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Váháte, kam se letos vydat za osla-
vou tradičních svátků jara, Velikonoc? 
Zůstaňte na Šumavě! Máme pro vás za-
ručený tip: městské slavnosti Velikonoční 
Kašperské Hory! Během prodlouženého 
velikonočního víkendu se zde bude dít 
mnoho zajímavého. Připraveny jsou spe-
ciální prohlídky, divadelní představení, 
koncerty, trhy… Jisté je, že nudit se ne-
budou děti ani dospělí. Tak proč nevyužít 
místní nabídku.

Slavnosti s názvem Velikonoční 
Kašperské Hory proběhnou o víkendu  
4. – 5. dubna. 

Po oba dva dny od 10.30 máte možnost 
se seznámit s velikonočními zvyky a tra-
dicemi, prostřednictvím komentovaných 
prohlídek s průvodcem. Přijďte se pře-
nést do doby našich prarodičů a zavzpo-
mínat na život plný velikonočních tradic 
a zvyků. Objednávky a dotazy k progra-
mu na tel. +420 376 503 411, na e-mai-
lu: informace@kasphory.cz nebo osobně 
na Městském kulturním a informačním 
středisku.

V sobotu 4. 4. od 13.00 do 15.30 
v Horském klubu budou pro všechny ši-

kovné ruce připra-
veny tvořivé dílny 
„Velikonoční hrát-
ky“ s promítáním 
pohádek, kde si za 
malý poplatek vy-
robíte velikonoční 
dekorace, ozdobíte 
perníčky, vytvoří-
te travní hlavouny 
a další nápadité 
výtvory, které si 
odnesete s sebou. 
Kdo projde všechna 
stanoviště, dostane 
malou odměnu.

V neděli 5. dubna 
bude od rána rušno 
na kašperskohor-

ském náměstí před kostelem sv. Markéty 
– v 10.00 se otevřou oblíbené farmářské 
a řemeslné trhy. Přijďte se na kašpersko-
horské náměstí přesvědčit o tom, jaké 
místní speciality a dobroty představí účast-

níci venkovského 
jarmarku tento-
krát. Především 
pánové a kluci 
budou moci svou 
zručnost vyzkou-
šet při pletení 
v e l i k ono č n íc h 
pomlázek a při-
dat se tak ke 
snaze o překo-
nání loňského 
pokusu o nejdelší 
spletenou kaš-
per skohor skou 
pomlázku. Opět 

je tu i gastronomická soutěž! Zdatné ku-
chařky či kuchaři se utkají v soutěži o nej-
lepší velikonoční mazanec. Ten (jeho část) 
je nutno zanést na náměstí do 12.30, kde 
jej posoudí mlsná porota. Vyhlášení vítěze 
proběhne v 12.45. 

V doprovod-
ném programu na 
náměstí nechybí dvě diva-
delní pohádky - od 10.30 "Čtyři pohád-
ky" a v 14.00 „Červená Karkulka“, tvořivé 
dílny pro děti, hudební produkce – dívčí 
hudební skupina Barakudy z místní ZUŠ 
v 11.40, od 13.00 zazní kvalitní česká de-
chovka souboru Solovačka ze Sušice a před 
uzavřením trhů také koncert známe folko-
vé skupiny Nezmaři od 15.00. 

Od dubna startuje také rozšířená pro-
vozní doba Městského kulturního a infor-
mačního střediska, kdy mimo týdenního 
provozu otevíráme i o víkendu vždy od 
9.00 do 15.00.

Těšíme se na viděnou a přejeme hezké 
jaro!

Veronika Rosecká, vedoucí MěKIS

Velikonoce na 
Kašperku

Hrad Kašperk ovládnou Velikonoce od 
pátku 3. do pondělí 6. dubna. Po všechny 
čtyři dny jste zváni na nejnovější prohlíd-
kový okruh Život na hradě, zakončený 
jedinečnou audiovizuální podívanou, kte-
rá návštěvníkům zprostředkuje výlet do 
středověku. Zajímá vás, jak vypadal všední 
den na královském hradě? Pak si tuhle pro-
hlídku rozhodně nenechte ujít.  

V sobotu 4. a v neděli 5. dubna je navíc 
připraven speciální program. Na děti ve 
věku 6 až 11 let čekají interaktivní prohlíd-
ky nazvané Staň se rytířem, staň se prin-
ceznou! Kluci a holky si vyzkouší předmě-
ty, které se běžně používaly při životě na 
hradech v době středověku a také se naučí 
vybranému dvorskému chování. Začátky 
prohlídek jsou v sobotu a v neděli v 11.00  

V Kašperských Horách  
na Velikonoce zahrají Nezmaři

pokračování na straně 2
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO V YDÁNÍ 
Kašperskohorského zpravodaje

20. DUBNA 2015
články zasílejte na

 e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Společenská kronika březen
Městský úřad Kašperské Hory srdečně přeje jubilantům, kteří  

v březnu 2015 oslavili významné životní jubileum. 
Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a harmonie.

4  Rozbor zaměstnanosti  
 za rok 2014

6  Okénko Mateřinky   
 Kašperinky, ZŠ  

8  Rozhovor s Janou   
  Bartizalovou

9-10            Inzerce

11  
 Nezdice na Šumavě

14   
 Ze života místních hasičů

15   
 Skauting

17  Světáci ze šumavského   
 Podlesí

18    Vasův běh

19-20   Kulturní program

Z obsahu

Bechyňová Jana
Brožová Růžena
Čiefová Margita
Hynková Antonie
Nováková Alžběta

Plaňanská Marie
Šubová Kornelie
Švajková Růžena
Valášek Jiří
Zájedová Květa

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

Příští veřejné zasedání
14. 5. 2015 v 17.00  
v Horském klubu

Dočasná uzavírka silnic 
v Kašperských Horách při 
Oslavách osvobození!

V pondělí 27. dubna bude od 14.00 do 
17.00 uzavřen průjezd z Kašperských 
Hor na Tuškov, současně bude uzavřen 
průjezd do Karlovy ulice. Z důvodu ko-
nání jedné z akcí Oslav osvobození, kdy 
v prostoru na loukách za sokolovnou se 
uskuteční rekonstrukce historické bi-
tvy – Zhůří 1945, tak jako před pěti 
lety. Podrobnosti o akci v samostatném 
článku.

Úvodník
Vážení čtenáři, 
velmi si vážím Vašeho zájmu o Zpravodaj. 

Každý měsíc mi přichází mnoho příspěv-
ků. Tento měsíc jich bylo obzvlášť hodně. 
Dostala jsem se do situace, kdy jsem do 
poslední chvíle nevěděla, podaří-li se mi 
zařadit vše. Proto číslo, které držíte v ruce, 
obsahuje méně fotografií než obvykle a je-
jich velikost je menší. Nebylo v mých silách 
zařadit jich více. Článek pana Horpeniaka 
o velikonočních zvycích na Šumavě najde-
te na webových stránkách města v odkazu 
„Zpravodaj“.

Jistě mi dáte za pravdu, že by Vás mrze-
lo, kdybych právě Váš příspěvek neotisk-
la. Chápu, že je pro Vás těžké odhadnout, 
jak dlouhý článek jste napsali, přibližně 
3700 znaků včetně mezer ve Wordu od-
povídá půl straně ve Zpravodaji. Proto Vás 
prosím, buďte ohleduplní ke všem ostatním 
a hlídejte si délku příspěvků, jinak budu 
muset přistoupit ke krácení článků a celý 
text zvěřejníme na internetu. Neberete si 
má slova osobně, nejsou namířena proti ni-
komu. Mojí snahou je, aby byl Zpravodaj 
rozmanitý a otevřený všem. Věřím, že po-
lovina strany ve Zpravodaji poskytuje do-
statek místa, jak sdělit vše důležité. 

Přeji Vám krásné Velikonoce,  
načerpejte novou jarní sílu a těším se na 
setkání s Vámi na některé z akcí bohatého 
velikonočního programu Kašperských 
Hor. 

S úctou
Zdeňka Ánandí Barfussová

 
a ve 13.00 – doporučujeme si prohlídku 
předem objednat! 

Úplnou novinkou je divadelní před-
stavení Mastičkář, které se odehra-
je v sobotu 4.  a v neděli 5. dubna od 
12.00, 14.00 a od 15.30 na hradním ná-
dvoří, které se pro tuto příležitost pro-
mění ve středověké tržiště. Mastičkář je 
nejstarším českým dramatem z 1. pol. 
14. století, i když spíše než o drama-
tickou zápletku jde o satirickou frašku, 
která měla za cíl prostého diváka poba-
vit. Účinkuje místní divadelní spolek 
Pachmajr.

K Velikonocům neodmyslitelně pat-
ří také zvířátka a mláďátka, proto bu-
dou mít návštěvníci přímo na nádvo-
ří možnost přivítat nové přírůstky do 
hradního zvěřince, jehňátka Andělku 
a Emila. A chybět samozřejmě ne-
bude ani dobré jídlo a pití. Ať bude 
počasí ještě chladné či krásné jarní,  
k dispozici bude bohatá nabídka občer-
stvení, jako je např. medovina, svařák, 
výborná káva z místní pražírny nebo 
hradní placka či topinka.

Své dotazy můžete směřovat na –  
info@kasperk.cz, +420 376 582 324 
(hrad Kašperk), nebo kultura@kasphory.
cz, +420 376 503 411 (město Kašperské 
Hory).

S přáním krásného nadcházejícího 
jara a příjemného prožití Velikonoc

Zdeněk Svoboda, kastelán hradu Kašperk

dokončení ze strany 1
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Slovo starosty - o rozpočtu

Slovo místostarosty - k připravovaným investicím

Vážení a milí spoluobčané,
zastupitelstvo města na veřejném jednání 

dne 26. února projednávalo mimo jiné návrh 
rozpočtu města na letošní rok. Předložený 
návrh byl na jednání o některé položky dopl-
něn a následně schválen. Rozpočet byl mezi 
zastupiteli předjednán 20. února na pracov-
ním neveřejném jednání. Kompletní znění 
schváleného rozpočtu najdete na webových 
stránkách města. Nebudu dlouze rozebírat 
jednotlivé položky. Vyjádřím se pouze k těm, 
které vyvolaly největší emoce. 

Výdaje na kulturu
V letošním roce budeme více podporovat 

spolkovou a zájmovou činnost, dále plánuje-
me pořízení stylových stánků pro pořádání 
farmářských trhů, jarmarků a dalších čin-
ností na našem krásném náměstí. Nedílnou 
součástí náměstí by se také měla stát taková 
drobnost, jakou je stojan na kola. Samozřejmě 
budeme pokračovat v opravách našeho hradu 
a ostatních kulturních památek. Kino čeká na 
novou oponu a zázemí pro účinkující. Jsem 
přesvědčen, že to budou účelně vynaložené 
finanční prostředky. 

Tvorba nových peněžních fondů a příděl fi-
nančních prostředků do těchto fondů.

Zastupitelstvo schválilo zásady pro tvorbu 
dvou nových peněžních fondů. Jsou to:

1. Fond oprav vodovodního řadu a vodá-
renských objektů 

2. Fond oprav kanalizačního řadu a čistíren 
odpadních vod

Kromě těchto nových fondů má město zří-
zen fond oprav CZT (výtopna). K čemu vlast-

ně tyto fondy slouží? Do těchto fondů převádí 
město každoročně finanční prostředky, aby 
si vytvořilo zdroje na budoucí rekonstrukce 
zařízení /výtopna, vodovod, kanalizace/. Je to 
stejné, jako když se rodina rozhodne pořídit 
si nový automobil v ceně 240 tisíc Kč. Doba 
životnosti auta je stanovena na deset let. To 
znamená, že pokud si rodina bude chtít poří-
dit nový automobil každých deset let, musí si 
kromě běžných výdajů na provoz auta /benzín, 
opravy, pojištění/ ročně naspořit částku 24 tisíc 
Kč. Stejným způsobem hospodaří podnikate-
lé, firmy a také město. Můžete namítnout, že 
město na rekonstrukce dostává dotace. To je 
částečně pravda. Dotace jsou určeny na udrže-
ní a opravy zejména nevýdělečné infrastruk-
tury – komunikace, veřejné osvětlení, školství, 
sport, kultura. Výdělečná infrastruktura by si 
na sebe měla vydělat sama. To znamená, že 
z ceny vodného, stočného a tepla si provozo-
vatel /město/ musí vytvářet zdroje na obnovu 
sám. Podporu ve formě dotace může získat 
pouze v případě, že tuto infrastrukturu rozšíří, 
nebo zvýší kvalitu dodávané služby. Například 
snížení emisí z výtopny, kvalitnější čištění od-
padních vod nebo zřízení zdroje kvalitnější 
pitné vody. V letošním roce jsem navrhl mi-
mořádný příděl do fondu oprav CZT. Systém 
CZT je v provozu již deset let a jeho pořizova-
cí hodnota je téměř 150 milionů Kč. Za deset 
let město vytvořilo rezervu na obnovu a rozvoj 
CZT ve výši necelých 4 milionů korun, což 
je vzhledem k životnosti technologie velmi 
málo. Mimořádný příděl ve výši 8,6 milionu 
korun je nutné minimum. Tyto peníze nejsou 

do fondu přiděleny na úkor ostatních občanů, 
kteří nejsou na centrální výtopnu připojeni. 
Jsou to prostředky, které si odběratelé zaplatili 
v ceně tepla. Na závěr uvádím citaci ze zákona 
o rozpočtových pravidlech, aby občané ne-
podléhali obavám, které vyslovila zastupitelka 
Balounová na veřejném jednání zastupitelstva 
o tom, že tyto fondy mohou být zneužity pro 
vyvádění městských financí mimo rozpočet 
města za účelem jejich tunelování.  

Zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů umožňuje obci, aby si vedle svého 
rozpočtu zřídila ještě peněžní fondy. Neurčuje 
počet, ani druh těchto fondů. Každá obec si 
může peněžní fondy zřizovat podle své vlastní 
úvahy, resp. podle svých potřeb. Mohou být 
zřízeny pro konkrétní účely nebo bez účelové-
ho určení. Zákon nestanoví, že každý peněžní 
fond musí mít svůj vlastní samostatný účet 
u peněžního ústavu. V podstatě stačí, když 
si obec stav svých fondů sleduje analyticky ve 
vlastním účetnictví. Peněžní fondy mohou 
mít různé zdroje, např. příjmy běžného roku, 
které jsou určeny k využití v budoucích letech, 
přebytek hospodaření minulého roku a také 
převody prostředků z rozpočtu během roku. 
Zřízení peněžních fondů obce je podle zákona 
o obcích vyhrazeno zastupitelstvu obce.

V příštím čísle Vás seznámím s přípravou 
rozvojové strategie Kašperských Hor pro 
příštích deset let. 

Přeji příjemně strávený čas při čtení 
Zpravodaje.      

Petr Málek

Úvodem bych rád vysvětlil několik mých 
vět z minulého Zpravodaje, které vzbudily 
poměrně značný ohlas. Považoval jsem za 
potřebné vysvětlit občanům, proč Rada měs-
ta nakonec rozhodla nezvyšovat pro rok 2015 
cenu tepla. A to i přes to, že ekonomické vý-
sledky hospodaření střediska centrálního zá-
sobování teplem vykázaly v roce 2014 finanč-
ní ztrátu 2,47 mil. Kč. Jako důvod nezvýšení 
ceny tepla jsem uvedl podezření, že finanční 
vyčíslení nejvyšší nákladové položky – nákla-
dů na palivo, bylo zatíženo řadou systema-
tických a náhodných chyb, a proto by nebylo 
správné na základě těchto údajů zvýšit cenu 
tepla. Takže bych rád vysvětlil, co jsem tím-
to tvrzením myslel. Především to v žádném 
případě nebyla kritika firmy HF-ENERGO, 
spol. s r.o., která na základě smlouvy bez-
problémově provozuje centrální zdroj a vý-
měníkové stanice u jednotlivých odběratelů. 
Výhrady mám pouze k měření a potažmo 
finančnímu vykazování palivových nákla-
dů zdroje. Od uvedení výtopny do provozu 
v roce 2005 až do loňského roku bylo vstup-
ní palivo (štěpka i piliny) do výtopny bilan-
cováno v jednotkám prms (prostorový metr 

sypaný). Tento způsob bilancování je ve svém 
principu nepřesný, protože nerespektuje míru 
zhutnění paliva, vlhkost, a tudíž ani skutečný 
tepelný obsah paliva. V loňském roce minulé 
vedení města správně rozhodlo investovat do 
pojezdové váhy a sušící pece pro zjišťování 
výhřevnosti paliva. Tím byla odstraněna uve-
dená systematická chyba a bilancování vstup-
ního paliva bude daleko přesnější. 

V tomto pravidelném sloupku Zpravodaje 
bych chtěl postupně seznamovat čtenáře 
s připravovanými investičními akcemi měs-
ta. Dnes bych si dovolil začít dvěma objekty, 
které se sice jako investice v současné době 
nepřipravují, ale zato jsou hodně diskutova-
né. Především je to projekt parkoviště pro 
95 vozidel v prostoru bývalé městské pily. 
Projekt byl rozhodnutím Rady města poza-
staven, protože nejsme přesvědčeni, že toto 
řešení je právě to optimální. Jak zjišťuji, je 
to názor i řady místních občanů. Proto jsme 
rozhodli plochu uklidit, s minimálními ná-
klady upravit povrch a ponechat zatím jako 
prostor pro bezplatné parkování. Pokud se 
ukáže, že prostor bude řidiči využíván, nebu-
de problém projekt znovu „oživit“ a poté snad 

i najít v rozpočtu finance na tuto investici.
Druhou diskutovanou otázkou je budouc-

nost objektu „Bílá růže“. Minulé vedení měs-
ta objekt na konci roku 2013 koupilo. Podle 
informací, které jsem získal od minulých za-
stupitelů, nebylo původním záměrem budovu 
zbourat. Ostatně podle vyjádření památkářů, 
by to ani nebylo možné. Přesto bylo s demolicí 
v loňském roce reálně uvažováno, a dokonce 
na jednom z veřejných zasedání bylo málem 
o demolici rozhodnuto. A to i přesto, že his-
torie tohoto domu podle PhDr. Horpeniaka 
sahá až do doby pozdní gotiky. Zásadním 
argumentem propagátorů demolice byla „do-
pravní závada“. Nechal jsem od specialisty na 
dopravní stavby zpracovat možné varianty 
řešení tohoto problému. Podle něj je mož-
né najít poměrně jednoduché a levné řeše-
ní. Pravda, nebude sice možné mezi radnicí 
a Bílou růží projíždět bez zastavení povolenou 
padesátkou, ale to snad není to nejdůležitější, 
o co by nám mělo jít. Budeme se proto snažit 
najít investora, který by Bílou růži obnovil do 
její bývalé slávy a přispěl tak k rozvoji města 
i turistického ruchu v regionu Šumavy.

Milan Bechyně
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Statistiku zaměstnanosti v našich orga-
nizacích jsme provedli z důvodu ujasnění 
počtu zaměstnaných - jak našich obča-
nů, tak cizích. Do dnešního dne se touto 
problematikou nikdo nezabýval. Chceme 
změnit přístup a zaměstnávat v našich 
organizacích převážně naše občany, a tím 
zmírnit nezaměstnanost v našem městě. 
Je to vlastně odrazový můstek pro příští 
roky. Současný stav nyní známe. A každý 
další rok budeme porovnávat, jak jsme se 
s problematikou zaměstnanosti vypořáda-
li. Snaha musí být na obou stranách a dílo 
se určitě podaří.

Jaroslav Chlada, místostarosta

Hrad Kašperk

1. zaměstnanci
Celkový počet zaměstnanců stálých: 3, 

z toho 2 s trvalým pobytem v K. H.
Celkem zaměstnanců sezónních: 41, 

z toho 5 s trvalým pobytem v K. H.
2. Vyšší investice 2015
Zajišťovací práce torza severní obvodové 

hradby:  400 000,-
Zajišťovací práce lokální 205 000,-
V roce 2015 nejsou plánovány vysoké in-

vestice. Jedná se o rok velkých příprava na 
r. 2016, kdy bude výročí 660 let od založe-
ní hradu a 700 let od narození Karla IV..

Na rok 2016 se připravují nové speciální 
prohlídky pro děti a  mládež, které by měly 
být unikátní nejen v celorepublikovém 
měřítku.

Na rok 2016 se připravuje i nové využití 
prostory dožilé kolny na nádvoří. Dle roz-
hodnutí o využití prostoru bude definová-
na výše investice.

Městský úřad Kašperské Hory

1. zaměstnanci
Celkem 13 zaměstnanců (během roku 

ubyl 1 investiční technik, v současné době 
12 zaměstnanců).

Z dvanácti zaměstnanců MěÚ je v sou-
časné době 6 dojíždějících a 5 s trvalým po-
bytem v K. H.. Jeden zaměstnanec nemá 
v K. H. trvalé bydliště, ale vlastní zde byt, 
nedá se tedy zařadit mezi dojíždějící, pro-
tože denně nedojíždí.

2. počet zaměstnanců placených kraj-
ským úřadem

Prostřednictvím Krajského úřadu 
Plzeňského kraje byl ze státního rozpoč-
tu České republiky poskytnut příspěvek 
na výkon státní správy v roce 2014 ve výši 
1.046.700,- Kč. Tato částka je každý rok 
jiná, závislá na schválení státního rozpoč-
tu. Výkonem státní správy se rozumí:

- částečně vedoucí finančního odboru
- stavební úřad 

Rozbor zaměstnanosti v organizacích  
Města Kašperské Hory za rok 2014

- odbor životního prostředí
- evidence obyvatel
- sociální odbor
- matrika   
- částečně tajemník
3. počet zaměstnanců placených 

městem
Ostatní mzdové prostředky jsou pláno-

vány v rozpočtu města.
4. Počet služebních vozů, počet uje-

tých km za rok, osoba zodpovědná za 
provoz jednolivých vozů

Městský úřad má k dispozici 2 služební 
vozidla:

Octavia II   4P2 6272: najeto za rok 2014          
13.390 km

NISSAN     1P9 9756: najeto za rok 2014 
(od 7. měsíce) 1.873 km

Octavia       KTI 40-18: najeto za rok 
2014 (do 7. měsíce) 3.071 km

Tajemník provádí rezervaci vozidel dle 
požadavků jednotlivých pracovníků, vy-
hodnocuje měsíčně spotřebu PHM a zajiš-
ťuje nutné opravy v místním autoservisu. 
Technické prohlídky těchto automobilů 
zajišťuje vedoucí technických služeb. 

5. počet nezaměštnaných 
Nezaměstnanost v roce 2014 byla dle 

dostupných informací Úřadu práce České 
republiky, pracoviště Sušice + - 114 lidí.

Kašperskohorské městské lesy, s. r. o. 

1. počet THP
- do 31.5. 2014 - 13 THP
- od  1.6.2014 - 12 THP 
2. dále rozpracovat dle jednotlivých les-

ních úseků + pila
 úsek č. 1: celkem  9 - 0 vlastní,  9 OSVČ 
- 8   K. H., 1 ostatní
úsek č. 2: celkem 15 - 8  vlastní, 7 OSVČ 
- 11 K.H., 4 ostatní
úsek č. 3: celkem  4 - 0  vlastní, 4 OSVČ - 
2 K. H., 2 ostatní
úsek č. 4: celkem  6 - 0 vlastní, 6 OSVČ  - 
0 K. H., 6 ostatní
úsek č. 5: celkem  8 - 0 vlastní, 8 OSVČ - 
0 K. H., 8 ostatní
úsek č. 6: celkem  9 - 0 vlastní, 9 OSVČ - 
0 K. H., 9 ostatní
úsek č. 7: celkem 9 - 0 vlastní, 9 OSVČ - 
2 K. H., 7 ostatní pokračování na straně 5

pila: celkem 9 - 9 vlastní, 0 OSVČ - 8 K. 
H., 1 ostatní

Celkem: 69 - 17 vlastní, 52 OSVČ  - 31 
K. H., 38 ostatní     
Krátkodobí zaměstnanci a nepřidělení 
ostatní nejsou v tomto přehledu zahrnuti, 
OSVČ se pohybují i na několika úsecích. 
     3. Počet zaměstnanců pěstební i těžeb-
ní činnosti, jaké pracovní smlouvy, počet 
odpracovaných měsíců, počet OSVČ

pěstební činnost: 11, z toho 8 zaměstnáno 
na dobu určitou 10 měsíců, 3 zaměstnáno na 
dobu určitou 2 měsíců

těžební činnost – 0
ostatní činnost – 3, z toho 2 na dobu neu-

rčitou, 1 na dobu určitou 5 měsíců
Odpracované měsíce - 115 měsíců
Počet OSVČ - 52 smluv uzavřeno na  530 

měsíců a předloženo 399 fakturací.
4. Harvestor v procentech celkové těžby 
Celková těžba za rok 2014 - 28.441,- m3, 

z toho harvestorová technologie 7.984,- m3, 
to je  28,07 %

5. Kolik zaměstnanců má trvalý pobyt 
na K.Hory,kolik OSVČ,kolik ostatní.

Zaměstnanců celkem: 34, z toho
Kašperské Hory 26, to je  76, 5 % 
Rejštejn 5 - 14, 7 % - 3x THP, Piera, 

Pikl.
H. Kvilda 2 - 5, 9 % - 2x THP
Nezdice 1 - 2, 9 % - Oudes
OSVČ – uzavřeno  54 smluv/52 realizo-

váno, z toho  K. Hory 20, to je 38, 5 %
Rejštejn 9 - 17, 3 %  - 3x UKT
Srní 6 - 11, 5 %  - 3x UKT, koně
Sušice 4 - 7,7  %  -  3x UKT, koně
Kvilda, H. Kvilda 3 - 5, 8 %  - 2x UKT
Hartmanice 1 - 1, 9 %  - 1x UKT
Ostatní 9 - 17, 3 % -   7x UKT, koně
Celkem zaměstnáno: 86 osob (když bu-

deme uvažovat jedna smlouva OSVČ na 
jednoho člověka)    
    Kašperské Hory 46, to je    53, 5 %

Rejštejn 14 - 16, 2 %
Srní 6 - 6, 9 %    

    H. Kvilda, Kvilda 5 - 5, 8 % 
Sušice 4 - 4, 7 %
Hartmanice 1 - 1, 2 %
Nezdice 1 - 1, 2 %
Ostatní 9 - 10, 5 % 
6. počet služebních vozů,počet km uje-

tých za rok, osoba zodpovědná za provoz 
jednotlivých  vozů

Počet vozů  3 ks
Subaru   -  stáří  9 let - ujeto  16. 554 km   

přiděleno  Mäntl M., zodpovídá Mäntl M. 
M.L 200 – stáří  6 let - ujeto  16. 704 km  

přiděleno   Štefan A., zodpovídá Štefan A.
M.L 200 – stáří  1 rok - ujeto    9. 529 km  při-

děleno   Naušová H., zodpovídá Naušová H.
Celkově zodpovídá jednatel M. Mäntl.
 

Počet nezaměstnaných v Kašperských 
Horách v únoru 2015:

 věk 20-30 let: 27
 věk 31-40 let: 32
 věk 41-50 let: 27
 věk 51-63 let: 43
 Celkem: 124
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Poznámka: Ujeté km u Ing.Štefana  
a Ing. Naušové jsou součet za osobu,v roce 
2014 došlo k prodeji a nákupu nového 
vozidla.

7. vše za celé  KHML
Celkem v roce 2014 bylo zaměstnáno    

- 86 osob, z toho 34 zaměstnanců včetně 
THP, 52 osob na OSVČ, 46 zaměstnanců  
obyvatelé Kašperských Hor, 40 z ostat-
ních lokalit

8. předpokládané vyšší investice
Rekonstrukce budovy „Prachárna“  cca 

1,2 mil. Kč

Technické služby

1. Počet THP : 3
2. Počet zaměstnanců:
celkem počet zaměstnanců:11
- z toho 10x pracovní smlouva na 

dobu neurčitou, 1 x na dobu určitou do 
30.6.2015,

- z toho (vč.THP), 13x trvalý pobyt 
v Kašperských Horách, 1x dojíždí ze 
Sušice

Na letní sezónu ještě nabíráme 3 za-
městnance z Úřadu práce na 6 měsíců, 
přes prázdniny cca 9 brigádníků – míst-
ních studentů vždy na 14 dní.

3. počet služebních vozů, počet uje-
tých km za rok, osoba zodpovědná za 
provoz jednotlivých vozů

Počet služebních vozů: 3  ks ,  průměr-
né stáří vozidel 10 let

- Citroen Berlingo černý: najeto prů-
měrně za rok 4 062 km, řidiči Vrhel, 
Kolář

- Citroen Berlingo stříbrný: najeto za 
rok 3 469 km (pořízeno v dubnu 2014), 

řidiči Švajka, Škvára
- Nissan Pick-up: najeto průměrně za 

rok 8 500 km, řidič Mäntl

Statek Kašperské Hory s. r. o.

1. Počet THP:
Celkový počet THP: 3, 2 s trvalým po-

bytem v K. H. a 1 mimo K. H.
2. Počet zaměstnanců, jaké pracovní 

smlouvy, počet zaměstnaných s trvalým 
pobytem v K. H.

Pracovní poměr na dobu neurčitou: 
8, z toho 5 s trvalým pobytem v K. H., 3 
mimo K. H.

Pracovní poměr na dobu určitou: 1, 
z toho 0 s trvalým pobytem v K. H., 
1 mimo K. H.

Dohody o provedení práce: 7, z toho 
7 s trvalým pobytem v K. H., 0 mimo 
K. H.

3. Souhrn za celou firmu
Zaměstnanci s trvalým pobytem 

v K. H.: 14
Zaměstnanci s trvalým pobytem mimo 

K. H.: 5
4. Počet služebních vozů, počet uje-

tých km za rok u jednotlivých vozů, 
osoba zodpovědná za provoz jednotli-
vých vozů

- Subaru (5P85 2280) – Ing. Jaroslav 
Kratochvíl, ujeto: 31 511

- Mitsubishi (4P0 1744) – Michaela 
Jelínková, ujeto: 24 840

- Peugeot (4P2 7048) – Štěfan Skypala, 
ujeto 14 503

- Mitsubishi (6P3 7588) – Štefan 
Skypala, ujeto 1 640

5. Předpokládané vyšší investice
Nákup strojů za podpory PRV – osa 

I.1.1. Modernizace zemědělských podni-
ků – ve výši cca 2000 tis. Kč.

Na základě změny zákona o odpadech 
č.185/2001 Sb., § 17 odst. 3 vešla od 1. 1. 
2015 v účinnost vyhláška č. 321/2014 Sb., 
o rozsahu a způsobu odděleného soustřeďo-
vání složek komunálních odpadů. Pro nás,  
jako pro občany a stejně jako pro firmy, to 
znamená, že zbytkový odpad, který končí 
v popelnicích a následně v popelářském voze 
a na skládce, bude muset být tříděn ještě 
o něco dokonaleji. 

Že třídíme plasty, sklo a papír si většina 
z nás již zvykla. Že neodkládáme do popel-
nic nebezpečný odpad (např. zbytky umělých 
hnojiv, barev, olejů, lepidel, staré nepoužité 
léky, rtuťové teploměry, elektroniku, zářivky, 
úsporné žárovky, výrobky z azbestu a dal-
ší jiné látky) se stalo doufám samozřejmos-
tí, ale nyní po novu, je povinnost oddělovat 
od směsného odpadu také biologický odpad 
a kovový odpad. Odhadem tvoří bioodpad té-

měř polovinu komunálního odpadu. Jde třeba 
o slupky z ovoce a zeleniny, větve, trávu, listí 
a rostlinný odpad z kuchyně. 

Obce si mohou zvolit, jak bude u nich sběr-
ná síť vypadat. Někde již odkládají bioodpad 
do hnědých popelnic, které potom vyváží 
svozová firma. V Kašperských Horách byla za 
účelem splnění této povinnosti vybudována 
vlastní městská kompostárna. Najdete ji při 
výjezdu z města směrem do Kavrlíku, v ná-
vaznosti na areál společnosti Statek Kašperské 
Hory s.r.o., který se také stane jejím provozo-
vatelem. Vzhledem k tomu, že kompostárna 
není prozatím v provozu, o pravidlech uklá-
dání a svozu bioodpadu z města budeme in-
formovat v příštím vydání Zpravodaje. 

Místo pro oddělený sběr kovů již pro obča-
ny města existuje spolu s provozem sběrného 
dvora v Sušické ulici. 

Helena Marková, Odbor ŽP

Nové povinnosti v oblasti  
třídění odpadů

dokončení ze strany 4

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI ZA ROK 2014 KAŠPeRSKé HORY

Organizace THP  
+ zaměstnanci OSVČ trvale žijící 

v K. H. ostatní úřad práce 
+  brigádnící

Kašperskohorské 
městské lesy s. r. o. 34 52 46 40 -

Statek Kašperské 
Hory s. r. o. 19 - 14 5 -

Technické služby 14 - 14 - 12

Městský úřad  
Kašperské Hory 12 - 5 7 -

Hrad Kašperk 3 - 2 1 41

Celkem 82 52 81 53 53

Zájezd na muzikál  

Mýdlový princ  

o Kašperských Horách 

MěKIS Kašperské Hory pořádá 
dne 17. dubna 2015 zájezd na mu-
zikál Mýdlový princ. Děj celého 
příběhu je zasazen do současnosti 
a zavede Vás mezi amatérské herce 
v malebném prostředí Šumavy, a to 
přímo do Kašperských Hor. V muzi-
kálu se setkáte se známými postavami 
z Kašperských Hor. 

Ceny za vstupenku jsou 550,- Kč + 
300,- Kč za dopravu. 

Zájemci se mohou přihlásit na 
MěKIS osobně, tel. 376 503 411, 412, 
email: kultura@kasphory.cz, anebo 
na FB MěKIS nejdéle do 3. dubna 
2015 do 16.00 hodin. 

Lucie Valentová, MěKIS
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Tak jako 
v loňském 
š k o l n í m 
roce, tak 
i v letošním 
jezdí děti 
ze školky 
společně se 
školáky na 

plavecký výcvik do sušického bazénu. I když 
někdo je již zkušený plavec, tak se prostřed-
nictvím zkušených plavčíků stále děti sezna-
mují s vodou a se základy plavání. „Včelkám“ 
(děti ze druhé třídy MŠ) to jde velice dobře, 
vody se nebojí a určitě z nich budou i dobří 
plavci. První plavecký výcvik jsme zahájili 
25. 2. 2015. 10 plaveckých lekcí si rozdělí tří-
da „Včelek“ a třída „Broučků“, takže každá po 
5 lekcích. Fotografie svědčí o tom, že si naše 
děti vodu opravdu užívají! 

Radka K. a Dáša Š.

Okénko Mateřinky Kašperinky:  
Včelky se vody nebojí.

Jak je všeobecně známo, již 3 roky je naše 
škola sloučena pod jednou střechou v zá-
kladní škole. Je tedy její nedílnou součástí. 
Díky společným akcím – jako jsou vánoční 
besídky, divadelní představení, různé bese-
dy, plavecké a lyžařské výcviky apod., jsou 
tak naši žáci včleněni a částečně integrová-
ni do celoškolního dění.

I naše praktická škola má sama své akti-
vity a není jich málo. Již na začátku škol-
ního roku začínáme návštěvou IS při NP 
Šumava a pokračujeme vždy 1x za měsíc. 
Děti zde získávají poznatky o ochraně ži-
votního prostředí, seznamují se s flórou 
a faunou Šumavy, v neposlední řadě prová-
dí i praktické činnosti, jako je výroba papí-
ru, plstění z ovčí vlny apod. A to vše navíc 
zábavnou formou.

Vždy v prosinci připravujeme vánoční 
besídku spojenou s nadílkou. Zazpíváme si 
a společně se pobavíme. V únoru – v době 
masopustu – se všichni převlékneme za 
různé pohádkové bytosti, zatančíme si, 
zazpíváme a zasoutěžíme si. Poté následuje 
průvod masek školou.

Na jaře rádi chodíme do přírody, kde se 
seznamujeme s taji tábornických doved-
ností, také vaříme jednoduchá jídla na kot-
líku. Nejoblíbenější je česnečka.

Kromě jiného nacvičujeme různé hravé 
scénky, při kterých se pobaví jak žáci, tak 
učitelé. Tím samozřejmě výčet našich akti-
vit nekončí, ale o nich zase jindy.

Co se týká výuky, přistupujeme ke kaž-
dému žákovi individuálně na základě jeho 
specifických výukových obtíží. Značný 

Něco málo o základní škole praktické...
důraz klademe na pracovní vyučování. 
Děti vyrábějí různé dekorativní předměty, 
ozdoby a výšivky. Pracují s různými mate-
riály a zdokonalují své tvůrčí schopnosti. 
Ve školní kuchyňce se učí připravovat jed-
noduchá jídla a seznamují se se zásadami 
zdravého stravování. V dílně zase pracují 
se dřevem, kovy a plasty a učí se používat 
základní pracovní nástroje. To se jim bude 
v životě určitě hodit.

Náplň výuky v základní škole praktické 
je pestrá a někdy i zábavná. Ve škole panují 
přátelské vztahy mezi žáky i učiteli, velmi 
dobrá je i spolupráce s Dětským domovem 
v Kašperských Horách. Celá řada žáků je 
právě z DD.  

„Zvlášťka“, jak se někdy tato škola na-
zývá, je možná opomíjená vzdělávací in-
stituce, má ale své nezastupitelné místo 
v síti škol. Vždyť připravujeme na prak-
tický život děti, které by buď velice obtíž-
ně nebo vůbec, nemohly obstát v základní 
škole. Jejich připravenost integrovat se 
do té „chytřejší“ části společnosti by byla 
tudíž velice malá. Takto díky specificky 
upraveným učebním osnovám má většina 
žáků možnost se vyučit a postavit se tak 
na vlastní nohy. Škoda jen, že takto ne-
uvažují někteří ministerští úředníci, kteří 
neví vůbec nic o této problematice a cíleně 
se snaží tento typ škol zrušit a žáky in-
tegrovat do „ normálních“  tříd základní 
školy. Argumentují tím, že jsou zde žáci 
diskriminováni. Měli by se přijít podívat  
a blíže se seznámit s naší prací. Pak snad 
možná někteří prohlédnou. Musíme věřit, 

že zdravý rozum zvítězí a soumračné pro-
gnózy se nenaplní. To si přejeme všichni 
vyučující a přejeme to hlavně našim dě-
tem, pro které je praktická škola místem 
klidu a bezpečí.                                                                                                                    

Jan Korec

Vzpomínka na pana Bohumila 
Bartizala

Pana Bartizala jsem poznal při ná-
stupu na nově vybudovanou vojenskou 
seismickou stanici. Byl to velmi sečtělý 
a skromný člověk. Ochotně mi předá-
val zkušenosti, které měl jako dlouho-
letý pracovník civilní seismické sta-
nice. Dokázal s nadšením vypravovat 
o své práci, která vyžadovala přesnost 
a spolehlivost.

Další jeho velkou zálibou bylo včelaře-
ní. Když pochopil, že mě včely zajímají, 
dostal jsem od něj můj první roj i s návo-
dy na vybudování úlů, výrobu rámečků, 
dokrmování včel, vytáčení medu. Od té 
doby vím o včelách hodně a vážím si tře-
ba účinků propolisu, jehož léčebné účin-
ky jsem poznal sám na sobě.

Po zrušení vojenské seismické stanice 
jsem odešel na jiné pracoviště, ale s pa-
nem Bartizalem jsme zůstali do konce 
jeho života dobří přátelé. Stále na něj 
vzpomínáme.

Jiří Valášek

Bývalá zástavba a celistvost města 
Kašperských Hor.

Chtěl bych pamětníkům připomenout 
zbouranou ulici v našem městě. Jedná se 
o ulici Horní, která je napojena kolmo 
na ulici Dlouhou. Kolem náměstí je plno 
takových míst, kde býval život a zůstala jen 
prázdná místa. Jen pamětníci vzpomenou, 
že tam stál dům a připomenou si bývalé 
obyvatele města. Urbanistická celistvost 
města se úplně ztratila a město se rozšiřuje 
do okolních luk. Možná, že je to pošetilá 
myšlenka, zda tato veřejná prostranství 
znovu zastavět domy, které dají našemu 
městu opět historický ráz.

Miroslav Kůs Andres
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Haló, haló, tady jaro!
Tak se snad konečně dočkáme - už bude 

opravdové jaro. Po mírné zimě docela víta-
ná změna. Třeba si začneme plnit všichni 
svá - mnohdy tajná přání. Určitě si koupí-
me na sebe něco pěkného – budou přece 
Velikonoce! Doma pečlivě uklidíme, v za-
hrádce zasejeme co je potřeba,  vyrazíme do 
přírody - ať už pěšky nebo na kole. Zkrátka 
si budeme užívat jarního sluníčka. Někomu 
se podaří shodit po zimě přebytečná kila 
a začne žít zdravěji. Tato a mnohá jiná 
předsevzetí asi obývají mysl mnohých z nás. 
Možná je také jaro obdobím jiných aktivit - 
úklidu nejen venku, ale i v sobě. Je čas odlo-
žit chmury a naladit konečně úsměv. Přece 
se nebudeme na sebe škaredit, když je venku 
tak hezky. Všichni dobře víme, že optimis-
mu není nikdy dost. My, učitelé, o tom víme 

své. Přesto se vrháme - často po hlavě - do 
mnoha aktivit, snažíme se předávat i těm 
nejzatvrzelejším žákům alespoň základní 
vědomosti. A že to jde někdy hodně ztuha! 
Trochu si mnu ruce, konečně se letos bu-
dou opět po mnoha letech konat přijímací 
zkoušky na střední školy. Budeme budoucím 
studentům držet palce, aby jim první  život-
ní zkouška dopadla na  výbornou a všichni 
se dostali na vysněnou školu. I naše město 
potřebuje chytré mladé lidi. Na co se ještě 
těším? Až ožije hřiště nad školou a kluci ko-
nečně zase budou  běhat za míčem – třeba se 
přidají i děvčata. Také se těším na barevné 
truhlíky za okny a hlavně na radost, kterou 
budou mít lidé nejen ve tváři, ale také i ve 
svých srdcích. 

-vk-

V hodi-
nách výcho-
vy ke zdraví 
se v 8. tří-
dě probírá 
mimo jiné 
zdravá výži-
va a zdravý 
životní styl. 

Začali jsme složením správného jídelníčku, 
důležitostí pravidelného stravování a vý-
běrem vhodných potravin. Celý program 
o zdravé výživě jsme završili zhotovením 
vlastního pokrmu, který měl splňovat dvě 
hlavní podmínky – odpovídat zdravé vý-
živě a také nám chutnat. Tato činnost nás 
nadchla a moc jsme se těšili.

Vytvořili jsme 4 skupiny a každá naplá-
novala svůj pokrm. Jedna skupina chysta-
la smaženého kapra a opečené brambory. 
Tady tvůrce potkalo několik zapeklitých 

Ze školy: Vařili jsme zdravě
situací – nejprve s nimi odmítla spolupra-
covat trouba, a než na to přišli, uplynula 
nějaká doba, takže brambory v konečné 
fázi nebyly úplně ideální. Druhý problém 
se objevil při smažení kapra, který ne-
skutečně prskal kolem dokola horký olej. 
Naštěstí jsme byli šikovní a nikomu se nic 
nestalo.

Druhá skupina vymyslela tortily s ku-
řecím masem a zeleninovým salátem. 
Členové skvěle spolupracovali, i když pra-
covní stůl chvílemi trošičku připomínal 
odpadkový koš – suroviny se hromadily 
snad všude. Podobně ostatně vypadaly 
i další stoly. Také Pepovi lehce ujela ruka 
při solení masa, ale přesto byl výsledek 
skvělý, úžasně jsme si pochutnali. 

Třetí jídlo – těstovinový salát zvládly 
dívky bez problémů a brzy už baštily ho-
tový pokrm.

Poslední skupina se pokusila o zdravý 

zákusek. Příprava nebyla příliš složitá, ale 
jeden problém je přece jen sužoval. V ku-
chyňce nebyl k dispozici louskáček na oře-
chy, a tak je musel jeden z členů rozdrtit 
v dlaních. Také mu ostatní ochotně přiznali 
velkou zásluhu na konečném výsledku. Jinak 
tvarohovo-ovesná kaše s ovocem, naservíro-
vaná do mističek z melounu, nebyla vzhle-
dově úplně tip ťop, chutnala však náramně. 

V poměrně malé kuchyňce nás bylo dost, 
takže tam panoval chvílemi pěkný frmol, 
každou chvíli se jeden druhému motal pod 
nohama, když právě sháněl správné nádobí, 
ale vše jsme úspěšně zvládli. Vůně připravo-
vaných pokrmů se šířila chodbami a lákala 
další zájemce o baštu, ale my, i když jinak 
nejsme krkouni, jsme se odmítli dělit.

Chceme poděkovat paní učitelce 
Melicharové, že to s námi riskla, všem se 
odpoledne líbilo.
                  Žáci 8. třídy

11. 3 se  v  Terstu 
narodil náš no-
blesní spoluob-
čan JUDr. Václav 
Hrabánek. Po vzni-
ku ČSR se rodina 
vrátila do Prahy, 
kde si jeho otec 
zřídil Bankovní 
dům. Václav vstou-
pil na Právnickou 
fakultu UK, ale po 
uzavření vysokých 

škol Němci studium dokončil až po válce. Po 
smrti otce se stal spolumajitelem fa. Václav 
Hrabánek a spol. Ale ne nadlouho. Po ko-
munistickém puči 1948 velmi rychle o firmu 

přišel, jak vzpomínal: „Dej sem klíče a už sem 
nechoď!“ To už byl ženatý a měl syna a dce-
ru. Soudruhy byl obdarován dělnickou pro-
fesí a tu zvládal jako dřevorubec ve Zbiroze, 
stále pod dozorem STB. V Praze pokračuje 
jako závozník, šofér, kreslíř pro filmový tisk 
a končí jako taxikář. Na Šumavu přichází 
roku 1966 a kupuje starý mlýn v Pekelském 
údolím Sterzmühle a po opravě tam od roku 
1970 bydlí. Má možnost se vrátit  ke své dávné 
lásce, ke koním. Dováží z Muráně ohrožené 
plemeno Huculských koní a pomáhá k jejich 
záchraně. V novém domově si chtěl zřídit pro 
Svatý kout pár obrázků malovaných na skle, 
ale dostalo se mu dobré rady: namaluj si je 
sám. A tak se stal v tomto oboru uznávaným  
a žádaným mistrem. Poslední léta života tráví 

v našem městě velice aktivně a rozdává dob-
rou náladu. Je nezdolným optimistou, občané 
jej mají rádi a on je taky, zvláště ženy a dobré 
pití.

Já vzpomínám, jak mne pár měsíců před 
smrtí pozval k sobě. Přišel jsem před jedenác-
tou a přivítal mne v pyžamu se slovy: „Chlape, 
proč chodíte v noci? Už jste snídal?“ Povídali 
jsme a snídali trochu víc koňaku a bylo nám 
krásně. Zakrátko byl raněn mrtvicí a 20. 4. 
2005 zemřel. Mnoho lidí se s ním přišlo roz-
loučit do kostela sv. Mikuláše, kde na hřbitově 
sní svůj poslední šumavský sen. Byl to vzácný 
člověk se šlechetným srdcem, tak mu občas 
položte na hrob kytičku či zapalte svíčičku. 
Protože on si to od nás určitě zaslouží.

-ek-

Před 100 lety se narodil

Z knihovny
Knihovna nabízí celou řadu knih 

o Šumavě napříkla: Karel Klostermann – 
Skláři, V ráji šumavském, Odysea soud-
ního sluhy aj.; Bohumil Švec – Soumrak 
keltského meče, Jak bohové určili; Emil 
Kintzl – Učitel na Šumavě, O počátku 
lyžování na Šumavě, Zmizelý kousek 
Šumavy. 

Nejžádanějšími autory jsou: Michal 
Viewegh, Wilbur Smith, John Irving, Jo 
Nesbo, Lars Kepler, Simona Monyová, 
Ilona Borská, Barbara Woodová, 
Rosamunda Pilcherová, Daniela 
Steelová, Hana Whitonová aj.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ludmila Veselá

Městská knihovna Kašperské Hory
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Rozhovor s Janou Bartizalovou  
aneb Všední den v seismické stanici 

Na seismickou stanici u Kašperských 
Hor můžeme být právem hrdí, patří k nej-
citlivějším na světě.  

Věděli jste, že počítač, který je umístěný 
přímo ve štole, ukládá digitální záznam, 
na který se můžete podívat na stránkách 
www.ig.cas.cz? Za pozornost také stojí, 
že na těchto stránkách najdete dotazník, 
který můžete vyplnit v případě, že pocí-
títe zemětřesení (např. chvění skleniček či 
lustru).

Seismická stanice Geofyzikálního ústavu 
Akademie věd ČR v Kašperských Horách 
(KHC) letos oslaví hned dvě velká jubilea: 
Byla vybudována před 55 lety a také uply-
nulo 100 let od narození pana Bohumila 

Bartizala, který věnoval stanici přes dvacet 
pět let svého života.

K 50. výročí vzniku napsal RNDr. Petr 
Kolář, CSc. Z Geofyzikálního ústavu AV 
ČR zajímavý příspěvek, otištěný v časopise 
Vesmír 90, 488, 2011/9. 

(http://casopis.vesmir.cz/clanek /ju-
bi leum-seismicke-stanice-kasperske-
hory). 

V roce 2010 navštívila stanici Česká tele-
vize a v pořadu Toulavá kamera (24. 10. 2010) 
odvysílala krátkou reportáž: http://www.
ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-
tou lava-kamera /2104110 0 0321024/
obsah /129993-seismicka-stanice-u-
kasperskych-hor.

Požádala jsem paní Janou Bartizalovou, 
která se dnes o seismickou stanici stará, 
o malý rozhovor. Setkaly jsme se, kde jinde, 
přímo v seismické stanici, paní Bartizalová 
mne mile uvítala a vše ukázala. Má můj 
obdiv, záznamy na termopapíru vypadají 
na první pohled pro odborníka jednoduše, 
pro laika je to změť čar. Užasla jsem nad 
přesností, se kterou se záznamy vyhodno-
cují ale nejvíce mne zaujalo, jak moc má 
paní Bartizalová svou práci ráda.  

Jak seismická stanice vznikala?
V roce 1959 pracovníci seismického 

oddělení Geofyzikálního ústavu tehdej-
ší Československé akademie věd hledali 
místo co nejblíže k západním hranicím, 
kde by mohli umístit seismometry. Našli 
starou štolu Kristýna, ve které se dříve do-
lovalo zlato.  Od roku 1960 zaznamenává 
stanice otřesy Země celého světa.  Štola 
Kristýna měří 402 m. Zajímavostí je, že 
ve štole je také několik druhů netopýrů, 
bývá jich tam okolo 150, pracovníci NP 
Šumava je chodí pravidelně v zimě sčítat.

Seismometry jsou umístěné ve hermetic-
ky uzavřených „hrncích“, aby měly stálou 
vlhkost a stálou teplotu, optickými kabely 
data zachycujeme v registrační místnosti 
zděné stanice, kde máme termoregistraci. 

V čem spočívá vaše práce?
Každý den (opravdu každý den, v sobo-

tu, neděli i o svátcích) v 9 hodin ráno vy-
měním termopapír na registračním válci 
a záznam za minulých 24 hodin vyhod-
notím. Výsledky pak posílám e-mailem 
do Geofyzikálního ústavu. Naše stanice 
je jedna ze dvou hlavních stanic (druhá se 
nachází v Průhonickém parku u Prahy). 
Geofyzikální ústav AV ČR v Praze na 
Spořilově naše záznamy dále zpracová.

Nemohu sice poznat, kde přesně země-
třesení je, ale dokáži určit, zda jde o blíz-
ké či vzdálené zemětřesení a mým úkolem 
je změřit na desetinu vteřiny čas vzni-
ku otřesu. Časté otřesy jsou v polském 
Lubinu, kde je důl na měď, tam dochází 
k seismické činnosti vlivem těžby. 

Například zemětřesení v Japonsku 
tady zaznamenáme za 12 minut, 
z Indonézie za 11 minut, otřesy 
z Řecka za 2 minuty, z Itálie za 
1 minutu.

Stanice stále patří k nejcitlivěj-
ším na světě?

Ano, protože seismometry umís-
těné ve štole jsou nastavené na vel-
kou citlivost, neboť nás tady neruší 
žádná průmyslová činnost. V mi-
nulých letech nás rušily odpaly ve 
štole Naděje, jejich nákladní vozy 
a traktory, které projížděly nad sta-
nicí, neboť štola se nachází přímo 
pod silnicí.  

Co dále zaznamenáváte?
Poznáme odpaly v lomech z celých zá-

padních i jižních Čechách, dříve lomy hlá-
sily přesný čas odpalu a jakou nálož použijí, 
později se ale od toho upustilo.

Teď jsou tady pořád takové malé zoubky 
(ukazuje mi přesná místa na termopapíru), 
domnívám se, že jsou způsobené probíhají-
cí těžbou dřeva nedaleko od stanice. Nebo 
tyto maličké „kudrdlinky“  jsou zajímavé 
(ukazuje o kousek vedle) - to je katr nedale-
ko za kopcem, i ten se projeví, dlouho jsme 
nevěděli, co to je, ale pak se ukázalo, že se 
jedná o katr.

Poznáte i výbuch sopky?
Ano, pokud má seismickou činnost, tak 

ano. 
Kdy jste poprvé zaznamenala největší 

zemětřesení v Čechách?
V prosinci 1985 bylo to zemětřesení na 

Chebsku o síle 4,7 Richterovy stupnice. 
Otřesy pociťovali lidé i v Praze. Zajímavé 
je, že se zemětřesení projevuje i zvukovými 
efekty připomínající vlak, nákladní auto, či 
hrom. Někteří lidé z toho byli dost roz-
rušení, pamatuji si, že mi volal starší pán 
z Janovic nad Úhlavou, zda se něco neděje, 
neboť mu doma popraskala omítka.

Kolik otřesů během jednoho dne jste 
zaznamenala nejvíce?

26. srpna 2011 bylo na Chebsku v zá-
padních Čechách 340 otřesů.

Jak dlouho zde pracujete?
V srpnu to bude 36 let. Nejdříve zde 

pracoval můj tchán pan Bohumil Bartizal, 
pak mu pomáhala jeho žena Marie a o ví-
kendech jeho bratr Josef. Když odešla do 
důchodu má tchýně, nastoupil manžel a po 
odchodu do důchodu tchána jsem nastou-
pila já.

To je obdivuhodné, celá vaše rodina 
věnovala svůj život seismické stanici.

Ano (směje se). Přemlouvám svého dva-
náctiletého vnuka, aby to po mne převzal, 
až půjdu do důchodu – to už ale nebude 
Bartizal, to bude Tesař. (smích)

Zvědavost mi nedá, abych se nezepta-
la: Děje se nyní něco?

Teď ne, od Vánoc je docela klid, většinou 
tomu říkám „klid před bouří“. Doufám, že 
ale ani nepřijde.

Je možné seismickou stanici navštívit?
Ano, je to možné po domluvě na telefo-

nu: 723 480 120. 

Děkuji za rozhovor.

Zdeňka Ánandí Barfussová

Vzpomínku o panu Bohumilovi Bartizalovi 
si můžete přečíst na straně 6.
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Cena za jednu hodinu privátního vstupu do wellness centra  
činí 500 Kč (kapacita až 8 osob). Hosté hotelu mají slevu 20%.

a c t i v i t y   &   w e l l n e s s

F A M I L Y  H O T E L

· Finská sauna
· Infra sauna
· Whirlpool
· Moderní sprchový  
  systém s chromoterapií
· Široká nabídka masáží

Pro veřejnost otevřeno: St-Pá 16-20 hodin dle individuální domluvy
Family hotel Rilancio, Náměstí 8, 341 92 Kašperské Hory
Rezervace a informace na recepci: email: info@hotelrilancio.cz
tel. :  +420 379 738 340   w w w.hotelr i lancio.cz

NOVĚ 

ZREKONSTRUOVÁNO

WELLNESS
CENTRUM

Přijmeme brigádnice
Obsluha kavárny/pražírny - Kašperské Hory 

  
  Požadujeme spolehlivost, samostatnost, příjemné a komunikativní     

  vystupování, organizační schopnosti. 
  Zkušenosti z kavárny vítány - plně zaškolíme!

  Řidičský průkaz a vlastní auto výhodou. 

Obsluha do zmrzlinového stánku - Kašperské Hory 
  
  Požadujeme spolehlivost, samostatnost, příjemné a komunikativní     

  vystupování.

Více informací na tel. 739079214 nebo 
osobně v Rósta Kafe, Dlouhá 68, Kašperské wwHory
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Ves Nezdice na Šumavě leží 5 km severně 
od Kašperských Hor a 9 km jihovýchodně 
od Sušice pod lesnatým vrcholem Žďánova 
na rozhraní Šumavy a Šumavského pod-
hůří. Střed obce je v nadmořské výšce 
638 m, sídlem protéká Nezdický potok. 
Ze strání kolem sídla se otvírají nádherné 
pohledy do krajiny šumavského podhůří. 
Z Nezdic jsou nyní spravovány soused-
ní vesnice Ostružno a Pohorsko. Celkem 
zde žije kolem tří stovek obyvatel. Část 
obce leží v přírodním parku Kašperská vr-
chovina. Asi 700 metrů severně od středu 
obce se nachází opuštěný lom, ve kterém se 
těžil mramor. Poprvé se ves Nezdice při-
pomíná v roce 1396, ale skutečná historie 
je zde nepochybně starší. Jméno Nezdice 
by podle Profousova místopisného slovní-
ku mohlo znamenat „ves lidí Nezdových“, 
jinde se vysvětluje, že název obce vyplývá 
z toho, že původní chalupy zde byly dřevě-
né, nezděné. Téměř nepřetržitě ves patřila 
k okolním statkům. Během 16. a 17. století 
náležela její část k žihobeckému panství 
Kotzů z Dobrše, ovšem další menší díly 
drželi i jiní majitelé, třeba město Kašperské 
Hory, což trvalo až do 18. století. Po po-
lovině 19. století žilo přímo ve Nezdicích 
v 62 staveních  přes tisíc lidí. Podobně jako 
lidé z okolních chudých podhorských osad 
tak i Nezdičtí se dříve často vypravovali 
za prací do ciziny, mnozí prosluli jako cir-
kusáci a znamenití muzikanti. Jak uvádí 
učitel Josef Mottl, v Nezdicích se dříve 

Pohled k nejbližším sousedům:  
Nezdice na Šumavě

hodně vyprávělo o místním kapelníko-
vi Kojzarovi, který se svými muzikanty 
jezdíval až do Ruska. Zde svým uměním 
pronikl k carskému dvoru, kde přijal 
místo hudebníka v carské dvorské hudbě 
a posléze se stal jejím kapelníkem. Když 
se po letech vrátil do své domovské obce, 
přivezl si sebou řadu carských vyzname-
nání, zlatou taktovku a dokonce i perletí 
zdobenou šavli.

Nezdic se rovněž dotýkají Kloster-
mannovy prózy, zvláště Pošumavské rap-
sodie, z nich zejména povídka Čemu se 
lidé ve světě naučí. 

Mezi zajímavá místa vesnice patří i dvě 
studánky, jednu najdeme u obecního úřa-
du, druhá se nachází v části zvané Račana. 
Na návsi stojí kaplička z roku 1898, pů-
vodně zasvěcená Panně Marii, později sv. 
Antonínu, se zvonem z 18.století. Centrální 
polohu v obci ve vidlici dvou komunikací 
na vyvýšeném místě zaujímá historicky vý-
znamná usedlost č.p. 1 uváděná často jako 
rychta. Jedná se o obdélné obytné stavení, 
které má trojdílnou dispozici. V přízemí 
tvoří přední, nejrozsáhlejší díl domu, svět-
nice. Střední část domu je síň s valenou 
klenbou. Menší část zabírá někdejší černá 
kuchyně, rovněž valeně zaklenutá. Zadní 
část má v přízemí komoru a v patře nad 
ní špýchar. Průčelí do ulice, orientované 
k východu, je dvoupodlažní. Střední a zad-
ní část domu pokrývá sgrafitová výzdoba. 
Podle úsudku odborníků sklep, střední 

a zadní část domu je nepochybně středo-
věkého původu. Usedlost mohla v minu-
losti sloužit jako rezidenční nebo panský 
dům, případně jako rychta. V opraveném 
a citlivě restaurovaném objektu dnes síd-
lí soukromé Muzeum řemeslné výroby 
a infocentrum. Tato historická expozice 
názorně dokládá, že Nezdice a okolí měly 
velkou tradici lidové podomácké výroby. 
Ve 20. století tu vznikaly oblíbené dřevě-
né hračky a upomínkové předměty. Dnes 
v Nezdicích má svou sklářskou dílnu a ob-
chod paní Jana Wudy, která zde vytváří vi-
nuté skleněné perly. Rozvíjí tak sklářskou 
výrobu, která na Šumavě měla staletou 
tradici. Nezdice jsou domovem také vyni-
kajícího klavíristy a učitele hudby Jaroslava 
Prunera. Kulturní místopis také připo-
míná, že rodákem z Nezdic byl malíř Jan 
Pešťák (1910 – 2003). Žil a tvořil v Českých 
Budějovicích, ale do svého rodného kraje 
se často vracel. Věnoval se malbě a grafi-
ce, námětově zaměřené na jihočeskou kra-
jinu a zvyky spojené se životem venkova. 
Z regionálního hlediska si zvlášť ceníme 
jeho ranějších prací inspirovaných rodným 
krajem, například figurálních kompozic 
ze života šumavské vesnice nebo motivů 
krajiny pod Žďánovem. Vzpomínkou na 
pošumavský domov jsou také obrazy zátiší, 
jejichž hlavní námět tvoří výhradně věci 
přírodní – květiny a ovoce.

PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Konec února patřil experimentu v míst-
ním kině. Záměr přivézt do Hor výběr filmů 
z filmového festivalu Jeden svět provázely 
zprvu otázky typu: "Přijdou vůbec diváci? 
A ti, kteří přijdou, přijmou promítaná té-
mata? Neodradí je hned první film?"

Obavy se s prvním filmem naštěstí roz-
plynuly. Že přijdou na každý film desítky 
lidí a některé filmy vyvolají bouřlivé debaty; 
že mnohdy kontroverzní snímky budou hla-
sováním diváků oceněny, to nikdo nečekal.

Cyklus promítání předznamenal start ofi-
ciálního 17. ročníku festivalu, jenž byl zahá-
jen 2. března v Praze. V tuto chvíli festival 
putuje po dalších 33 městech v naší zemi.

V Kašperských Horách jsme si promít-
li výběr osm vybraných filmů z minulých 
ročníků, přičemž návštěvníci hlasovali 
o nejlepší film. A že o hlasování byl velký 
zájem! Jaké tři snímky místní diváky nejvíce 
oslovily?

1. Bezkonkurenčně nejúspěšnější byl vý-
pravný norský film "Na sever od slunce". 
Příběh dvou kamarádů, kteří se rozhodnou 
strávit devět měsíců jako surfaři za polárním 

kruhem, kde žijí nízkonákladově na vlastní 
pěst. Diváci snímek dokonce hodnotili prů-
měrnou známkou 96%.

Překvapením bylo druhé místo, kte-
ré obsadil autentický a syrový dokument 
"Vražedná pole na Srí Lance" pojedná-
vající o bezohledné vládní ofenzivě proti 
Tamilským tygrům v roku 2008. Film do-
kazuje válečné zločiny, které dosud vláda Srí 
Lanky zapírá.

Třetí pozici z celkem osmi filmů obsadil 
film "Z popelnice do lednice" o fenomému 
plýtvání potravinami a jejich vyhazování. 
Otevřený dokument obsahující nejen alar-
mující postřehy, ale hledající i alternativy, 
uzavírá trojici nejúspěnějších filmů z celko-
vých osmi.

Díky partnerům festivalu, jako byly Rósta 
Kafe, restaurant Waikiki a bar Konírna, 
získali po poslední projekci vylosovaní 
hlasující diváci zajímavé ceny a po celou 
dobu se mohli v kině po dobu promítání 
v předsálí občerstvovat. Mile všechny potě-
šil zájem nejen místních, ale i lidí z širého 
okolí. Vytvořila se skvělá, sdílná atmosféra, 

která (domnívám se dle vlastní zkušenosti 
z následného průběhu oficiálního Jednoho 
světa) předčila i festivalovou atmosféru 
v metropoli.

Ještě stojí za zmínku zajímavá souvis-
lost. Jeden z diváků po skončení promítání 
filmu "Putinovy hry" prohlásil větu: "To 
by mne zajímalo, kdo z těch z filmu ještě 
dneska žije". Neuplynuly ani dva večery 
od horského promítání, kdy v Moskvě 
zavražděn čelní představitel ruské opozi-
ce - Boris Němcov. Vedle známého Gary 
Kasparova hlavní představitel filmu. Toto 
memento jako by potvrdilo sílu a aktuál-
nost promítaných filmů. A my jsme rádi, 
že mnozí z Vás do kina zavítali a filmy je 
přiměly alespoň na chvíli se zastavit a za-
myslet nad mnohdy znepokojivými tématy. 
I přesto, že nešlo o veselohry a odpočin-
kové filmy, chodili diváci všech věkových 
kategorií, a to i pravidelně. Děkujeme za 
podporu městu, všem příchozím divákům 
a příště zase na viděnou, třeba u festivalu 
krátkých filmů!

Václav Kůs

Filmy z Jednoho světa zavítaly do Kašperských Hor
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Několik poznámek k rozpočtu města na rok 2015
Jistě se shodneme na tom, že rozpočet měs-

ta je základní plánovací dokument, který kaž-
dá obec pro své fungování potřebuje. Je proto 
namístě věnovat mu náležitou pozornost při 
přípravě a schvalování zastupitelstvem, neboť 
na základě schváleného rozpočtu zastupitel-
stvo  hospodaří s městským majetkem včetně 
finančních prostředků, s majetkem, který ná-
leží obci a tedy i všem občanům města.

Rozpočet na letošní rok schvalovalo za-
stupitelstvo na veřejném zasedání 26. února. 
Veřejné prezentaci rozpočtu předcházelo 23. 
2. t.r. pracovní (= neveřejné) jednání zastupi-
telů, kde byli přítomní s jednotlivými polož-
kami rozpočtu seznámeni. 

Moje dotazy a připomínky vznášené 
následně při veřejném projednání někteří 
„vládnoucí“ zastupitelé považovali zřejmě 
s ohledem na předjednání materiálu  za zdr-
žování průběhu jednání, což občas  mimikou 
i slovem dávali najevo. Přesto si myslím, že 
občané, kteří přijdou na veřejné zasedání za-
stupitelstva, by měli mít možnost dozvědět 
se více k jednotlivým plánovaným  příjmům 
a výdajům, mít možnost zjistit názory a po-
stoje „svých“ zastupitelů k projednávaným 
bodům a ne shlédnout jen „předpřipravené“ 
hlasování.

Zmíním několik výdajových položek roz-
počtu, o jejichž potřebnosti nebo efektivnos-
ti pochybuji, nebo s nimi nesouhlasím. Tou 
největší je vyvedení 8,6 mil. Kč z rozpočtu 
města do fondu oprav a rozvoje centrálního 
zásobování teplem (CZT), kde budou tyto 
prostředky účelově vázány. Na můj dotaz, 
k jakému konkrétnímu účelu budou využity, 
jsem dostala obecnou nekonkrétní odpověď – 
zatím není rozhodnuto. Tento krok považuji 
za předčasný a současně za porušení pravidla, 
na kterém jsme se na počátku výstavby CZT 
v zastupitelstvu shodli –  financování  výdajů 
města  na provoz, údržbu a rozšíření systé-
mu by mělo být především z tržeb za prodané 
teplo, aby na CZT „nedopláceli“ ti občané, 
kteří z objektivních důvodů nemohli být, 
případně nechtěli být k systému připojeni. 
Dosud se fond oprav CZT naplňoval z vý-
nosů z provozu, tedy stanoveným přídělem 
(zahrnut v kalkulaci ceny za dodané teplo), 
převodem dosaženého zisku v jednotlivých 
letech provozu a dále pak mimořádnými 
příjmy z prodeje emisních redukcí. V posled-
ních 2 letech navíc i dotací na podporu vý-
roby tepla z obnovitelných zdrojů. K celkové, 
dosud  „naspořené“ částce 3,6 mil. Kč, letos 
do fondu přibude 1,6 mil. převodem odpisů 
zařízení CZT jako řádný příjem fondu (ob-
saženo ve schváleném rozpočtu). Více než 5 
mil. korun ve fondu je, podle mého názoru, 
částkou dostačující na spolufinancování po-
třebných oprav, úprav, technického zlepšení 
apod.  k dotaci případně k úvěru tak, aby bylo 
dodrženo pravidlo, že výdaje do CZT nepů-
jdou na úkor potřeb rozvoje města v jiných 
oblastech.  Z uvedených důvodů s mimořád-
ným převodem 8,6 mil. Kč do fondu oprav 

a rozvoje CTZ zásadně nesouhlasím.
Dalším plánovaným výdajem, který pova-

žuji za nepřiměřený potřebám města, je ná-
kup 10 prodejních stánků za 300 tis. korun 
pro pořádání trhů na Náměstí. Prodejci jezdí 
s vlastními stánky a zdůvodnění, že se jed-
notnými „domečky“ vylepší vzhled Náměstí 
při prodejních akcích, považuji za zcela liché 
dokud bude Náměstí hyzdit ruina Bílé růže, 
se kterou si radní nevědí rady. Proti nákupu 
stánků v takovém počtu se ozvalo více zastu-
pitelů našeho sdružení. Navrhla jsem snížit 
počet stánků a podle potřeby v budoucnu 
postupně dokoupit další. Návrh samozřejmě 
neprošel.  Naproti tomu za potřebné a účel-
né využití finančních prostředků rozpočtu 
města, na rozdíl od nákupu stánků, považuji 
obnovu dětského hřiště ve Smetanově ulici, 
která se do rozpočtu dostala dodatečně po 
pracovním jednání zastupitelstva, a to  na 
základě požadavku členů našeho sdružení. 
Pořízení nových hracích prvků s delší život-
ností pro hřiště využívané denně 9 měsíců 
v roce oproti 7 dnům využití tržních  stán-
ků, je nesporně efektivnější investicí. Bohužel 
placený místostarosta tuto položku podmínil 
získáním dotace, což je u obnovy zařízení ve-
lice nejisté.

Za pochybný výdaj považuji plánované ná-
klady na marketing a propagaci města a hradu 
Kašperk v částce 490 tis. Kč a především svě-
ření tohoto „neměřitelného“ úkolu firmě bez 
výběrového řízení. O firmě nelze zjistit ani 
bližší ekonomické  informace, což je  u jiných 
společností v obchodním rejstříku zcela běž-
né. Na můj dotaz, jak jsme přišli zrovna k této 
konkrétní firmě, jsem se dověděla, že  prý 
byla městu doporučena a to jaké má výsledky 
nebo historii si mám zjistit z její internetové 
prezentace. Takové zdůvodnění pro vydání 
půl miliónu korun z městské kasy za činnost 
a službu, jejíž kvalitu nelze ověřit, považuji za 
směšné – vlastní prezentace přece není nikdy 
objektivní. Nebo znáte někoho, kdo by si na 
své internetové stránky „pověsil“ o sobě nega-
tivní informace  a k tomu přidal  výčet svých 
špatných ekonomických výsledků ze své his-
torie?   Popsaný postup svádí k myšlence, že 
není všechno v pořádku a že může jít třeba 
o „přihrávku kšeftíku“ za městské peníze ka-
marádům, známým … domyslete sami.

Vysoké výdaje na marketing a propagaci 
města považuji za tristní, a to  v souvislosti 
s rozhodnutím rady města upustit od vybu-
dování roky plánovaného a vyprojektované-
ho záchytného parkoviště na místě bývalé 
pily v Sušické ulici a zejména pak v souvis-
losti se zdůvodněním jednoho z radních, 
že „naše město není a nebude nikdy natolik 
navštěvované turisty, aby bylo parkoviště 
využívané“. Přiznám se, že současným rad-
ním a některým  jejich rozhodnutím přestá-
vám rozumět. Ti, kteří dnes sedí v radě byli 
iniciátory, podíleli se  nebo aspoň souhlasili 
s vypracováním Strategie cestovního ruchu, 
dokumentu, který  měl město kvalitativně 

posunout mezi turisticky vyhledávané desti-
nace. Ze strategie vyplynulo, že město a jeho 
okolí je pro návštěvníky velmi atraktivní a má 
v tomto směru významný  potenciál dalšího 
rozvoje. Jaká je logika v tom, že budeme utrá-
cet za reklamu a propagaci, lákat návštěvní-
ky a přitom jim nevytvoříme ani podmínky 
k tomu, aby mohli někde „slušně“ zaparkovat 
a město a okolí si projít? Připravme se opět 
na léto s ulicemi přeplněnými  odstavenými 
auty, s pojíždějícími auty turistů pátrajících 
po místě k zaparkování ... 

 Za zcela zbytečnou výdajovou položku 
rozpočtu města  v kapitole Výdaje – investič-
ní akce považuji vydání 250 tis. Kč za „studii 
využitelnosti objektů Bílá růže, sokolovna, 
stará hasičská zbrojnice, bývalá dílna Statku“. 
Tato položka mně překvapuje také proto, že 
představitelé vládnoucí skupiny před volbami 
přesvědčovali občany, že o směřování a dal-
ším rozvoji města mají jasno. K čemu tedy 
potřebují cizí názory a rady, jak s městským 
majetkem naložit? Myslím si, že sami musí-
me vědět, který majetek potřebujeme a jak jej 
účelně využít pro potřeby města. Dosud jsme 
si s majetkem vždycky poradili sami a zadar-
mo a pochybuji, že někdo cizí, neznalý pod-
mínek a potřeb našich obyvatel, by dokázal, 
byť za peníze, vymyslet lepší řešení.   

Co mně na rozpočtu pro letošní rok ale  
vadí nejvíc, je to, že nejdůležitější část – vý-
daje na investiční akce, plánovali  a připravo-
vali lidé,  kteří ve městě nežijí, o potřebách 
a podmínkách fungování města, stejně jako 
o činnosti a rozvojových záměrech předcho-
zích zastupitelstev,  mnoho  nevědí. Vadí mi, 
že se upřednostňují opravy  komunikací v le-
sích vedoucích do míst, kde nežijí trvale byd-
lící, jenom proto, že lze získat dotace a přitom 
by bylo potřebnější opravit třeba silnici do 
Kavrlíku pro trvale bydlící. Postrádám po-
kračování přípravy rekonstrukcí  dalších ulic 
včetně inženýrských sítí ve městě, postrádám 
vlastní snahu nalézt využití pro volné staveb-
ní pozemky. Je pohodlnější „spřáteleným“ 
firmám zadávat studie a utrácet za ně peníze 
města. Vadí mi, že ti, kteří v minulosti pod-
porovali přípravu některých investic, jako na 
obrtlíku změnili názor a najednou jsou proti 
jejich realizaci. Ani se nezastydí, že se tak 
díky nim zaplatily zbytečně statisíce za neu-
skutečněné  projekty.   

Jako by ti, co připravovali investice na letoš-
ní rok, neplánovali s delší perspektivou zlep-
šení  životních podmínek obyvatel  města, pro 
rozvoj města, ale byli vedeni snahou připravit 
rychle (dokud jsou peníze) podmínky pro 
uskutečnění záměrů svých nebo svých přátel, 
kamarádů, příbuzných,  známých...... 

Pro rozpočet s uvedenými výdaji jsem ne-
hlasovala – a nebyla jsem sama.

Alena Balounová, člen zastupitelstva města za 
SNK Nové Kašperské Hory

(Na přání autirky nejsou v textu opravovány 
případné gramatické, stylistické či jiné chyby.)
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Poslední číslo našeho Kašperskohorského 
zpravodaje (č. 2/2015) bylo skutečně „výživ-
né“. Narážím tak především na reakce ke 
Kašperáčkovu kritickému příspěvku, kte-
rý tak pravděpodobně nejednomu člověku, 
soudě dle zmíněných reakcí, pocuchal ner-
vy, aby to v čísle následujícím mohl tvrdě 
odskákat. 

Zajímavé čtení přineslo zejména úvodní 
Slovo starosty, jehož autor, pan starosta, se 
na chvíli ponořil do světa psychoanalýzy 
osobnosti na základě písemného projevu, 
aby obávanému Kašperáčkovi jasně vysvětlil, 
kým vlastně je (pane starosto, věřím, že tuto 
větu budete brát s nadhledem). Doufám, že 
Kašperáček je silnou osobností, jelikož kdy-
by někdo takto definoval například mě, asi 
upadnu do těžké skepse vůči sobě samému 
a následné deprese. 

Začínáte se ptát, o co že mi to v mém pří-
spěvku jde? Přejděme tedy konečně k jádru 
věci. Jsem člověkem, který se rád zastává 
druhých, pokud cítím, že si to aspoň tro-
chu zaslouží a v tomto případě tomu tak je. 
Cílem mého příspěvku je pohledět na danou 
věc tak trochu jinou optikou, zároveň však 
prohlašuji, že se v žádném případě nesnažím 
nikoho osočovat, natož poškozovat. 

Ze všech reakcí na Kašperáčkův příspě-
vek, jež byly v minulém čísle zveřejněny, je 
velmi patrné cítit velké znechucení nad tím, 
že autor neuvedl své pravé jméno a místo něj 
použil daný pseudonym. Přišlo mi, že drti-
vá většina obsahu reakcí se pak díky tomuto 
faktoru točila pouze kolem osvěty pojmů, 
jakými jsou demokracie v moderní společ-
nosti, svoboda slova, svobodný člověk, apod. 
Osobně jsem z těchto odpovědí byl zklamán, 
protože jsem toho mínění, že i názor anony-
ma by měl v lidech vzbudit určité zamyšlení 
a jeho podněty by neměly být devalvovány 
jen proto, že se jedná o anonym. Zároveň 
však dokážu připustit, že ono znechucení 
možná pramenilo z určité negativistické ná-
lady daného autora. Přesto si však myslím, 
že v určitých ohledech měl tento anonym 
pravdu. Nebudu se vyjadřovat k bytové po-
litice, jelikož o ní nevím prakticky nic, dále 
pak k nezaměstnanosti a nedostatku pracov-
ních míst, jelikož to je, zejména v šumav-
ském regionu, těžká výzva k řešení (zejména 
v současné době), na jejímž úspěšném konci 
by musela stát Nobelova cena. K čemu se ale 
mohu vyjádřit, jsou například Kašperáčkem 
zmíněné autobusové spoje ze Sušice, které 
často představují problém pro nejednoho 
studenta. Tento jím zmíněný problém mi 
přijde jako opodstatněný, navíc byl v člán-
ku podložen fakty, resp. konkrétními časy 
dle jízdního řádu. I já jsem byl v minulos-
ti při cestách z Plzně do Kašperských Hor 
závislý na hromadné dopravě, tudíž mohu 
tento fakt jistě potvrdit. Pamatuji si, že 

vždy, když jsem po týdnu stráveném v Plzni 
cestoval domů, vždy jsem se snažil ušetřit 
kromě peněz na jízdné ještě nějaké vedlejší 
finance, protože bylo jasné, že na sušickém 
nádraží strávím ještě minimálně další ho-
dinu. Tento čas jsem tak trávil v restauraci 
U Šálů naproti vlakové stanici (neříkám, že 
to vždy bylo úplně nepříjemné, ale člověk 
by kolikrát raději vyměnil pivo za včasný 
odjezd domů). Já osobně jsem takové věci 
bral vždy s nadhledem, nicméně věřím, že 
pro mnoho lidí, zejména pak studenty, právě 
autobusové spoje představují palčivé téma. 
Nezapomínejme, že dopravní obslužnost je 
v dnešní době jedním ze základních pilířů 
občanské vybavenosti a zároveň si troufám 
tvrdit, že je v silách města právě toto zlepšit. 
K čemu bych si ještě dovolil pár slov, když 
dovolíte, je kultura a sport. Byla doba, asi tak 
řekněme před dvěma roky, kdy bych město 
Kašperské Hory definoval jako „kulturně 
vyhaslé“. Nyní už si to nemyslím, a to ze-
jména díky občanským iniciativám jednot-
livců či skupin. Za všechny akce konané 
právě díky nim, mohu jmenovat například 
konané koncerty v Horském klubu nebo 
filmový festival Jeden svět na Konci světa, 
který pořádala skupina kolem Václava Kůse, 
které bych chtěl touto cestou poděkovat za 
nevšední zážitek. Tuto velmi vydařenou akci 
bych si troufl označit termínem „reklama na 
kulturu na malém městě“. Kvituju každou 
takovou individuální snahu, nejenom proto, 
že se něco děje, ale i z toho důvodu, že já sám 
bych něco takového asi nestvořil. Správně 
byly tyto a i jiné akce uvedeny i v příspěv-
ku pana faráře. Nicméně sám za sebe mám 
pocit, že spousta z nich, se děje právě pou-
ze díky iniciativám jednotlivců či skupin, 
málo z nich spadá pod hlavičku MěKIS. Co 
mi například schází, jsou třeba nějaké ple-
sy (kterých je ve spoustě vesnic a měst celá 
řada), kde se může sejít věkově pestrá smě-
sice lidí apod. Co se týče sportu, zde si mys-
lím, že jsme na dobré úrovni a věřím, že díky 
nové tělocvičně ji posuneme ještě o kus dále. 
Je zbytečné nyní spekulovat, jestli bude fun-
govat tak, jak by si všichni přáli, ale já věřím, 
že ano. Že bude nastavený takový rezervní 
systém, který bude vyhovovat všem a nebude 
možné ho nikterak zpochybnit. 

Co říct závěrem? Pane starosto, vy jste na 
konci svého příspěvku krásně ocitoval Johna 
Fitzgeralda Kennedyho. A víte, co si díky 
tomu myslím já? Že i v tom anonymu se 
skrývá muž či žena, který dokáže snít o vě-
cech, které nikdy nebyly. Berte tedy i jeho 
názory na vědomí a zkuste o nich přemýš-
let. Studoval jsem vysokou školu, kde jsme 
měli možnost, ať už anonymně či otevřeně, 
psát své názory, ať už na učitele či výuku. 
Myslíte, že se pod ně studenti podepisovali? 
Zřídka, ale vždy, ať už se jednalo o cokoliv, 

se na ně bral zřetel. A co vy, milí spoluobča-
né? Dokážete svému zaměstnavateli otevře-
ně říci, co si myslíte, když se vám něco nelí-
bí? Tak vidíte, třeba i Kašperáček měl nějaké 
své důvody, proč se nepodepsat. Ono totiž 
demokracie a svoboda slova může být někdy 
ošidná, resp. může mít ošidné následky. 

Dovolte mi ještě říci, že fandím tomuto 
městu, fandím Vám, pane starosto a všem 
dalším lidem ve vedení města, fandím obča-
nům a pevně věřím, že se nám zde bude žít 
čím dál lépe. Chtěl bych tímto poděkovat za 
všechna zlepšení v různých oblastech, která 
se na Kašperských Horách za posledních pár 
let stala skutečností. Prostor pro další rozvoj 
zde však stále existuje a to je přece dobře, 
vždyť život je jedna velká cesta. 

PS: Znáte tu o potrefené huse? Tentokrát 
vás asi zklamu, jelikož já jí opravdu ne-
jsem, ale věřím, že možná nejednoho i toto 
napadlo.

S přátelským pozdravem Martin Rožánek,25 let.

Tahle země není pro anonymy aneb Jak nám 
„Kašperáček“ zamotal hlavy

Napsali jste nám...

Myslím si, že je zapotřebí promlu-
vit občanům našeho města do svědomí. 
V říjnu jsme si zvolili nové zastupitelstvo 
a i když to dopadlo tak, jak to dopadlo, 
bych se chtěla zeptat našich občanů, proč 
se zúčastňujií v tak malém počtu schů-
ze zastupitelstva? Myslím, že tím dávají 
zelenou našim radním s tím, že si radní 
utrácejí docela vesele naše městské pe-
níze. Když jen trochu sledujtete, kam 
se naše peníze přímo vyhazují, tak je mi 
z toho úplně smutno. Představte si, že se 
nechá vypracovat na nějakou práci pro-
jekt, který není levný a stojí i několik set 
tisíc a v zápětí si vzpomene další radní, 
že se nechá vypracovat jiný projekt a ten 
stojí opět několik set tisíc. Ten první pro-
jekt se zahodí, neboť se zjistí, že to bylo 
unáhlené. Jeden dotaz na vedení města: 
vy jste našetřili celý majetek našeho měs-
ta, nebo to byli naši předkové?. Jakým 
právem tedy rozhazujete naše  peníze? 

Chtěla bych tímto domluvit našim 
občanům - hlídejte naše radní nebo se 
dočkáme že na konci volebního období  
bude prázdná pokladna. Nebude z čeho 
brát a co pak?! 

Už jen to, že máme hlavního staros-
tu a další dva placené starosty? Není ro 
rozpínavost? 

Občané, prosím Vás přijďte na zastu-
pitelstvo, ať vidíte, co se ve městě děje 
a hlídejte to, co jsme si nezvolili, vždyť jde 
o naše město.  Na to máte plné právo. 

Děkuji  Janderová Leante
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Rádi bychom se s vámi podělili o zážit-
ky z posledních týdnů, především o zážitky 
ze dvou po sobě jdoucích únorových so-
bot. První akce se konala 7. 2. 2015 a bylo 
to XVIII. setkání mladých hasičů, které 
se konalo v Sušici na „Lerchovce“. S naším 
oddílem mladých hasičů jsme se pilně při-
pravovali. Učili jsme se různé druhy značek 
– topografické, dopravní a hasičské, zdoko-
nalovali jsme se ve vázání uzlů a také jsme 
zlepšovali fyzičku (hody, skok přes švihadlo, 
šplh po tyči atd.), abychom byli na soutěž 
připraveni. Na soutěž jsme dojeli v hojném 
počtu. Postavili jsme 3 družstva: přípravka 
(naši tři předškoláci), mladší (7–9 let) a star-
ší (8–12 let). Ačkoliv to byla pro naše mladé 
hasiče první soutěž, a i když bylo na přípra-
vu poměrně málo času, byli jsme s výsledky 
našich svěřenců víc než spokojeni. Opravdu 

nás překvapili, jak se postavili výzvě, kdy 
museli soupeřit s o mnoho zkušenějšími 
kolegy. Již letos se zapojíme do hry Plamen 
a zúčastníme se i okrskové soutěže v požár-
ním útoku. Přejeme všem, aby vydrželi, pilně 
trénovali a jak jsme se domluvili, okolní už 
by se nás měli začít bát. A druhá akce? Tou 
byly 1. hasičské vepřové hody, které se ko-
naly 14. 2. 2015 v místní hasičské zbrojnici. 
Příprava nám dala zabrat, ale za výsledek to, 
myslím, stálo. Ze dvou prasátek jsme vlast-
noručně společnými silami vytvořili takové 
dobroty jako jitrnice, jelita, tlačenky, uvaři-
li ovárek a prdelačku. Tímto bychom chtěli 
poděkovat těm, kdo se buď přímo, ale i ne-
přímo do této akce zapojili. Největší radost 
nám udělalo, že nic nezbylo a pokud víme, 
tak i chutnalo. Všem, kdo se přišli podívat, 
moc děkujeme a vzkazujeme, že se na po-
dobné zážitky v režii místního SDH můžete 
těšit i nadále. Nejbližší akcí bude tradiční 
pálení čarodějnic a stavění májky. 

Letos se stavění májky a pálení čarodějnic 
uskuteční v prostoru pod sokolovnou. Akce 
proběhne 30. 4. 2015 od 16:00. Těšit se mů-
žete na zdobení a stavění májky, upalování 
čarodějnice, opékání vuřtů, soutěže pro děti, 
stezku odvahy pro malé i velké, spoustu zába-
vy a možná i něco navíc.

Budeme se na vás těšit SDH Kašperské Hory.
-th-

Ze života místních hasičů Jsme světoví?
Nelze si nevšimnout, že v poslední době 

pomalu na každé televizní stanici je zmínka 
o Šumavě a hlavně o Kašperských Horách. 
Bylo by škoda této reklamy nevyužít a nemít 
pro budoucí návštěvníky co nabídnout.  

Rozhodně by si asi nikdo nepřál aby 
z Kašperských Hor vzniklo české Las Vegas, 
jako je tomu například ve Špindlerově Mlýně. 
Herny, kasina a další komerční objekty asi tu-
rista jedoucí na Šumavu vyhledávat nebude, 
ale nebylo by od věci připravit nějaké projekty, 
kde by se dokázala zabavit celá rodina. Stačí 
kouknout na Sušici, nebo na Prášily. Škoda že 
společnost, která provozuje skiareal,nevyuží-
vá areál sjezdovky v létě ať už jako bikepark, 
nebo pro vytvoření  bobové dráhy. Lanové 
centrum by se zde jistě také uplatnilo a spous-
ta lidí by si po túrách po Šumavě určitě nějaký 
ten den vyhradila pro aktivní relaxaci. 

Další věcí je využití stávajícího potenciálu 
města, a to je jeho historie. Kolik je v okolí 
starých důlních děl a všechna jsou zamčena 
a osazena cedulkou ,,Pozor, staré důlní dílo". 
Koukněme se na Kutnou Horu, kde je ná-
vštěva podzemí nejnavštěvovanější turistický 
cíl. Příbram, Plzeň, Český Krumlov, všude 
tam se historická podzemí využila. Proč při 
stávající Stezce zlatokopů v jedné ze štol ná-
zorně neukázat, jak se zlato dřív těžilo, jak se 
rýžovalo, nějakou vhodnou štolu zpřístupnit 
a přidat informace o historii a životě zde. 
V tomhle by měl jit příkladem hrad Kašperk, 
kde Oživlá historie nebo noční prohlídka je 
skvělý počin  a myslím, že něco podobného 
by mohlo fungovat ať již na radnici, nebo 
v některém z kostelů. Ono připravit v kostele 
sv Mikuláše mši, která by byla postaru s lou-
čemi a svícemi, by jistě pro mnohé byl velmi 
silný zážitek.  

Všechno je tu kolem nás, jde jen o to, umět 
to využít. Je pak škoda, když se turisté ptají, 
jestli je zde něco, kam nemusí jezdit autem, 
co mohou navštívit s dětmi procházkou. Když 
jim cíle v okolí vyjmenuji, tak zjistím, že sko-
ro vše, co mohli navštívit, už zvládli navštívit 
během dne a nakonec se stejně přesunou au-
tem někam na Prášily, kde mají tohle a tohle, 
nebo na Špičák, kde je zase tohle, do Sušice, 
kvůli tomuhle... Samozřejmě je Šumava krás-
ná všude, ale trochu si zde turisty pozdržet 
a dát jim možnost zde strávit procházkami 
i víc dnů, také není od věci. 

Tomáš Gabriel, penzion Chata Kačerov 

Připravujeme KHZ pro turisty

V polovině června vyjde KHZ pro 
turisty, chcete-li v tomto čísle zveřejnit 
svůj příspěvek či inzerci, pište na e-mail 
zpravodaj@kasphory.cz, předmět zprá-
vy označte „pro turisty“. Uzávěrka to-
hoto čísla je 10. 5. 2015, více informací 
naleznete na facebooku Města K.H. 

Napsali jste nám...
Jako starší občanka našeho města bych 

se chtěla ohradit vůči článku Kašperáčka, 
který se ve svém názoru obul proti senio-
rům a pánbíčkářům v našem městě. Velmi 
se mě to dotklo, protože jsem praktikující 
katolička žijící v Domově s pečovatelskou 
službou v Kašperských Horách. Je mi moc 
líto, že pan „Kašperáček“ takto smýšlí 
o dříve narozených a doufám, že na něj bu-
dou hledět lépe, až on jednou bude starší, 
aby se necítil, že překáží. Budu se za Vás, 
pane „Kašperáčku“, modlit. 

Zároveň bych chtěla poděkovat bývalé 
starostce paní Balounové za její zjevnou 
úctu ke starším občanům našeho města.  
Vzpomínám na štědrost její Rady města, 
jež investovala do církevních památek, 
protože (byť se k nám katolíkům nepo-
čítala) si uvědomovala hodnotu těchto 
kulturních památek pro naše město a jeho 
návštěvníky. Ten, kdo dává, tomu se štěd-
rost vrací. Novému starostovi přeji, aby 
po příkladu paní ing. Balounové i nadále 
podporoval opravu krásných kostelů, které 
v našem městě máme, abychom se s jimi 
mohli chlubit před návštěvníky a aby-
chom ukázali, že si vážíme dědictví našich 
předků. Na to není potřeba být pánbíčkář, 
stačí mít selský rozum a úctu k minulosti. 

 Etela Karásková

Proč vydává město Kašperské Hory 
Zpravodaj?

V posledních dvou číslech Kašpersko-
horského Zpravodaje vyšly články p. zastupi-
telky Balounové, které zásadně kritizují „vlád-
noucí“ zastupitele ve všem, kde je to jen trochu 
možné. Nabízelo by se, abychom na tyto kri-
tiky vždy v dalším čísle reagovali a politicky 
motivované nepravdy postupně vyvraceli.

Ale kvůli tomu přece Zpravodaj město nevy-
dává. Snad se shodneme na tom, že Zpravodaj 
by měl pro občany přinášet informace o tom, 
co se v Kašperských Horách událo, co se při-
pravuje, publikovat rozhovory se zajímavými 
lidmi, zajímavosti z historie a pozvánky na 
akce, které se chystají. A přispívat tak k vzá-
jemnému poznávání a zlepšování vztahů mezi 
námi – sousedy z malého městečka. V digitál-
ním podobě pak prostřednictvím interneto-
vých stránek a Facebooku tyto informace i pro 
široký okruh zájemců z celého světa. Myslím 
si, že málokoho zajímají politické přestřelky 
mezi zastupiteli. Všichni mají jistě zájem na 
tom, aby se Kašperské Hory rozvíjeli a „blbá 
nálada“ z minulosti se postupně vytrácela.

Pokud občané, zastupitelé, chalupáři mají 
dotazy, připomínky, nebo náměty mohou 
přijít a o věcech si popovídat se starostou, se 
mnou, nebo s některým radním. Od toho tady 
na radnici jsme. Je to pro věc vždy rozhodně 
přínosnější než psát články a dopisy starostovi 
plné negativních emocí.

Milan Bechyně, místostarosta
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Aktivita skautského oddílu v tomto 
městě je málo známé téma a žije pouze 
v podvědomí lidí s nim spojených. Celkové 
dění je zahaleno tajemstvím a vlastně ne-
existuje představa lidí, jak vypadají naše 
schůzky, výpravy a tábory. Časy se mění 
a pomalu se ukazujeme veřejnosti. Tato 
uzavřenost měla svůj účel a mnoho důvo-
dů. Abychom mohli společnosti nabídnout 
něco z tradičných hodnot českého Junáka, 
museli jsme od základu zapracovat sami na 
sobě. Mnohdy to byla cesta trnitá a stále 
nevidíme její konec. Rozhodně jsme vyšli 
tou správnou stezkou skautingu. Více se 
upínáme k přírodě, bratrství a především 
čestnosti.

Scházíme se každou středu na tradiční 
skautské schůzce, která je zahájena po-
zdravem a oddílovým pokřikem. Musíme 
provádět několik formalit, jako jsou plány 
do budoucna, program na daný den a pří-
padná diskuze. Ve vedení programu se 
střídáme dva lidi a připravujeme zajímavé 
hry rozvíjející schopnosti v komunikaci, 
osamostatnění, fyzické zdatnosti a znalos-
ti historie skautingu. Po zahájení schůzky 
si zazpíváme se Škotem písně, které neod-
myslitelně patří k ohni a navodí příjemnou 
atmosféru. Jsme rozdělení na tři dny druži-
ny. 1. družina jsou nejmladší členové v čele 
s rádcem, který byl zvolen tajnou volbou 
celého oddílu. Jeho zástupce je podrádce. 
2. družina jsou starší skauti a jejich rádce 
byl také zvolen tajnou volbou. 3. družina 
jsou dospělí členové a skutečná funce této 
skupiny nastává až na táboře. Družiny mají 
většinou program oddělený, ale stejně slo-
žený z pohybu, učení, tvoření a vytváření 
prostoru pro připomínky a názory.

Když venku panuje vlídné počasí, tak 
pořádáme výpravy určené bud' pro jednu 
družinu nebo společnou. Nejmladší členo-
vé ještě nemají dosti síly, zkušeností a od-
hodlání podstoupit delší pochod, který se 
dá počítat už na desítky kilometrů a teprve 
začíná to správné dobrodružství. Na těchto 
výpravách již přespáváme a je to vhodnou 
událostí na složení skautského slibu. V pří-
padě mladších skautů to jsou jednodenní 
výlety po okolí nebo přespávání u skautů 
ze Sušice. Celý školní rok se připravujeme 
na vyvrcholení naší snahy, kde si vyzkouší-
me dlouhodobý trénink našich vědomostí 
a dovedností - letní tábor.

Dlouhé roky jezdíme na tradiční tábo-
řiště v úpatí hory Javorník a při postavení 
posledního indiánského stanu zvaného te-
e-pee hledíme na těchto pět majestátních 
vysokých stanů a jsme na sebe patřičně 
hrdí. Stavba takového stanu je záležitostí 
zkušenosti, patřičné síly v rukou a dobré 
sehranosti kluků a holek. Ve stavbě toho-
to stanu je více symboliky než si neskaut 
dokáže představit. Je to náš domov na dva 
týdny. Spíme zde, v chladných nocích se 
zde scházíme a ohříváme se u ohně a skrý-

váme před vytrvalým deštěm. Mezi vý-
znamné táborové stavby taky patří podsa-
da, kuchyně, srub nebo strážní věž. Stany 
jsou postaveny do půlkruhu a uprostřed je 
stožár, na které každé ráno vyvěsíme stát-
ní vlajku a večer ji zase svěsíme. Během 
celého tábora je v platnosti táborový řád 
a ten nám stanovuje přesné časy od budíč-
ku až po večeři. Ale není to žádný šílený 
režim. Naopak to člověka baví a navozuje 
tu správnou atmosféru. Tábor je bez elek-
trického připojení a signálu, a přesto si dva 
týdny dokážeme patřičně užít. Celý den 
má na starosti Náčelník dne z 3. družiny 
a udává tempo daného dne. Protože se po 
lesích potulují skautští průzkumníci z ji-
ných oddílů s touhou nám následně tábor 
přepadnout, máme funkční noční hlídky 
od západu až po východ slunce. Střídáme 
se po hodině na strážní věži a bedlivě stře-
žíme tábor. Další význam hlídky je zabez-
pečit tábor před příchozí bouřkou. Celý 
tábor je protkán hrami, společnou prací, 
výlety nebo takovým přežitím. Celý tábor 
není jenom o programu, plnícím předpo-
klady, co musíme všechno stihnout, ale 
především o atmosféře, kterou vytváří 
dobrá parta lidí. Všechny nás spojuje jeden 
životní styl - skauting.

Abychom mohli fungovat jako plnohod-
notný skautský oddíl, neobejdeme se bez 
podpory. Proto bych především rád podě-
koval Dětskému domovu za střechu nad 
hlavou, městu Kašperské Hory za dlou-
holetou podporu táborů, Římskokatolické 
farnosti Kašperské Hory v čele s Tomasem 
van Zavrelem za podporu oddílu, Marii 
Šimkové za skautské kroje, Hance Jírové 
za dlouholetou obětavost na táborech, 
Vladimíru Nývltovi za cenné rady a zkuše-
nosti. Rád bych poděkoval všem rodičům, 
strejdům a tetám za jakoukoliv podporu 
a trpělivost.

 Vůdce 1. oddílu Medvědi Zdeněk Kůs

Skauting v Kašperských Horách

Poslední únorový víkend se sešli čle-
nové Centra slezského norika a majitelé 
koní chovu z Hradčan.

Úkol byl jasný - z probírky přiblížit 
pro traktor k cestě pokácené stromy. 

Počasí nám přálo, nálada také, a tak 
v pátek dopoledne vkročili čtyři koně 
(z toho tři po skvelém hřebci slezskéno 
norika Brynetovi) a čtyři lidé do lesa. 

Jeden kůň - kříženec Matouš pod ve-
dením Josefa Svobody dělal tvrdou prá-
ci a ostatní tři koně vstřebávali zážitky 
z lesa jako začínající, mladí koně ve vý-
cviku. Výhodou dobré party a kvalitní 
jednotné přípravy koní pro práci na opra-
tích je skutečnost, že každý z nás praco-
val každý den s jiným koněm. Výtečná 
zkušenost pro nás, ale hlavně pro naše 
koně, kteří s chutí spolupracovali. 

Práce trvala tři dny a 101 kubíků dře-
va bylo připraveno dle požadavků.

Kromě výborných zkušeností pro 
všechny zůčastněné byla celá akce po-
zitivně hodnocena kolemjdoucími tu-
risty, kteří se zastavovali, pozorovali tu 
tichou krásu a vznášeli spousty dotazů. 
Tématem zájmu je využívání chladno-
krevných koní při práci v lese a dopad 
dnešní doby na tuto práci. Pozitivní 
zpětnou vazbou od přihližejících je vě-
domí šetrného dopadu práce s koňmi na 
les a přírodu celkově.

Takže velké díky všem aktivním 
i přihlížejícím účastníkům.

Velké díky také patří Kašpersko-
horským městským lesům, že umožnily 
tuto spolupráci, která oživila podhradí 
Kašperku.

Bližší informace o účastnících na-
leznete na stránkách www.vtahu.org, 
www.facebook.com/vtahu.org a http://
www.centrum-slezsky-norik.cz.

Snad brzy znovu na viděnou!
Jitka Bretová - V tahu 

V pátek 22. 5. 2015 od 20.00 se usku-
teční Benefiční koncert na střechu kos-
tela sv. Mikuláše v Kašperských Horách, 
při kterém vystoupí po roce opět skupi-
na Spirituál kvintet. Na tento nevšed-
ní zážitek si již nyní můžete zakoupit 
vstupenky v předprodeji na Městském 
kulturním a informačních středisku 
v K. Horách. Vstupné v předprodeji je 
v cenách 400 Kč, 300 Kč a 100 Kč.

-red-

Spirituál Kvitet  opět  
v Kašperských Horách

(Spolu) Práce 
pod Kašperkem
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Než jsem začala psát tenhle článek, pro-
hledala jsem pro inspiraci několik odkazů 
na internetu. Našla jsem Velikonoce jako 
svátky jara, velikonoční tradice, velikonoční 
vajíčka, mazanec i nádivku, ale jen dva tři 
odkazy na to, čím Velikonoce opravdu jsou. 

Po čtyřiceti dnech postu, s myslí doufej-
me projasnělou a usebranou, přistupujeme 
k největšímu tajemství naší cesty - ke spá-
se. Někdo, kdo o sobě tvrdil, že je Boží syn 
a kdo svými skutky dotvrzoval, že má právo 
to tvrdit, se bez odporu a pokorně nechá po-
pravit jedním z nejkrutějších a nejpotupněj-
ších způsobů. Kdyby to u toho skončilo, už 
by na něj dnes nikdo nevzpomněl. Ale On 
po třech dnech strávených v hrobě vstává 
z mrtvých a ukazuje se napřed jen několika 
lidem a pak i zástupům. Chová se jako živý 
člověk, mluví, jí, pije… To je něco, nad čím 
lidský rozum zůstává stát. 

Oč úžasnější ale je, když nahlédneme pod 
povrch těchto zjevných skutečností. Proč se 
Boží syn nechává bez odporu zabít, proč se 
nebrání, proč se nezachrání zázrakem, když 
po celou dobu svého působení zázraky dě-
lal? Tady je třeba se vrátit v dějinách spásy 
na samotný počátek. První člověk, který 
byl stvořen, aby ve svobodě a radostně žil 
s Bohem navěky, prvním svým svobodným 
činem tomuto plánu vzdoruje a navíc není 

schopen tento vzdor Bohu předestřít a lito-
vat ho.  Tím pouští do světa smrt a do své 
přirozenosti náklonnost ke zlému.  Proto 
musí přijít Ježíš, proto se musí nechat bez 
odporu zabít, a proto také po třech dnech 
vstává z mrtvých, aby svou poslušností na-
pravil lidskou neposlušnost, aby svou smrtí 
vykoupil lidské hříchy, aby přemohl moc 
smrti a aby člověka spasil a umožnil mu 
vrátit se k Bohu. 

Když po svém zmrtvýchvstání potká-
vá ženy u hrobu, říká jim: „Nebojte se.“ 
Když vstupuje do večeřadla k apoštolům, 
říká: „Pokoj vám.“ A to jsou možná jeho 
nejdůležitější slova. Nebojte se! Protože 
už se nemusíme bát, už se se svými chy-
bami a hříchy nemusíme schovávat. Tím, 
že z nás sejmul jejich tíži a vrátil nám naši 
důstojnost Božích dětí, umožnil nám na-
rovnat se, s důvěrou předestřít Bohu svá 
provinění a tak jako dítě prosit za odpuštění 
a vědět, že nám bez výhrady bude odpuš-
těno. Nemusíme se bát, protože svou smrtí 
a vzkříšením přemohl smrt a daroval nám 
věčný život. Daroval pokoj našim srdcím, 
která se už nemusí třást bázní.

Nezměnil svět zabíjením, ale tím, že se sám 
nechal přibít na kříž… (Benedikt XVI.)

Helena Pekárková

Velikonoce Báseň

Šumavské mýty.
Když touhle krajinou
procházíš a na cestách
těch křivolakých, jak v srdci city,
tak v myšlenkách se rodí mýty
o téhle zemi, přírodě, kdy připadá
ti svatá i když pod ní plno zlata.
Lesy, louky a stáda skotu
jak laviny jsou jich plné pastviny.
Kdy v tichu a přece je slyšet
šumavských lesů chór,
co vánek snáší z kopců a hor,
tak nač bořit mýty,
které člověk měl by znát a vědět,
že nad lesem stojí Kašperský hrad,
jehož dvě věže hrdě tyčí se nad lesy,
tak tiše, tajemně pod modrými nebesy.
A křížové kapličky tu v postranních
tišinách stojí a poutníkům útěchu přináší
v modlitbě a v době, kdy zlatokopové
zde zbrojí, snad i ty kapličky se bojí,
kdy nenechavé ruce začnou rýt,
těch co se Boha nebojí,
těch co přírodu tu krásnou
nechtějí znát a neznají.
Příroda pláče a bude se mstít
a držet se svých mýtů
nenechá v sobě rýt...
není jim hanba za tu přírodu.
Vždyť ty Šumavo krásná
v srdci naší Vlasti jsi tu
a i na dále budeš žít...
Vždyť zmizelá Šumava to není málo?
Ničí se a planýruje co za to stálo,
ale tyto mýty nevymřou...
byly, jsou a budou i nadále
v tomto koutě, v této malebné
a nádherné krajině,
zůstane v srdci
ta krásná Šumava ta nikdy nezhyne. 

Mirka Langerová, Kavrlík

Historická bitva, tematická výstava míst-
ních občanů, koncert kapely Greenhorns 
a Honzy Vyčítala, výstava armádní 
techniky…

Na přelomu dubna a května 2015 osla-
víme 70. výročí konce 2. světové války. 
Slavnosti v  Kašperských Horách budou 
v letošním roce pestřejší než v minulých 
letech. V neděli 26. dubna bude zahájena 
vernisáží výstava místních občanů o prů-
běhu 2. světové války. Válečné a pováleč-
né období bude zachycené ve fotografiích, 
historických předmětech a dokumentech. 
Pondělní odpoledne 27. dubna od 15.00 
se uskuteční rekonstrukce historické bi-
tvy na Zhůří z 5. 5. 1945. Americké a ně-
mecké jednotky se střetnou na silnici za 
Kašperskými Horami směrem na Tuškov. 
Přijďte se podívat na průběh celé bojové 
ukázky a na výstavu armádní techniky po 
ukončení bitvy v místě akce.

Další součástí kašperskohorských oslav 
osvobození je koncert kapely Greenhorns 
s Honzou Vyčítalem v Městském kině 
v pátek 1. května od 19.00. Známé písně 
jako např. „Blízko Little Big Hornu“ nebo 
„Červená řeka“, které v současné době zli-
dověly u táboráků, určitě kapela zahra-
je i v Kašperských Horách. Vstupenky si 
můžete rezervovat a zakoupit v Městském 

Oslavy osvobození 2015
kulturním a informačních středisku 
v Kašperských Horách (tel. 376 503 412, e-
mail kultura@kasphory.cz), cena vstupné-
ho v předprodeji 230 Kč, na místě 300 Kč.

Závěrečným bodem slavností je pietní 
akt spojený s kladením věnců k pamětní 
desce umístěné na budově radnice - dne 
6. května, jehož se bude účastnit i zástupce 
amerického velvyslanectví. Jako tradičně 
bude doplněna příjezdem kolony historic-
kých vozidel a jejich krátkodobé výstavy 
přímo na náměstí.

Všechny vás srdečně zveme na akce 
spojené s Oslavami osvobození v našem 
městě.

Za MěKIS Kašperské Hory, 
Veronika Rosecká

Velikonoce v Nebespánu

Na velikonoční svátky budeme 
v Nebespánu párovat naši výbornou kávu 
s exkluzivní čokoládou Lindt. Kousek 
čokolády necháte rozpustit na jazyku 
a zapijete douškem lahodné kávy. Přijďte 
ochutnat gurmánskou kávu v kombinaci 
s 5 druhy výborných čokolád. 

Nebudou chybět ani další dobroty, 
speciální velikonoční muffiny a každé 
dítě, které o velikonočním víkendu do 
Nebespánu zavítá, čeká malé překvapení 
od našeho zajíčka. 

Po celý velikonoční víkend včetně veli-
konočního pondělí k nám také můžete od 
9 hodin zavítat na výbornou velikonoční 
snídani! 

Krásné jaro vám přeje Nebespán.
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Mezi nepůvabnější kouty Pošumaví 
patří krajina kolem Strašína a Nezdic. 
Ovládají ji dvě hory – Sedlo a především 
mohutný masív Žďánova, pokračující přes 
Královský kámen k Javorníku, s nadmoř-
skou výškou přes tisíc metrů. Celému to-
muto kraji pod Žďánovem až k Volyni se 
říká Podlesí. Do poloviny minulého století 
to byl kraj světáků – cirkusáků. Spisovatel 
Karel Klostermannn sem umístil svoji rea-
listickou prózu Světák z Podlesí, život cir-
kusáků z Pošumaví vynikajícím způsobem 
zachytil Eduard Bass v románu Cirkus 
Humberto. Světáctví, nebo konkrétněji 
cirkusáctví, zde vzniklo především z důvo-

dů sociálních. Krásný, ale chudý kraj nepo-
skytoval dostatek možností k řádné obživě 
a tak zvláště od 80. let 19. století postihla 
Šumavu vlna vystěhovalectví, často až do 
vzdálené Ameriky. V 19. a první polovině 
20.století řada mužů odcházela za sezonní 
prací do ciziny. Živili se jako sezonní dělní-
ci, řemeslníci a zedníci na velkých stavbách. 
Vytvářeli party zedníků, fasádníků, dělní-
ků v cihelnách, cukrovarech a také pracov-
níků na chmelnicích. Velká část těchto lidí 
našla uplatnění u cirkusů. Pracovali často 
jako stavěči cirkusových stanů – „tenťáci“, 
které vedl „celtmajstr“, dále jako krmi-
či zvěře v cirkusových zvěřincích a také 

jako krejčí. 
Cirkus – to 
bývala vel-
ká podívaná 
a nových 
e f e k t n í c h 
k o s t ý m ů 
a uniforem, 
nebylo ni-
kdy dost! 
Řada pošu-
m a v s k ý c h 
cirkusáků se 
často zapoji-
la do vlastní 
c i r k u s o v é 

Světáci ze šumavského Podlesí
produkce jako akrobaté, provazochodci, 
žongléři, klauni, krotitelé zvěře…Ve sbír-
ce starých cirkusáckých památek v Muzeu 
Šumavy mne snad nejvíce fascinuje sice 
zažloutlá, ale pohádkově kouzelná foto-
grafie orientálního krotitele slonů v indic-
kém turbanu a oslnivě nádherném rouchu 
maháradži – ve skutečnosti pana Františka 
Kramla z Lazen u Strašína. K slávě cirku-
sového umění doma i ve světě opravdu vý-

znamně přispěli lidé z našeho kraje. Z nej-
známějších lze připomenout jméno rodu 
Kludských, kteří pocházeli z Bukovníku.

Cirkusáci z Podlesí – to byli především 
muzikanti! Jejich umění našlo uplatnění ze-
jména v cirkusových kapelách. Dávná kore-
spondence a vzpomínky pamětníků oživují 
jména kapelníků jako byli Tomáš Rožánek, 
František Marek, Josef Vápeník… Růžička, 
Chalupný, Mužík, Trnka… Staré fotogra-
fie nám do dnešních dnů dochovaly podoby 
cirkusových hudebníků se jmény Voldřich, 
Kovařík, Marek, Dušek, Siegl, Jakoubek, 
Junek, Rožánek, Kolář, Zíka, Rus, Uhlík, 
Polata, Setlík, Kolář, Novák, Pešťák a d. Byli 
to lidé hlavně u Ostružna, Nezdic, Strašína, 
Pohorska, Rozsedel i jiných šumavských 
obcí, například ze Stach nebo Čkyně. S cir-
kusy jako Hagenbeck, Krone, Kludský, 
Sarasanni, Schneider, Busch, Gleich, 
Medrano či Strassburger procestovali téměř 
celou Evropu. Nejvíce pobývali v Německu, 
Švýcarsku, ve Francii, Holandsku, Belgii, 
rovněž v severských zemích, ale také v teplé 
a slunné Itálii, dokonce se dostali až k nea-
polskému zálivu. Na svých cestách prožili 
mnoho zvláštních příhod a dobrodružství. 
Svými zážitky a historkami okořeněnými 
zvláštním druhem cirkusáckého humoru 
pak v zimě bavili své spoluobčany.

O rozvoj hudebnosti mezi mláde-
ží v Podlesí, která postupně doplňovala 
řady světáků – cirkusáků, pečovali někteří 
zkušení muzikanti jako učitelé František 
Kojzar, Jan Ťoupalík a František Růžička. 
Zvlášť mnoho zkušeností si ze světa při-
nesl kapelník František Kojzar z Nezdic, 
který po dlouhém putování Ruskem v této 
zemi zůstal, oženil se zde, vstoupil do ar-
mády, vystudoval konzervatoř a stal se ka-
pelníkem carské hudby. Teprve kolem roku 

1900 se už ovdovělý vrátil domů a věnoval 
se zde výuce hudby.

Pro muzikanty byl cirkus velkou příle-
žitostí. V některých cirkusech bývaly do-
konce i dvě kapely, které při promenádních 
koncertech nebo při propagačním průvodu 
městem se spojovaly. Čeští muzikanti byli 
u cirkusů velmi vyhledáváni. Jednak svým 
uměním se projevovali jako mnohem lep-
ší hráči než domácí hudebníci a jednak se 
jich dalo využít ještě v dalších potřebných 
profesích. S fortelem dovedli stavět a bou-
rat cirkusová šapitó, byli mezi nimi zkušení 
kuchaři, holiči i ševci. Zlatou cirkusovou 
éru narušila až hospodářská krize třicátých 
let a ukončila ji válka.

Cirkusáci vyjížděli časně zjara a vraceli 
se až na podzim. Rozhodující odpovědnost 
za hospodářství a za výchovu dětí tak mu-
sely nést jejich ženy.

Vypráví se, že světáci vedli v zimě život 
veselý. Věnovali se svým rodinám a vzá-
jemně se navštěvovali. Pochopitelně se 
dovedli se svou muzikou dobře poveselit 
v místních hostincích. Doma hrávali po 
zábavách, ale i na pohřbech, mnozí se dob-
ře uplatňovali i ve vojenských kapelách. 
Cirkusáci požívali ve své domovině přiro-
zenou úctu. Vždyť to byli lidé znalí cizích 
zemí – světáci!

PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Předchozí příspěvek „Světáci ze šu-
mavského Podlesí“ je malou ukázkou 
z nové dvoudílné bohatě ilustrova-
né knihy „Šumava očima Vladimíra 
Horpeniaka“, která na sklonku minulé-
ho roku vyšla v plzeňském nakladatel-
ství Starý most.  Kniha, která má rozsah 
více než šest set tiskových stran, je za-
měřena především na historii a kulturní 
místopis střední Šumavy a Pošumaví. 
Významné místo je v knize věnováno 
našemu městu. Dvousvazkové dílo si 
můžete koupit ve většině knihkupec-
tví našeho regionu a také v Městském 
kulturním a informačním středisku 
v Kašperských Horách.

Cirkusová kapela muzitantů z Pošumaví,  
kol. 1910, archiv Muzea Šumavy

Cirkusáci z Podlesí u cirkusové maringotky, 
30. léta 20. stol., archiv paní Marie Reindlové.

Cirkus Rebernigg na „štaci“, po 1920, soukromý 
archiv paní Marie Reindlové z K. H.
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Informační středisko (IS) a Středisko en-
vironmentální výchovy (SEV) NP Šumava 
v Kašperských Horách připravilo pro návštěv-
níky celkem osm cestopisných přednášek, 
které byly součástí zimní nabídky programů 
pro veřejnost. Večerní cestovatelské přednáš-
ky a promítání z různých koutů světa Pohledy 
do krajiny navštívilo zatím 320 osob.

Tradiční cyklus přednášek s promítáním 
fotografií zahájil ve čtvrtek 5. února Miloslav 
Martan z CK Oceán Prachatice, společně 
jsme navštívili „Severozápad USA“ – ráj mi-
lovníků hor, lesů a sopek. 

12. února se prostřednictvím teleobjektivu 
s námi o své cestovatelské zážitky z Jihoafrické 
republiky podělil Radek Vrhel. Tentokrát 
jsme navštívili  např. Kapské město, mys 
Dobré naděje a Stolovou horu a  dozvěděli  se 
mnoho zajímavého o tamní přírodě, její fauně 
a floře i o životě místních obyvatel.

Následovalo zajímavé cestopisné vyprávění 
známého fotografa a cestovatele Vladislava 
Hoška „Island“  s unikátními snímky divo-
ké přírody, úžasné barevné krajiny na ostro-
vě sopek, lávy, ledu, kráterů, gejzírů, fjordů 
a ptáků.

Poslední únorový čtvrtek jsme procestovali 
s Jaroslavem Červenkou  podmanivou  kraji-
nu „Nového  Zélandu “ od moře až k horám. 

Začátkem března jsme s Pavlem Šustrem 
a jeho projekcí krásných snímků během cesty 
po Nepálu navštívili budhistické i hinduistic-

ké památky a pod-
nikli dvoutýdenní 
trek nejen do 
Národního par-
ku Sagarmatha. 
12. března jsme se 
vydali s Patrikem 
Kotrbou ze srd-
ce Evropy do 
Santiaga de 
Compostela, pěš-
ky z České repub-
liky až k oceánu 

na středověký konec světa. Na besedě se mí-
sily fotografie s výkladem drobných příhod, 
setkání i průběhu pěší cesty a byli jsme vtaže-
ni do atmosféry míst společně s písněmi v čes-
kém, španělském, ale i anglickém jazyce do-
provázené hrou na kytaru. (sborník Patrikovo 
písní Tam, odkud vyšel život a kde zapadá 
Slunce, mám a ráda půjčím) 

V následujícím pořadu jsme se Stanislavem 
Švíkou navštívili oblast Dunajské delty, kte-
rá leží velkou částí na území Rumunska 
a menší částí na území Ukrajiny. Poslední 
večerní promítání v letošní zimní sezo-
ně v rámci tradičního pásma "Pohledy 
do krajiny " se koná ve čtvrtek 26. 3. od 
18 hodin s Helenou  Macenauerovou 
- „Krajinářská fotografie na cestách“ - 
Vysoké hory v Himálajích. Vodopády na 
Islandu. Japonské zahrady. Mlhy v Toskánsku. 

Jezera v Ladakhu. Národní parky v USA. 
Ráda bych poděkovala nejen přednášejícím, 
kteří se s námi podělili o své zážitky, ale také 
Vám Všem, našim návštěvníkům. 

Přijměte pozvání i na denní programy pro 
širokou veřejnost. 

Ve čtvrtek 26. 3. na odpolední tvořivou 
dílnu „Vítání jara“. Jarní kreativní tvoření 
pro malé i velké se tento den ponese v du-
chu Velikonoc. Vypněte počítače, telefony 
a opusťte každodenní spěch a přijďte nás na-
vštívit. Společně si přichystáme velikonoční 
dekoraci - vyrobíme ptačí hnízda, obarví-
me vajíčka, vytvoříme ozdobný závěs a jiné 
drobnosti. 

Ve středu 1. dubna od 14 hodin s námi pojď-
te na ornitologickou vycházku za známými 
i méně známými druhy ptáků v Kašperských 
Horách i okolí. Pod odborným vedením 
Luďka Bufky, vyzbrojeni dalekohledy a špet-
kou trpělivosti, se společně vydáme „za posle-
chem ptačího zpěvu“.

Během celého roku pořádáme pro širokou 
veřejnost mnoho dalších programů, které 
jsou také tradičně hojně navštěvovány a vel-
mi dobře hodnoceny. Nabídku na všechny 
připravované programy a pozvánky na akce 
s upřesněním konkrétních termínů najdete 
na stránkách Správy NP Šumava www.np-
sumava.cz. 

Přijďte k nám, těšíme se na Vaši návštěvu.
Milada Janošíková

Zájem návštěvníků o cestopisné přednášky

VASŮV  BĚH  A  PROČ ?

Gustav Erikson Vasa uprchl ro-
ku1520 z dánského zajetí  a zamířil 
do švédského městečka Mora a snažil 
se místní sedláky přesvědčit k povstá-
ní proti Dánům. Jenže marně, a tak 
musel před dánskými pronásledova-
teli dále prchat na lyžích na západ 
směrem do Norska. Po 90 kilomet-
rech jej dostihli v Salenu dva poslové 
a přesvědčili jej, aby se vrátil do Mory 
a postavil se do čela osvobozeneckého 
vojska. Následoval triumfální návrat 
spojený s porážkou Dánů a v červnu 
1523 s korunovací Gustava I. Vasy 
švédským králem a je dodnes pova-
žován za otce Švédského království. 
Při příležitosti čtyřstého výročí této 
události uspořádali Švédové závod ze 
Salenu do Mory za účasti 119 běž-
ců. Rok od roku se počet zvyšoval 
a v roce 1977 se jej zúčastnil i švédský 
král Carl XVI. Gustav povzbuzován 
statisíci diváky. To samé zažila i naše 
Dana a náš nejslavnější laufař Standa 
Řezáč, pravidelný účastník, který le-
tos opět stál na bedně.

-ek-

A víte komu se to po-
dařilo? Daně Králíkové, 
dnes již Sutterové, která 
zde s během na lyžích za-
čínala v roce 1976 pod ve-
dením Františka Kortuse.  
Absolvovala Sportovní 
gymnasium ve Vimperku, 
kde začala závodit na kraj-

ské i republikové úrovni. Škoda, že tehdy nebyl 
ještě „vynalezen“  biatlon, neboť byla i výbor-
nou střelkyní. Běh na lyžích se jí stal životním 
koníčkem. První zkušenosti s dálkovými běhy 
sbírala na dodnes populárním běhu družstev. 
Po hřebenech Krkonoš a Jizerskou 50 okusila 
s kašperskohorskými běžci, Mirkem a Petrem 
Jelínkovými, Tomášem Kostrouchem a pisa-
telem již v roce 1984 a tento běh si již užila 
16x. Letos byla ve své kategorii dokonce třetí 
z Češek, časem 3:30,58 hod.

 Účast na zahraničních bězích zahájila  
v roce 2006 v Estonsku na Tartu maratonu a na 
Finlandia Hihto. A následovaly další „laufy“ 
ve stopách pisatelových. V Oberammergau 
König Ludvig Lauf, či pod Javorem Skadi 
Lopet s 3. místem na trati 24 km za 1.37 hod., 
ve Švýcarsku známý Skate Engadin s krás-
ným osmým místem. Má skalp Orlického 
maratonu a v roce 2013 i 2. místo z Kašperské 
30 konané na Zadově se vzpomínkou na své 

prvé studenské závody.
K padesátinám si dala překrásný dárek, účast 

na Vasalopettu, mecce všech běžců a krásném 
90 km trápení. Po dlouhé cestě mazání lyží, 
budíček ve 4 hodiny, v 6,30 být na startu se 
start. číslem 17995 a v 8 hod start deseti tisíců 
běžců. Od startu „fofr“... prvních 5km za ho-
dinu, po 10 km občerstvovačky a to už se běží. 
Přemazat lyže a zase běžet a běžet... A pak ta 
radost Dany, když po 8 hod a 40 min byla v cíli, 
mezi více jak šesti tisícovkami žen, na 489 mís-
tě. Její přání bylo tak splněno. Gratulujeme!

Lákají ji další běhy ve Francii, Rusku, 
Norsku, chtěla by zkusit i druhý nejdel-
ší v Evropě, italskou 70km Marcialongu, 
kterou jsem  jí popsal,  ale pro získání titulu 
Wordlopett Master musí absolvovat alespoň 
jeden závod v zahraničí. Proto šetří za tři, vítá 
případné sponzory a pak vyrazí do USA či 
Japonska. Tak jí to přejme, je to přece holka ze 
Šumavy.

A  čemu za své úspěchy vděčí? Své lásce k ly-
žím, soustavnému celoročnímu treningu, ale 
také v počátcích velké podpoře rodičů a nyní 
pochopení vlastní rodiny, která je na ni právem 
velice hrdá.

Tak i my přejme naší Daně pevné zdraví a ať 
si své odvážné lyžařské sny co nejdříve úspěšně 
splní. 

-ek-

Z Kašperek na Vasův běh



změna p�og�amu ��h�azena

VÝSTAVY

26. 4. - 14. 6. 
Konec špatn�ch časů...
Vá�ečné a po�á�ečné období � Kašpe�sk�ch Ho-
�ách zach�cené �e �otog�a�ích, dokumentech 
a histo�ick�ch předmětech. V�sta�a �znik�a 
� t�oři��ch �ukách místních občanů �e spo�u-
p�áci s MěKIS K. Ho��. Ve�nisáž ��sta�� 26. 4. 
od 16.00. Ote�řeno denně.

V�sta�ní místnost �adnice Kašpe�ské Ho�� |

DALŠÍ AKCE

1. 4. | 14.00 – 16.00
O�nito�ogická ��cházka ke Dni ptact�a
Poj�te s námi na ��cházku za znám�mi i méně 
znám�mi d�uh� ptáků � Kašpe�sk�ch Ho�ách 
i oko�í. V případě nepřízni�ého počasí se akce 
nekoná.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

2. 4. | 18.00, 19.00
Ze�en� čt��tek
18.00 Mše s�. se sta�ob���m obřadem m�tí 
nohou, 19.00 Ce�onoční ado�ace � koste�e s�. 
Ma�két�, do 21.00 pří�ežitost smíření

Kašpe�ské Ho��, koste� s�. Ma�két� |

3. 4. | od 13.00
Ve�k� pátek
7.00 Ve�kopáteční temná hodinka – mod�itba 
b�e�iáře, 13.00 – 15.00 Souk�omá mod�itba 
– pří�ežitost ke zpo�ědi, 15.00 Akt ode�zdání 
božímu mi�os�denst�í, 16.00 Křížo�á cesta od 
Šibeničního ��chu k s�. Ma�kétě, 18.00 Ve�ko-
páteční obřad� – uctí�ání kříže.

Kašpe�ské Ho��, koste� s�. Ma�két� |

3. 4. | 20.00
Ve�ikonoční zába�a
V��azte � pátek za zába�ou, hudbu �šeho d�u-
hu zajistí DJ. B�ižší in�o�mace na p�akátcích.

�Ho�sk� k�ub, Kašpe�ské Ho�� |

4. 4. | od 11.00
Bí�á sobota
11.00 – 16.00 Souk�omá mod�itba � tichu 
u Božího h�obu, 14.00 – 16.00 Pří�ežitost ke 
zpo�ědi, 21.00 Vigi�ie ze s�a�nosti zm�t��ch-
�stání.

Kašpe�ské Ho��, koste� s�. Ma�két� |

4. 4. | 13.00 – 15.30
VELIKONOČNÍ HRÁTKY – t�oři�é dí�n� 
s p�omítáním pohádek
Přij�te si ��t�ořit pět d�uhů �e�ikonočních de-
ko�ací, kte�é si odnesete domů. Budeme t�ořit 
t�a�ní h�a�oun�, zdobit pe�níčk� a k�as�ice, ��-
t�ářet �e�ikonoční zápich� do k�ětníků a ozdo-
bíme �ět�ičk� �če�ičkami. Vstupné 50 Kč. Po 
z��ádnutí �šech dí�niček získáte ma�� dá�ek.

Kašpe�ské Ho��, Ho�sk� k�ub, Ho�ní 168 |

4. a 5. 4. | 10.30
VELIKONOČNÍ PROHLÍDKY MĚSTA
Tematické p�oh�ídk� s p�ů�odcem po Kašpe�-
sk�ch Ho�ách. Přij�te se přenést do dob� našich 
p�a�odičů a za�zpomínat na ži�ot p�n� �e�iko-
nočních t�adic a z��ků. Vstupné zák�adní 60 Kč, 
snížené 45 Kč. Reze��ace a p�odej �stupenek 
MěKIS Kašpe�ské Ho�� (te�. 376 503 411, e-
mai� in�o�mace�kaspho��.cz).

Náměstí, Kašpe�ské Ho�� |

4. a 5. 4.
Ve�ikonoce na h�adě Kašpe�ku
Ve�ikonoce na Kašpe�ku, to jsou p�oh�ídk� 
h�adu a h�a�ně p�og�am, kte�� �etos znamená 

o�iginá�ní zp�aco�ání středo�ěké �e�ikonoční 
di�ade�ní h��, Mastičkář. 

H�ad Kašpe�k |

5. 4.
Boží hod �e�ikonoční 
– audiop�oh�ídka koste�a s�. Ma�két�
9.30 Mše s�. – žehnání přinesen�ch pok�mů, 
14.00 – 16.00 Koste� s�. Ma�két� ote�řen� 
�eřejnosti – komento�aná audio p�oh�ídka na 
požádání

Kašpe�ské Ho��, koste� s�. Ma�két� |

5. 4. | 10.00 – 16.00
VELIKONOČNÍ KAŠPERSKÉ HORY  
- �a�mářské a �e�ikonoční t�h�, konce�t 
kape�� Nezmaři
Fa�mářské a �e�ikonoční t�h� se uskuteční 
� p�osto�u náměstí před koste�em s�. Ma�ké-
t�. Dop�o�odn� p�og�am di�adé�ka p�o děti, 
hudební ��stoupení, p�etení pom�ázek, soutěž 
o nej�epší mazanec, t�oři�é dí�n�, od 15.00 ��-
stoupí �o�ko�á kape�a Nezmaři. 
Pod�obn� p�og�am: 
10.00 – 16.00 Fa�mářské a řemes�né t�h�, 10.30 
Komento�aná p�oh�ídka města, 10.30 Di�ade�-
ní pohádka Čt�ři pohádk�, 11.40 Dí�čí hudeb-
ní skupina z místní ZUŠ – Ba�akud�, 11.00 – 
13.00 soutěže p�o děti, t�oři�á �outko�á dí�na, 
12.45 V�h�ášení �ítěze O upečení nej�epšího 
�e�ikonočního mazance, 13.00 – 14.00 K�a�it-
ní česká decho�ka So�o�ačka ze Sušice, 14.00 
-  15.00 Di�ade�ní pohádka Če��ená Ka�ku�ka, 
15.00 – 16.00 Fo�ko�á kape�a Nezmaři.

Náměstí � Kašpe�sk�ch Ho�ách |

KULTURA DUBEN - KVĚTEN



změna p�og�amu ��h�azena

KULTURA DUBEN - KVĚTEN
6. 4. | 14.00 – 16.00
Ve�ikonoční pondě�í  
– audiop�oh�ídka koste�a s�. Ma�két�
V odpo�edních hodinách bude koste� s�. Ma�ké-
t� ote�řen �eřejnosti, na požádání uspořádána 
audiop�oh�ídka.

Kašpe�ské Ho��, koste� s�. Ma�két� |

20. 4. | od 16.00 
Přástk� - t�ů�čí dí�na p�o dospě�é 
Přij�te si s námi ušít o�oce a ze�eninu z p�sti 
p�o �aše �ato�esti. 

Ho�sk� k�ub, Kašpe�ské Ho��  |

25. 4. | 20.00
Wake up Mountains 5
Na pátém �očníku akce zah�ají kape�� Just �o� 
being, B�idges �e�t bu�ning, Ta�as Bu��ba.

Ho�sk� k�ub, Kašpe�ské Ho�� |

26. 4. | 16.00
Ve�nisáž ��sta�� „Konec špatn�ch časů...“
S�a�nostní ote�ření ��sta�� místních občanů 
zach�cující �á�ečné a po�á�ečné období 2. s�. 
Vá�k� � Kašpe�sk�ch Ho�ách. V�sta�a k ���očí 
70. �et od konce 2. s�. �á�k�.

V�sta�ní síň na �adnici, Kašpe�ské Ho�� |

27. 4. | 15.00 – 15.45
ZHŮŘÍ 1945 – REKONSTRUKCE HISTO-
RICKÉ BITVY při 70. ���oční os�a� konce 
2. s�. �á�k�
Bojo�ou atmos�é�u histo�ické bit�� o Zhůří 
z 5. 5. 1945 si můžete n�ní připomenout. Přij�-
te se podí�at na �ítězst�í ame�ick�ch jednotek 
nad nast�aženou �éčkou německé ko�on�.

Kašpe�ské Ho�� - p�osto� na �oukách pod si�nicí  |
smě�em na Tuško�, za Soko�o�nou

27. 4.  | 16.00 – 17.00
V�sta�a �ojenské technik�
Možnost podí�at se na p�a�� a�mádní tank 
nebo posedět �e �ojenském jeepu? Tuto mož-
nost budete mít po skončení histo�ické bit�� 
opět � p�osto�u za Soko�o�nou.

Kašpe�ské Ho��, � p�osto�u za Soko�o�nou, si�- |
nice smě�em na Tuško�

30. 4. | 16.00
Sta�ění Májk� a pá�ení ča�odějnic
Soutěže p�o děti, ča�odějnická stezka od�ah�, 
zdobení májk�, obče�st�ení zajištěno.

Kašpe�ské Ho��, p�osto� pod soko�o�nou |

KVĚTEN

1. 5. | 19.00
KONCERT KAPELY GREENHORNS 
S HONZOU VYČÍTALEM
Vstupné � předp�odeji 230 Kč, na místě 
300 Kč. Předp�odej a �eze��ace �stupenek na 
MěKIS K. Ho�� (te�. 376 503 412, e-mai�: ku�-
tu�a�kaspho��.cz).

Kino Kašpe�ské Ho�� |

2. 5. a 9. 5. | 10.30
Komento�ané p�oh�ídk� města
P�oh�ídk� s p�ů�odcem o histo�ii Kašpe�sk�ch 
Ho�. Vstupné 45 Kč, 60 Kč. Reze��ace a p�odej 
na MěKIS Kašpe�ské Ho�� (te�. 376 503 413).

s�az před budo�ou �adnice � K. Ho�ách |

6. 5. | 11.30 – 12.30
Os�a�� os�obození - pietní akt
11.30 příjezd ko�on� histo�ick�ch �ozide�, po 
12.00 pietní akt, 12.30 odjezd ko�on�

Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

18. 5. | od 16.00
Přástk� - t�ů�čí dí�na p�o dospě�é
Přij�te si s námi ��t�ořit ���obk� p�o �aše �a-
to�esti.

Ho�sk� k�ub, k�ubo�na 2NP, Kašpe�ské Ho�� |

21. 5. | 14.00 – 16.00
E��opsk� den pa�ků
Speciá�ní odpo�ední p�og�am p�o ná�ště�ník� 
� a�eá�u Střediska en�i�onmentá�ní ��cho�� 
� Kašpe�sk�ch Ho�ách.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

22. 5. | 20.00
Bene�ční konce�t Spi�ituá� k�intet
Úžasn� gospe� � Kašpe�sk�ch Ho�ách (ŘKF)

Koste� s�. Miku�áše, Kašpe�ské Ho�� |

23. 5. | 10.00 – 14.00
Ja�ní b��in�
Botanická ��cházka � oko�í Kašpe�sk�ch Ho� 
k E��opskému dni pa�ků.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

23. – 24. 5. | sobota 10.00 a 19.00,  
nedě�e 10.00
Záhado�ogick� �íkend s přednáškou – 
�ekto� Pet� Vokáč
Fami�� hote� Ri�ancio pořádá přednášk�: Ta-
jemst�í Janta�o�é komnat�; Záhadné otazník� 
atomo�é bomb� nacistů; Tajemst�í �idského 
mozku. P�o �íce in�o�mací a �eze��aci kon-
taktujte �ecepci hote�u: te�.: 379 738 340, 
emai�: in�o�hote��i�ancio.cz, ���.hote��i-
�ancio.cz.

Fami�� hote� Ri�ancio, Kašpe�ské Ho�� |

29. 5. | od 14.00
Noc koste�ů � Kašpe�sk�ch Ho�ách
Kašpe�skoho�ská �a�nost se opět účastní ce�o-
ná�odní akce „Noc koste�ů“. 
Pod�obn� p�og�am: Koste� Pann� Ma�ie  
Sněžné ote�řen 14.00. - 18.00 - možnost 
komento�ané p�oh�ídk�, Koste�  s�. Miku�áše 
ote�řen 14.00 - 18.00 - možnost komento-
�ané p�oh�ídk�, Koste�  s�. Ma�két� ote�řen 
14.00 -  22.00,  komento�ané p�oh�ídk� 
� 16.00 a 17.00,  Konce�t �ážné hudb� � kos-
te�e s�. Ma�két� od 19.00.

Kašpe�ské Ho�� |

30. 5. | 20.00
Muž sedmi seste�
Žihobecké di�ad�o J. K. T��a zah�aje e�otickou 
g�otesku Ja�os�a�a Ha��íčka Muž sedmi seste�.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

30. - 31. 5. | 
Záhado�ogick� �íkend s přednáškou – 
�ekto� V�adimí� Liška
P�o �íce in�o�mací a �eze��aci kontaktujte 
�ecepci hote�u: te�.: 379 738 340.

Fami�� hote� Ri�ancio, Kašpe�ské Ho�� |


