr. Promícháme a dáme na teplé místo,
aby nám vzešel kvásek. Do mísy vložíme
mouku, cukr, sůl, máslo, citronovou kůru
a žloutky. Vlijeme kvásek, část mléka
a promícháme. Během míchání přiléváme zbylé mléko. Dobře promíchané
těsto necháme na teplém místě kynout.
Během kynutí můžeme ještě dva až třikrát promíchat.
Po vykynutí přendáme těsto na vál.
Vyválíme a vykrájíme čtverce (lze použít
také obrácenou skleničku a vykrajovat kolečka), naplníme marmeládou. Koblihy dobře
uzavřeme a postavíme uzavřenou stranou
dolů, necháme ještě cca 15 minut kynout
a poté restujeme na rozpáleném tuku
z obou stran dozlatova. Podáváme teplé
či studené, posypané moučkovým cukrem.

Škvarkové placky
250 ml smetany na šlehání
50 dkg polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
25 – 30 dkg škvarek
1 – 2 lžíce sádla, sůl
Jedná se opět o recept mé babičky. Jsou
to spíše škvarkové sušenky, ale velmi dobré. Všechny suroviny smícháme a dobře
propracujeme. Vzniklé tušší těsto vyválíme
a obrácenou skleničkou vykrájíme kolečka.
Do každé placky nožem vykrájíme mřížku,
můžeme také potřít žloutkem a posypat
kmínem či na hrubo mletou solí. Dáme do
vyhřáté trouby na 190° C. Po vložení placek stáhneme teplotu na 170° C a pečeme
do zlatova.
Špenátový koláč s uzeným masem
(či šunkou)
Těsto:
250 g hladké mouky

Z vaší tvorby
Ladova pravá zima
Jak z Ladových obrázků
vypadá Šumava,
zapadala sněhem
a v klidu vyspává....
vločky sněhu v tanečním kroku
dávají nám znát,že takhle už nebylo
po mnoho roků.
Teď se to sype jak cukr moučka
a nevidět, neslyšet v tom tichu
sněhovém ani broučka...
Miluji ten pohled co obraz živý
mi tou dobou skýtá,
nádherný, malebný a já to vítám.
Obdivuhodný ten obraz krajiny
kdy zapadly lesy, vesničky, pastviny
bez pastelek plátno.
Kdy malíř maluje ten Ladův obraz,
jak zima kraluje.
Miroslava Langerová, Kavrlík
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Jak lze také „přežít“ masopustní řádění
Průvody maškar provázené muzikanty, tancem a obdarováváním jsou už po
staletí dominantou masopustního veselí.
V některých malých místech znamenaly
početné průvody maškar každoroční podívanou, k níž se sjížděli diváci ze širokého okolí. Ústup tradičních masopustních
obchůzek z měst byl podmíněn zákazy,
zdůvodněnými údajnými či skutečnými
nezbednostmi, ba výtržnostmi bujarých
masopustníků. Na zajímavá omezující
doporučení k zajištění veřejného pořádku upozorňuje etnoložka Eva Večerková
v „Příruční knize pro wesní rychtáře
Maxmiliána Obentrauta“, která byla vydána v Praze roku 1847:
„V některých krajinách panuje ten nemrav, že poslední masopustní dni maš-

kary nejen v domácí vesnici po domích
chodějí, ale i z vesnice do vesnice táhnou
a při tom všelijakých neslušností, křiku,
šašek a svévolností se dopouštějí, urážejíce nezřídka počestnost a dobré mravy.
Chození maškar jest přísně zapovězeno,
pročež je rychtář trpěti nemá.“ Jak dokládají prameny z 18. století, také masopust
v Kašperských Horách provázelo nezřídka
značně bujaré veselí, které často přerostlo až do výtržností, jimiž se následně nejednou zabýval dokonce soud… Bylo tu
nepochybně živo, když lidi z okolí do místa přilákal navíc i tradiční masopustní jarmark. Ovšem ne každému v Kašperských
Horách bylo dříve po chuti nezřízené masopustní veselí. Dokládá to zápis v místní
farní kronice pro rok 1841, který pořídil

zasloužilý děkan P. Franz Grösser. Uvedl,
že právě na Masopustní úterý toho roku
uspořádal v kostele mnohahodinnou pobožnost, která začala v poledne a skončila
až po sedmé hodině večerní. Pobožnosti
se prý zúčastnilo mnoho lidí, a tak údajně bylo oslabeno „obvyklé masopustní
bláznění“.

Vladimír Horpeniak

Společenská
kronika
Městský úřad Kašperské Hory
srdečně blahopřeje spoluobčanům,
kteří slaví významné životní
jubileum:
Lebenhartová Jitřenka
Morongová Jiřina
Kratochvíl Vladimír
Toschová Anna		
Chalupná Květoslava
Hrachová Růžena
Rosík Karel		
Štouralová Marie
Čief Ondrej		
Pádecká Marie		
Šebestová Marie
Dadák Jan		

88 let
82 let
75 let
93 let
81 let
86 let
70 let
96 let
86 let
84 let
70 let
81 let

Oslavencům přejeme hodně
zdraví, spokojenosti a životního
optimismu!

Z obchůzky masopustních maškar v Kašperských Horách 2010, foto V.Horpeniak
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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. února 2017
Příspěvky zasílejte elekronicky
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz
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DLOUHODOBÉ AKCE

4. 2. - 11. 3.
Ja�ní p�ázdnin� na Kašpe�ku
H�ad Kašpe�k bude ote�řen každou
středu a sobotu od 10.00 do 16.30.
P�oh�ídk� začnou � 10.30 a budou
každou hodinu. V p�o�ozu bude i ma�é
obče�st�ení na h�adním nád�oří.
| Hrad Kašperk

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.
| Výstavní síň Kašperské Hory
1. 12. - 24. 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 a da�ších památek
| Muzeum Šumavy, Kašperské Hory

KRÁTKODOBÉ AKCE
2. 2. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� - Jihozápad USA
Na s�ětě je mnoho k�ásn�ch míst, a�e
pří�oda se ��do�ádě�a p�á�ě na jihozápadě USA. Přednášející: Mi�os�a�
Ma�tan. Cena p�og�amu 20 Kč.
| IS a SEV Kašperské Hory
7. 2. | 10.00 - 13.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice
s pano�amatick�mi �ozh�ed� do ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í. Dé�ka t�as� 5,5 km. Na akci se předem
přih�aste. Cena p�og�amu 50 Kč. Více
in�o�mací na te�.: 376 582 734.
| IS a SEV Kašperské Hory

8. 2. | 13.00 - 16.00
T�oři�á dí�na „ Z o�čína“
Přij�te si ��zkoušet jednu z technik
zp�aco�ání o�čí ��n�. P�stit budeme
mok�ou i suchou technikou, ��t�oříte
skouze�né �í��, z�ířátka, ku�ičk� a da�ší t�a��. Cena p�og�amu 50 Kč.
| IS a SEV Kašperské Hory
9. 2. | 10.00 - 13.00
Vycházka na sněžnicích – Modrava a okolí
Zimní ��cházka na sněžnicích �ás za�ede do znám�ch i méně znám�ch
míst � oko�í Mod�a��. Dé�ka t�as�
7 km. Na akci se předem přih�aste.
Cena p�og�amu 50 Kč. Více in�o�mací
na te�.: 376 582 734.
| IS a SEV Kašperské Hory
9. 2. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� - Šuma�a na
sta��ch poh�ednicích ate�ie�u Seide�
Ma�tin Leiš, auto� stejnojmenné knih�,
nám zde předsta�í Jose�a Seid�a, ��znamného po�t�étního a k�ajinářského
�otog�a�a. Cena p�og�amu 20 Kč.
| IS a SEV Kašperské Hory
10. 2. | 17.30
Tajn� ži�ot maz�íčků
Co dě�ají �aši čt�řnozí mi�áčci, kd�ž
nejste doma? Odpo�ě� na otázku,
kte�ou se t�ápí každ� kočičkář a pejskař, najdete � této animo�ané komedii. Dé�ka 90 min, �stupné děti 60 Kč,
dospě�í 80 Kč.
| Kino Kašperské Hory

I. ČÁST
14. 2. | 10.00 - 13.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice
s pano�amatick�mi �ozh�ed� do ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í. Dé�ka t�as� 5,5 km. Na akci se předem
přih�aste. Cena p�og�amu 50 Kč. Více
in�o�mací na te�.: 376 582 734.
| IS a SEV Kašperské Hory
15. 2. | 13.00 - 16.00
T�oři�á dí�na - Antist�eso�é ma�o�ání
a Pe�gamano
Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost,
k�eati�itu do naší t�oři�é dí�n�, kde si
��astno�učně ���obíte o�iginá�ní dá�k�.
Cena p�og�amu 50 Kč.
| IS a SEV Kašperské Hory
16. 2. | 13.00 - 16.00
Den s ��sem ost�o�idem
Odpo�edne p�né he�, akti�it a zajíma�ostí o této naší nej�ětší kočko�ité
še�mě. Cena p�og�amu 20 Kč. Více
in�o�mací na te�.: 376 582 734.
| IS a SEV Kašperské Hory
16. 2. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� - K�ajina od
Saha�� po Himá�aj
Cesto�ate�ská �otog�a�e spojuje k�ajinářskou a po�t�étní �otog�a�i spo�u
s �epo�táží a dokumentem. Přednášející: He�ena Macenaue�o�á. Cena
p�og�amu 20 Kč.
| IS a SEV Kašperské Hory
17. 2. | 10.00 - 13.00
Za dob�od�užst�ím na sněžnicích
V�p�a�a na sněžnicích s cí�em dob�t
h�ad Kašpe�k. Dé�ka t�as� ke h�adu
4 km. Na akci se předem přih�aste.
Cena p�og�amu 50 Kč. Více in�o�mací
na te�.: 376 582 734.
| IS a SEV Kašperské Hory

změna p�og�amu ��h�azena
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17. 2. | 17.30
A�enka � říši di�ů: Za z�cad�em
A�enka obje�í kouze�né z�cad�o, sk�z
kte�é se dostane zpět do �antastické
Říše di�ů. Čeká na ní nebezpečná cesta, během kte�é musí zach�ánit pot�h�ého K�oboučníka. Dé�ka 113 min,
�stupné děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč.
| Kino Kašperské Hory

Dü��. Cena p�og�amu 20 Kč.
| IS a SEV Kašperské Hory

20. 2. | 13.00 - 16.00
T�oříme z FIMO hmot�
P�ožijte u nás odpo�edne a přij�te si
���obit o�iginá�ní dá�ek. Cena p�og�amu 50 Kč.
| IS a SEV Kašperské Hory
21. 2. | 10.00 - 13.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice
s pano�amatick�mi �ozh�ed� do ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í. Dé�ka t�as� 5,5 km. Na akci se předem
přih�aste. Cena p�og�amu 50 Kč. Více
in�o�mací na te�.: 376 582 734.
| IS a SEV Kašperské Hory
23. 2. | 13.00 - 17.00
Histo�ie sk�ářst�í na Šuma�ě a �uční
���oba sk�eněn�ch ko�á�ků
Přij�te si pos�echnout si mnoho zajíma�ého o histo�ii sk�ářst�í na Šuma�ě
a podí�at se na ce�� postup ���ob�
sk�eněného ko�á�ku. Přednášející: Jana
Wud�. Na akci se předem přih�aste.
Cena p�og�amu 20 Kč. V�astní ���oba
ko�á�ku 50 Kč. Více in�o�mací na te�.:
376 582 734.
| IS a SEV Kašperské Hory
23. 2. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� - Skotsko
Skotsko, m�stick� se�e� Ve�ké B�itánie,
na ko�e za 70 minut. Poj�te s námi obje�it di�okou pří�odu, sta�ob��á města
a �omantické h�ad�. Přednášející: Pet�

24. 2. | 10.00 - 13.00
Za dob�od�užst�ím na sněžnicích
V�p�a�a na sněžnicích s cí�em dob�t
h�ad Kašpe�k. Dé�ka t�as� ke h�adu
4 km. Na akci se předem přih�aste.
Cena p�og�amu 50 Kč. Více in�o�mací
na te�.: 376 582 734.
| IS a SEV Kašperské Hory
24. 2. | 17.30
H�edá se Do��
Do�� z ničeho nic �zpomene, že kd�si
a kdesi zt�ati�a s�é �odiče. Spo�ečně
s Ma��inem a Nemem se ��dá na st�hující dob�od�užst�í napříč oceánem.
Animo�aná komedie, dé�ka 103 min,
�stupné děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč.
| Kino Kašperské Hory
24. 2. | 20.00
Dítě B�idget Joneso�é
Jak náze� třetího dí�u s�a�né sé�ie napo�ídá, tím h�a�ním ma�é�em B�iget bude
tentok�át nep�áno�ané těhotenst�í.
Tako�á �ěc dokáže ��ko�ejit i ži�otem
otřískanou B�idget, z��ášť kd�ž nap�osto netuší, s k�m poča�a. Romantická komedie, dé�ka 123 min, �stupné 80 Kč
| Kino Kašperské Hory

25. 2. | 15.00
Maška�ní p�o děti
Odpo�edne p�o děti p�né he�, soutěží,
hudb� a tance. U�čitě nebude ch�bět
ani soutěž o nej�epší masku.
| Horský klub Kašperské Hory

II. ČÁST
28. 2. | 10.00 - 13.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice
s pano�amatick�mi �ozh�ed� do ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í. Dé�ka t�as� 5,5 km. Na akci se předem
přih�aste. Cena p�og�amu 50 Kč. Více
in�o�mací na te�.: 376 582 734.
| IS a SEV Kašperské Hory

| PRAVIDELNÁ CVIČENÍ
Každé úte�� 18.30 – 19.30
Pi�ates
Cena za jednu �ekci 60 Kč (nebo 50 Kč
/ 10 �stupů). C�ičení p�obíhá � ma�é
tě�oc�ičně.
| Nebespán Kašperské Hory
Každé úte�� 19.00 – 20.30
Jóga
Cena za jednu �ekci c�ičení a �e�axace
činí 80 Kč. Nutno přih�ášení p�ostřednict�ím on-�ine �eze��ačního s�stému.
| Sportoviště Kašperské Hory
Každ� čt��tek 19.30 – 20.30
Zumba
Lekce se dějí pod �edením zkušeného
inst�ukto�a Leand�a Ge�mana. Minimá�ní počet účastníků 12, maximá�ní
počet účastníků 50, cena d�e počtu
účastníků, nutno přih�ášení p�ostřednict�ím on-�ine �eze��ačního s�stému.
| Sportoviště Kašperské Hory
Každé pondě�í a pátek
žen� 18.00 – 19.00, muži 19.00 – 20.00
K�uho�� t�énink
Ae�obní c�ičení. Minimá�ní počet
účastníků 3, maximá�ní počet účastníků 6, cena 70 Kč, nutno přih�ášení
p�ostřednict�ím on-�ine �eze��ačního
s�stému.
| Sportoviště Kašperské Hory

změna p�og�amu ��h�azena
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