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Pokračování naleznete na straně  2

Výročí letecké havárie 
na Huťské hoře

Tematický speciál věnovaný 80. výročí  
leteckému neštěstí z Vánoc roku 1937.

Pokračování naleznete na straně  25

Pohledy do krajiny
Informační středisko a Středisko environ-

mentální výchovy Správy Národního parku 
Šumava v Kašperských Horách opět připra-
vilo pro své návštěvníky v zimní sezoně bo-
hatou nabídku programů pro veřejnost.

Pokračování naleznete na straně  22

Z Hubertské mše
Fotografie z letošní mše naleznete na straně 9

Advent oslaví v novém

Nejen centrum Kašperských Hor  
a nejbližší okolí, ale i městské části (8), 
patří do správy města. Tentokrát se „tvář 
města“ promítá v obci Červená, kde byla 
dokončena obnova Kaple Panny Marie 
Pomocné, svatostánku, který stojí na 
místě kapličky původně zasvěcené oblí-
bené ochránkyni horníků - sv. Anně. 

Obnovenou kaplí zněla hudba

Kaple Panny Marie Pomocné v Červené 
u Kašperských Hor, dominanta obce, už 
nějaký čas volala po obnově. Dočkala se 
a v sobotu 18. listopadu si posluchači 
varhanního koncertu, pořádaného právě  
u příležitosti dokončení prací, mohli kap-
li pořádně prohlédnout. 

V sychravém podzimním dni se  
v Červené sešlo několik desítek návštěv-
níků, které hned za vstupem do kaple če-
kalo příjemné teplé a sladké občerstvení 
(zásluha místních žen), a v programu ori-
ginální hudební zážitek v podání Michala 
Marka (varhany) a Tomáše Pohanky  
(violoncello). Slavnostní podvečer zahájily 
krátké proslovy a poděkování za odvede-
nou práci všem, kteří se na obnově kaple 
podíleli, po koncertu ještě provedl P. Ing. 
Mgr. Jan Kulhánek mši a požehnání.

Co všechno obnova kaple obnášela?  
K tomu podrobněji investiční technik 

města Ing. Jana Slonková:

„Návesní kaple Panny Marie Pomocné 
v Červené u Kašperských Hor prošla 
velice potřebnou a očekávanou, rozsáh-
lou rekonstrukcí. Byla postavena jako 
poutní kaple v roce 1856, díky spojení 
sil místních osadníků a řemeslníků, za 
dnes těžko představitelné tři měsíce, 
a to na místě původní malé kapličky. 
Později byla osazena malými varhany 

a roku 1928 také hodinovým strojem. 
V dalších desetiletích ale kaple chátrala,  
až v 80. letech 20. století prošel ob-
jekt nepříliš citlivou celkovou opravou.  
V roce 2009 kaple dostala novou stře-
chu a bylo provedeno odvlhčení zdí od-
straněním narušených omítek v interiéru  
a položení nové podlahy. V loňském roce 
byly do kaple navráceny původní varhany, 
předtím dlouhodobě zapůjčené v kostele  
Sv. Markéty v Kašperských Horách. Letos 
se kaple konečně dočkala dokončení cel-
kové opravy ve výši 0,9 mil. Kč.

Tvář města - Kaple v Červené září novotou
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Slovo 
starosty

Vážení a milí spoluobčané,
při psaní tohoto příspěvku se neúpros-

ně blíží čas adventu, který by měl být  
časem uklidnění a očekávání. Většina z nás 
žije úplně stejně, ať advent je nebo není.  
Pro většinu současníků je jedním z nej-
hektičtějších v roce. Komplikuje se nám to  
i tím, že jsme na konci kalendářního roku, 
v práci děláme uzávěrky, účastníme se  
vánočních (výročních) večírků a vánočních 
koncertů.

„Na vánočních firemních večírcích nejvíc 
nesnáším to hledání nové práce druhý den.“
„V dávných dobách, kdy se období  

blížících se svátků adventních ještě neří-
kalo ‚,nákupní sezona,“ nazývali ho křes-
ťané Vánoci a chodili do kostela; židé 
mu říkali chanuka a chodili do synagogy;  
ateisté chodili na večírky s přáteli a opíjeli se.  
Lidé míjející se na ulicích si pak říkali: 
,,Veselé Vánoce!“, „Veselou chanuku!“ nebo 
(v případě ateistů) ,,Pozor na ten sloup!“

Pro křesťany je advent časem naděje, 
která se vine od výroků izraelských proro-
ků, přes dobu Ježíšovu až do nedohledné 
budoucnosti. Vánoce jsou pro mnohé, ne-
li pro všechny, podnětem k vzpomíná-
ní. A vzpomínky mohou být ujištěním, že  
ač nebylo nikdy na světě zcela dobře, lze pro-
žít i očekávat mnoho dobrého. Vzpomínání 
může podporovat naději. Naděje dává ži-
votu sílu. Zkusme se teď trochu zastavit 
v běhu starostí, povinností a příprav a do-
přejme si čas pro sebe, pro vnímání, vzpo-
mínání a očekávání. 

Pro nadcházející čas si můžeme zvolit 
dvě klíčová slova: očekávání a obdarování. 
V kultuře, která zejména ve sféře obsta-
rávání a potřeby nabízí všechno a hned,  
je delší očekávání jaksi mimo hru. Je mož-
né, že to také souvisí s naším městským 
životem odtrženým od přírody. V přírodě 
přichází všechno svým tempem, musí-
me čekat, až stromy rozkvetou, až ovoce  
dozraje, nemůžeme si to poručit teď a hned. 
Jenže v našem prostředí si můžeme mno-
hé, bez čekání na čas zralosti, koupit hned:  
jahody, švestky, cokoliv kdykoliv. A přijde-
me tak o to nejkrásnější, o očekávání.

Druhé důležité slovo je obdarování. 
Naplnění obdarováním. S určitou nadsáz-
kou můžeme říci, že žijeme ve světě, který 
je sice bohatý (a my také!), ale který nám 
nic nedaruje. Kde je třeba tvrdě pracovat, jít 
za svým a to, na čem člověku záleží, získat.  
Je to zvláštní existence, sice bohatá na 

vlastněné věci a na zážitky, ale mnoh-
dy chudá na očekávání a radost z daru. 
Snad také proto se mnozí tak snažíme  
o Vánocích opatřit dárky, darovat něco,  
přijmout dar. Je to jakési legitimní vykroče-
ní ze světa „tvrdých loktů“ do světa laska-
vých vztahů.

A v neposlední řadě je to čas vhodný 
pro poděkování. Poděkovat přátelům, spo-
lupracovníkům a kolegům za jejich práci  
a přítomnost.

Děkuji vám všem a přeji vám klidné  
a pohodové prožití Vánoc v kruhu rodiny 
a nejbližších přátel. Do nového roku 2018 
pevné zdraví, klid a mír.

Přeji příjemně strávený čas při čtení vá-
nočního čísla Zpravodaje.

Petr Málek,
starosta města Kašperské Hory

Tvář města - Kaple v Červené září novotou

Stará okna z drátoskla byla vybourána 
a vyměněna za nová, borovicová, s ta-
ženým sklem. Podle zachovaných původ-
ních dveří byla zhotovena jejich replika 
z dubového dřeva, avšak k osazení dveří 
bylo nutné rozšíření vstupního portá-
lu. Venkovní fasáda a střešní nátěr byly 
opraveny a obnoveny. Oklepané vnitřní 
omítky v interiéru byly nahozeny sanač-
ním omítkovým systémem na vápenné 
bázi. Nakonec byl upraven vstupní pro-
stor před kaplí odstraněním plevelných 
dřevin, přesunutím informačních tabulí  
a vydlážděním. Doufám, že příjemnou 
třešničkou na dortu je nové noční na-
svícení kaple. Ráda bych poděkovala za 
dobře odvedenou práci všem, kteří se 

na opravách podíleli: Projekt nakreslil 
Martin Volejník z Prahy, zhotovitelem 
stavebních prací byly Technické služby 
Města Kašperské Hory, zastoupené Jiřím 
Bártíkem, tesařské práce prováděl Jindřich 
Červený, Tesařství Filip z Touškova, stře-
chu a věž očistil a znovu natřel M. Kyral 
ze Sušice a Ladislav Hadrava zajistil výro-
bu mříží a elektrifikaci lustru, který mi-
mochodem kdysi vyrobil jeho děd.

Realizace celé akce byla uskutečněna 
za finanční podpory Plzeňského kraje, 
programu „Zachování a obnova památko-
vé hodnoty a podstaty nemovité kulturní 
památky nebo národní kulturní památky 
2017,“ který přispěl na realizaci dvěma 
sty tisíci korunami. Kaple je nemovi-
tou kulturní památkou České republiky.  
Je majetkem města Kašperské Hory  

a v současné době ji má v pronájmu 
Spolek osadníků Červené na Šumavě, 
který se stará, aby tato dominanta obce 
Červená byla i nadále společenským cen-
trem obce. Těším se, že v příštích letech 
budeme v práci na smysluplných opra-
vách dalších drobných venkovských sak-
rálních staveb pokračovat.“

-js, as-

Foto: Jiří Jiroušek

Dokončení z úvodní strany
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Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory 
srdečně blahopřeje spoluobčanům,  

kteří slaví významné životní 
jubileum: 

Egerová Hilda   75 let
Pilátová Terezie  87 let
Míčková Emilie  94 let
Valášková Květoslava  82 let
Kaprová Vlasta  84 let
Slováková Marie  75 let
Ščepničková Marie 65 let
Kůsová Jarmila  84 let
Nováková Božena 87 let
Benedová Marie 65 let 
Rajtmajer Jaroslav 65 let
Staňková Marie  81 let
Rašková Antonie 83 let
Dušková Jana  83 let
Janout Oldřich  65 let
Kolářová Marie  83 let 

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 

Kašperskohorského zpravodaje je

20. prosince 2017.

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

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

Pozvánka na zasedání 
Zastupitelstva města Kašperské Hory

Zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory se  uskuteční ve čtvrtek 7. prosince  od 17.00 hod. v Horském klubu.

Na programu jednání  mimo jiné budou – finanční a majetkové záležitosti města, pozemková agenda, investice a další. 

Zveme občany města k účasti na zasedání zastupitelstva.

Provozní doba v kanceláři Technických 
služeb Města Kašperské Hory s.r.o. 

Zavřeno od  
22. 12. 2017 - 1. 1. 2018.

Provoz Městského úřadu 
Kašperské Hory pro veřejnost 

během svátků
MěÚ Kašperské Hory oznamuje, že v době před vánočními svátky a před koncem roku 

bude provoz úřadu upraven následovně:

středa   20. prosince      8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek  21. prosince     uzavřeno z provozních důvodů 
pátek   22. prosince   uzavřeno z provozních důvodů 

středa   27. prosince  uzavřeno z provozních důvodů
čtvrtek  28. prosince  uzavřeno z provozních důvodů
pátek   29. prosince   uzavřeno z provozních důvodů

Žádáme občany, kteří provádějí platby hotovostí na pokladně MěÚ, aby tak učinili 
nejpozději ve středu 20. prosince v úředních hodinách (do 17.00 hod.). 

Provoz MěKIS a knihovny

Městské kulturní a informační středisko:
pátek 22. prosince    9.00 - 12.00 hod.
středa - sobota 27.- 30. 12.    9.00 - 12.00 a 12.30 – 16.00 hod.

Městská knihovna:
středa 20. prosince   15.00 – 17.00 hod.
středa 3. ledna 2017    15.00 – 17.00 hod.
(Knihovna bude uzavřena od 21. prosince 2017 do 2. ledna 2018 včetně)

Kašperskohorský betlém:
otevřen do 22. prosince     do 12.00 hodin 
     (souběžně s provozem MěKIS)
23.- 25. prosince   zavřeno 
26. prosince    13,00 – 16,00 hod.
středa- sobota 27. - 30. 12  9.00 - 12.00 a 12.30 – 16.00 hod. 
     (souběžně s provozem MěKIS)
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Kašp. Hory ve spárech Českého lva
Poslední říjnový víkend se nesl nejen 

v prázdninovém duchu, ale Kašperské Hory 
se nezvykle staly centrem filmového dění. 
Na čtyřech scénách se odehrával hlavní  
i doprovodný program nultého ročníku fes-
tivalu Filmové Kašperské Hory – Šumava  
a Bavorský les na plátně i mimo něj.  
Z programu sestaveného pro malé i vel-
ké diváky vyčníval snímek Jiřího Menzela 
Obsluhoval jsem anglického krále. Promítání, 
jímž byl festival oficiálně zahájen v pátek 
26. října večer, ozdobili svou přítomnos-
tí oba kameramani filmu – Jaromír Šofr  
a Klaus Fuxjäger, ale též zástupci z part-
nerského města Grafenau. Během večera 
na sebe značnou pozornost poutala na pó-
diu vystavená skleněná soška Českého lva, 
kterou získal za nejlepší kameru k tomuto 
filmu právě Jaromír Šofr, Menzelův dvorní 
kameraman.

Dramaturgie festivalu se soustředila 
na filmy, které byly natáčené v prostředí 
Šumavy nebo Bavorského lesa. Do vkusu 
dětských diváků se organizátoři strefili 
oblíbenými pohádkami Jiřího Stracha, Jana 
Svěráka či Dany Vávrové. Přestože nad ce-
lým průběhem festivalu dlel Anděl Páně 
v prvním i druhém vydání, divácky nejú-
spěšnější projekcí byli Svěrákovi Tři bratři.

Speciální kategorii tvořily krátké němé 
filmy natáčené v zimě na Šumavě na pře-
lomu 20. a 30. let 20. století. Ze všech tří 
projekcí vynikl záznam lyžařských závodů 
na Špičáku, který jakožto předzvěst další-
ho povídání doprovázel vtipnými komentáři 
Emil Kintzl. Kromě jeho Zmizelé Šumavy 
byl také věnován prostor historickým foto-
grafiím Kašperských Hor a okolí ze sbírek 
Musea Fotoateliér Seidel, které prezento-
val jejich kurátor Petr Hudičák. Jedinečný 
pohled na Šumavu před sto lety očima 
botanika Františka Malocha a jeho znovu-
objevení na prahu 21. století představili 
manželé Kožíškovi.

Celodenní sobotní program obohatila  
divadelní a hudební vystoupení na náměstí, 
které se stalo rovněž dějištěm oblíbeného 
staročeského jarmarku, ale i pivních mini-
slavností. Milovníci piva tak i přes nevlíd-
né počasí mohli ochutnat produkci tří šu-
mavských pivovarů – Kašperské Hory, Lyer 
Modrava a Kvilda a také pivo a limonády 
z německého Grafenau. Příjemnou atmo-
sféru dotvářela hudba v podání kapel Age 
a Yo Cookin´. Dětské diváky zaujal bubli-
nář Václav Strasser nebo loutková před-
stavení Divadla Kvelb. Šikovné a tvoření 
chtivé děti si na své přišly na tvořivých 
dílnách v infocentru NP Šumava. Velmi 
příjemné bylo zapojení malých flétnistek 
z místní ZUŠ do programu vernisáže na 
radnici. Během ní byly představeny obra-
zy akad. malíře Jaroslava Němce a repro-
dukce královských listin z let 1345 - 1794  

věnovaných Kašperským Horám. Obě  
výstavy jsou pojaty jako dlouhodobé expozice  
a jsou k vidění během návštěvních hodin 
Městského úřadu.

Festival se uskutečnil jako součást pro-
jektu přeshraniční spolupráce Po stopách 
Karla IV. Vybrané snímky byly pro němec-
ké diváky opatřené titulky. Stejně tak bylo 
postaráno i o česky mluvící diváky v přípa-
dě německého filmu Räuber Kneissl. Velké 
díky patří všem, kteří se na organizaci 
podíleli – kolegyním a kolegům z MěKIS 
a hradu Kašperk, Technickým službám  
a Sboru dobrovolných hasičů, prostě všem, 
kdo jakýmkoli způsobem přiložili ruku  
k dílu.

Ambicí pořadatelů je, aby se festival 
stal každoroční součástí kulturního pro-
gramu města. Kromě rozšíření nabídky 
pro místní obyvatele i turisty představu-
je významné obohacení  celkového využití 
budovy kina. Každý nultý ročník odhaluje 
slabiny a bolavá místa a nejinak je tomu 
i v případě Filmových Kašperských Hor.  
Z řad filmově znalého auditoria vzešel na-
léhavý podnět zkvalitnit promítání v míst-
ním kině.  Vzhledem k tomu, že cílem fes-
tivalu je ukázat veřejnosti také filmovou 
tvář jejich rodného či milovaného města 
a okolí, neměly by zůstat tyto připomínky 
nevyslyšeny.

Jitka Skořepová
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Závěr roku na hradě Kašperku
V letošním jubilejním roce čtyřstého 

výročí odkoupení hradu Kašperk městem 
Kašperské Hory vydáváme pamětní knihu, 
přesněji řečeno knižní edici zpracovaných 
písemných pramenů vztahujících se k hra-
du Kašperk a k jeho panství. Na celkem 411 
listinách si můžeme udělat představu nejen 
o většině majetkoprávních vztazích hradu 
či jeho panství, ale postupně se dozvídá-
me nejprve kusé, později, pro období dru-
hé poloviny 16. století poměrně podrobné 
informace o konkrétních lidech, kteří na 
hradě působili či s ním měli co do činění.  
V této knižní edici jsme mj. našli hlav-
ního hrdinu letošních nočních prohlídek. 
Byl jím poslední kašperský hejtman ne-
boli purkrabí Jan Precht z Rotenburku, 
který byl vskutku renesanční osob-
nost, ač současně velmi kontroverzní.  
Kniha se jmenuje Písemné prameny k ději-
nám hradu Kašperk (do 17. století), jejímž 
autorem je náš dlouholetý průvodce a od-
borný archivní pracovník Tomáš Velička.

Hrad Kašperk nežije pouze vzpomín-
kami na svou slavnou minulost. V po-
lovině října se začalo v hradním areálu 
s výstavbou nové čističky odpadních vod 
a s výstavbou nové kanalizace. Jedná se  
o práce, které nejsou slučitelné s pohybem 
návštěvníků, proto jsme museli podzimní 
sezonu předčasně ukončit. Výkop pro ulo-
žení kanalizačního potrubí uvnitř nájezdo-
vé rampy před mostem do hradního ná-
dvoří odkryl vnitřní líc původní gotické zdi  
a současně názorně ukázal jeden ze způ-
sobů středověkého stavitelství. Místy až 
pět metrů silné zdivo při obvodu rampy, 
uvnitř násep zeminy smíchané s kameny, 
nahoře zhutněné. Mj. vnitřní líc středo-
věké obvodové zdi nevykazuje ani po 
cca šesti stech letech sebemenší náznaky 
poškození. 

S blížícími se vánočními svátky jsme při-
pravili nabídku zakoupení dárkových po-
ukazů na prohlídky hradu, na noční pro-
hlídky, i na divadelní představení v příštím 
roce. Vedle toho je možné si pořídit také 
hradní trička, víno, medovinu nebo oplat-
ky. Věříme, že naše dárky udělají radost 
lidem, kteří mají rádi Kašperk, Kašperské 
Hory a Šumavu.

Samotný závěr roku, konkrétně 28. pro-
since až prvního ledna, jsou již tradičně 
připraveny zimní prohlídky hradu s dopro-
vodným programem. Připraveny jsou pro-
hlídky Život na hradě, tematicky zaměřeny 
na zimní život ve středověku. Pro dětské 
návštěvníky jsou připraveny dětské výpra-
vy do hradu s Karlem Ešnerem a jeho dru-
žinou. Podsklepený prostor purkrabství se 
pomalu stává domovskou scénou hradní-
ho ochotnické spolku Pachmajr. Tentokrát 
bude na repertoáru staročeský Mastičkář a 
příběh z rodinného prostředí Fraška o kádi.  

Ani letos nebude chybět svařené víno, 
teplá medovina, horká čokoláda a spousta 
dalšího občerstvení, na kterém si návštěv-
níci hradu mohou pochutnat přímo na 
hradním nádvoří či ve vytápěné místnosti 
v útrobách bývalé západní bašty.

Více informací o dění včetně fotogra-
fií naleznete našich webových stránkách 
www.kasperk.cz či na facebookovém pro-
filu a na instagramu. 

Děkuji všem spolupracovníkům, partne-
rům a všem příznivcům hradu Kašperk za 
jejich dosavadní spolupráci a přeji příjem-
né prožití vánočních svátků. Hodně zdraví 
a štěstí v novém roce.

Zdeněk Svoboda
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O čem jednala rada města?
RM Kašperské Hory (dále jen RM) 

se schází na pravidelném jednání každé 
dva týdny. Členy rady města jsou: sta-
rosta Petr Málek, místostarosta Jaroslav 
Chlada, Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zdeněk 
Svoboda a Ing. Milan Bechyně. Průběh 
zasedání rady města se řídí Jednacím 
řádem (k dispozici na www. kasphory. 
cz/ úřední deska > rada). RM zasedala 
ve dnech 23. 10., 6. 11. a 20. 11. 2017 

Usnesení z jednání RM dne 23. 10. 
2017 (přítomni všichni členové RM)

RM projednala uložená usnesení z před-
chozích jednání RM s tím, že usnesení  
č. 17 z RM  22/2017, a usnesení z č. 22, 23,  
a 25 z RM 23/2017 trvají.

RM souhlasila se zněním Dodatku  
č. 1 k SOD „Rekonstrukce ulice Vimperská 
– zpracování projektové dokumentace“ 
(prodloužení termínu plnění) a pověřila 
starostu jeho podpisem. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s realizací stavby 
„Kašperské Hory, KT, č. 686/1 – přeložka“, 
týkající se přeložení zařízení distribuční 
soustavy (transformátoru) u sokolovny, 
umístěného na p. p. č. 682/13 a 686/1, k. 
ú. Kašperské Hory, ve vlastnictví města 
Kašperské Hory, dle předložené projekto-
vé dokumentace. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s uzavřením veřejnopráv-
ní smlouvy mezi Městem Kašperské Hory 
a vodoprávním úřadem Městského úřadu 
Sušice o povolení stavby vodovodu a kana-
lizace místní komunikace Cesta na Pranýř  
a pověřila  starostu podpisem smlouvy. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM vzala na vědomí zápis o posou-
zení a hodnocení nabídek veřejné zakáz-
ky týkající se akce „Intenzifikace ČOV 
Kašperské Hory“. 

RM souhlasila s tím, aby Město 
Kašperské Hory jako zadavatel veřejné za-
kázky na stavební práce, jejímž předmětem 
je zhotovení stavební akce „Intenzifikace 
ČOV Kašperské Hory“, zadávané ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení podle ust.  
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., v platném 
znění, rozhodlo o výběru dodavatele veřej-
né zakázky tak, že v souladu s doporuče-
ním hodnotící komise na základě hodnoce-
ní podaných nabídek účastníků zadávacího 
řízení, vybere jako dodavatele s ekono-
micky nejvýhodnější nabídkou účastníka 
zadávacího řízení VHZ-DIS, spol. s r. o.,  
se sídlem Mírová 24, Brno, IČO: 46961445, 
neboť uvedený účastník zadávacího  
řízení podal nabídku s nejnižší nabídko-
vou cenou na plnění veřejné zakázky, a to 
ve výši 16,824.456,-Kč. RM Kašperské 
Hory dále souhlasila s tím, aby Město 
Kašperské Hory uzavřelo po splnění všech 
zákonných podmínek daných příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 
v platném znění, s vybraným dodavate-
lem smlouvu o dílo na plnění veřejné za-
kázky v souladu s jím podanou nabídkou. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s tím, aby Město 
Kašperské Hory uzavřelo Smlouvu na 
provádění výkonu inženýrsko-investiční 
činnosti s Ing. Lubošem Kadaně, IČO: 
67134785, na základě které se uve-
dený dodavatel zaváže zajistiti výkon 
funkce TDI při realizaci stavební akce 

„Intenzifikace ČOV Kašperské Hory“  
a to za odměnu ve výši 288. 000,-Kč bez 
DPH. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila se zněním Dodatku 
č. 1 k SOD „Snížení emisí výtopny na 
biomasu v Kašperských Horách“, který 
se týká prodloužení termín plnění SoD, 
Změnového listu víceprací a stanovení 
pokuty za BOZP, a pověřila  starostu 
jeho podpisem. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM Kašperské Hory souhlasila s tím, 
aby Město Kašperské Hory uzavřelo 
Smlouvu o výkonu činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi s Václavem Zdeňkem, IČO: 
44637055, na základě které se uvedený 
dodavatel zaváže zajistiti výkon funkce 
koordinátora BOZP při realizaci stavební 
akce „Intenzifikace ČOV Kašperské Hory“, 
a to za odměnu ve výši 51.000,-Kč bez 
DPH a zpracování plánu BOZP pro potřeby 
realizace stejné stavební akce za odměnu  
ve výši 3.000,-Kč bez PDH. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM Kašperské Hory souhlasila 
s tím, aby Město Kašperské Hory uza-
vřelo Smlouvu o poskytování autorského 
dozoru se společností VAK projekt s. r. 
o., IČO: 28159721, na základě které se 
uvedený dodavatel zaváže zajistit výkon 
autorského dozoru projektanta při rea-
lizaci stavební akce „Intenzifikace ČOV 
Kašperské Hory“ a to za odměnu ve výši 
490,-Kč bez DPH za jednu hodinu činnos-
ti, cestovné 9,- Kč/1 km bez DPH.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

Realizační tým opravy kaple  
na Červené

Pokračování na straně 8
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RM vzala na vědomí zápis z kontrolní-
ho dne plnění smlouvy o dílo na zajištění 
PD na akci – Stavební úpravy Sokolovny 
v Kašperských Horách konaného dne  
13. 10. 2017.

RM vzala na vědomí postoupení řešení 
ve věci plnění smluvních vztahů s doda-
vatelem projektové dokumentace na akci 
Stavební úpravy Sokolovny v Kašperských 
Horách právnímu zástupci města.

RM vzala na vědomí oznámení o zahá-
jení řízení o prodloužení platnosti staveb-
ního povolení „Středisko environmentální 
výchovy Kašperské Hory, na pozemku parc. 
č. 503/2 a parc. č. 503/11 k. ú. Kašperské 
Hory“ stavebníka Správa Národního parku 
Šumava, IČO 00583171, 1. máje 260, 385 
01 Vimperk.

RM schválila propachtování části po-
zemkové parcely číslo 2150/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře  
9 m2 v katastrálním území Kašperské Hory, 
k umístění prodejního stánku na dobu ur-
čitou od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017, cena 
pachtu 506,- Kč/měsíc. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila záměr pronájmu části 
pozemkové parcely číslo 180/1 – zahrada 
o výměře 500 m2 v katastrálním území 
Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: pro 
zahrádkářské účely, pronájem na dobu 
neurčitou, cena pronájmu 1,- Kč/m2/rok, 
nájemné bude zvyšováno o míru inflace, 
pokud bude kumulativně činit 3 %.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM neschválila záměr prodeje pozem-
kové parcely číslo 346 – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 108 m2 v katastrálním 
území Dolní Dvorce u Kašperských Hor,  
a ponechává nemovitost i nadále žadateli 
v pronájmu. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje pozemkových parcel číslo 597 – 
lesní pozemek o výměře 3539 m2, 598/1 

– ostatní plocha, neplodná půda o výměře 
595 m2 a části pozemkové parcely číslo 
601 – trvalý travní porost o výměře cca 
1665 m2 (výměra bude upřesněna geome-
trickým plánem), vše v katastrálním území 
Kašperské Hory. Podmínky prodeje: cena 
15,- Kč/m2, kupující hradí veškeré náklady 
spojené s převodem nemovitostí, tj. ná-
klady na vyhotovení geometrického plánu, 
správní poplatek za vklad práva do katast-
ru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých 
věcí. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje části pozemkové parcely číslo 

1357/2 – ostatní plocha, neplodná půda 
o výměře 829 m2, výměra bude upřesně-
na geometrickým plánem, v katastrálním 
území Kašperské Hory, za cenu 100 Kč/
m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady 
spojené s převodem nemovitosti, tj. ná-
klady na vyhotovení geometrického plánu, 
správní poplatek za vklad práva do katast-
ru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých 
věcí. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje části pozemkové parcely číslo 
1306/4 - ostatní plocha, neplodná půda o 
výměře cca 1200 m2, výměra bude upřes-
něna geometrickým plánem, v katastrál-
ním území Kašperské Hory, za cenu 150,- 
Kč/m2, s tím, že kupující hradí veškeré 
náklady spojené s převodem nemovitosti, 
tj. náklady na vyhotovení geometrického 
plánu, správní poplatek za vklad práva do 
katastru nemovitostí a daň z nabytí ne-
movitých věcí. Před prodejem nemovitosti 
budou vyřešena všechna potřebná věcná 
břemena. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s prodloužením termínu 
„Rozhodnutí o povolení zvláštního užívá-
ní komunikace“ na umístění předzahrádky 
pro Hyalit spol. s r. o. – Hotel Kašperk 
před domem č. p. 3 v Kašperských Horách, 
a to od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM nesouhlasila s odstraněním dřeviny 
na městském pozemku p. č. 1645/8 v k. ú. 
Kašperské Hory. Dřevina není nijak poško-
zená, ani vychýlená z osy růstu a stojí ve 
vzdálenosti více než 20 metrů od domu. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 PROTI (Bechyně)

RM schválila odstranění 2 ks douglasky 
tisolisté na p. p. č. 777/11 v k. ú. Červená, 
vzhledem k bezpečnostním důvodům, 
ochraně majetku a zdraví obyvatel a do-
držování ochranných pásem elektrického 
vedení. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s prodloužením nájem-
ních smluv na městské byty těm nájem-
níkům, kteří o to včas požádali a u nichž 
není důvod k zamítnutí prodloužení. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM vzala na vědomí nové žádosti o při-
dělení městského bytu a projednala ostat-
ní bytovou agendu. 

RM schválila Výroční zprávu o činnosti 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o. za 
školní rok 2016/2017, bez připomínek.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila rozpočtové opatření  
č. 14 týkající se navýšení výdajů o 160  tis. 

Kč z důvodu rekonstrukce vodovodní pří-
pojky ke kašně pod čp. 165 v Kašperských 
Horách.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s umístěním informační 
cedule firmy VetHelp s. r. o., Dlouhá 61, 
Kašperské Hory na sloupy s informačním 
systémem města za podmínky dodrže-
ní stanoveného (shodného) provedení 
označení.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila platový výměr ředitele 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory dle NV č. 
340/2017 Sb. s účinností od 1. listopadu 
2017. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM doporučuje zastupitelstvu měs-
ta schválit změnu zakladatelské listiny 
společnosti EVK Kašperské Hory, s. r. 
o., IČ 052 30 624, se sídlem Smetanova 
156, 341 92 Kašperské Hory, zapsaná u 
Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 
32906, týkající se rozšíření činnosti o tyto 
předměty podnikání: 1. Vodoinstalatérství, 
topenářství, 2. Montáž, opravy, revize  
a zkoušky elektrických zařízení. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o právu provést stavbu mezi Městem 
Kašperské Hory a Římskokatolickou far-
ností Kašperské Hory, na základě které ŘkF 
Kašperské Hory umožní městu provést na 
pozemku č. st. 237 v k.ú. Kašperské Hory 
stavbu dešťové kanalizace a části opěr-
ných zdí v rámci realizace stavebních akcí 

„Oprava a doplnění dešťové kanalizace 
Kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských 
Horách“ a „Statické zabezpečení a oprava 
opěrných zdí kostela Panny Marie Sněžné 
v Kašperských Horách“ s tím, že po prove-
dení staveb bude věc dle skutečného prů-
běhu vedení a umístění opěrných zdí ře-
šena zřízením služebnosti. Návrh smlouvy  
je součástí zápisu jednání RM.  

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s umístěním zemních 
tyčí pro provedení nového hromosvodu  
a uzemnění na objektu čp. - 18 
v Kašperských Horách (muzeum) pod-
le předloženého schématu zhotovitele 
SUDOP Project. a. s. Plachého 35, Plzeň. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

Usnesení z jednání RM dne 6. 11. 2017 
(přítomni 3 členové RM, omluveni: Petr 

Málek, Mgr. Zdeněk Svoboda)

RM projednala uložená usnesení z před-
chozích jednání RM s tím, že usnesení  
č. 17 z RM 22/2017, bylo splněno  
a usnesení z č. 22, 23, a 25 z RM 23/2017 
trvají.

Pokračování na straně 9

Pokračování ze strany 7
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RM projednala výsledky šetření stížnos-
ti A. Kocumové na ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské 
Hory, zaslané Českou školní inspekcí – 
Plzeňským inspektorátem a konstatuje, že 
se závěry řízení, které v ohledu vzdělávání 
žáka se specifickými potřebami, ani v ko-
munikaci školy se stěžovatelkou neshledalo  
nedostatky, se město jako zřizovatel uve-
dené organizace, ztotožňuje. RM ohledně 
problematiky dle § 21 odst. 1, písm. f) 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), k níž ředitel školy 
odeslal žádost o přehodnocení výsledku 
šetření České školní inspekci, zaujme sta-
novisko po vyjádření ČŠI.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM vzala na vědomí informaci o obsa-
zení pracovní pozice druhého investičního 
technika MěÚ Kašperské Hory od 1. ledna 
2018, v souladu se schválenou organizační 
strukturou úřadu.

RM souhlasila s tím, aby v době od  
1. 11.2017 do 31. 3. 2018 byla v rámci 
finančního odboru MěÚ Kašperské Hory 
dočasně zřízena pozice referenta finanč-
ního odboru, která bude obsazena bu-
doucím vedoucím odboru vzešlým z vý-
běrového řízení na tuto pozici s tím, že 
dnem 1. 4. 2018 bude pracovní zařazení 
uvedeného pracovníka změněno na ve-
doucího finančního odboru a jím doposud 
vykonávaná pracovní pozice referenta fi-
nančního odboru bude k 31. 3. 2018 zruše-
na. Důvodem tohoto přechodného řešení 
je zapracování nového vedoucího odboru  
a předání funkcí mezi ním a stávajícím ve-
doucím odboru. 

Návrh schválen:  3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM doporučila zastupitelstvu města 
projednání „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IP-12-0004407/
VB/1“ mezi Městem Kašperské Hory a ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV – Podmokly. Věcné břemeno spo-
čívá v právu umístit, provozovat, opravovat 
a udržovat zařízení distribuční soustavy, 
provádět jeho obnovu, výměru a moder-
nizaci. Věcné břemeno v rozsahu 29,22 m2, 
na dobu neurčitou, jednorázová náhrada 
ve výši 1.500,- Kč + DPH v platné výši.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM doporučila zastupitelstvu města 
projednání „Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti a smlouvy o právu provést stavbu 
č. IP-12-0002921/001 Kašperské Hory, KT, 
č. 686/1-přeložka“ mezi Městem Kašperské 
Hory a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín IV – Podmokly. Věcné bře-

Pokračování na straně 10
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meno se bude vkládat do pozemkové 
parcely číslo 682/13 – ovocný sad a do 
pozemkové parcely číslo 686/1 – zahrada, 
vše v katastrálním území Kašperské Hory. 
Věcné břemeno bude spočívat v umístění, 
zřízení, provozování, opravování, činění 
údržby, obnově a výměně součásti distri-
buční soustavy. Jednorázová náhrada bude 
činit 50,- Kč + DPH za každý i započatý 
běžný metr do šířky 0,5 m a ve výši 150,- 
Kč + DPH za každý i započatý běžný metr 
v šíři nad 0,5 m.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
    2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM doporučila zastupitelstvu města 
projednání „Smlouvy o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IV-12-0012786/VB1, název 
stavby: Kašperské Hory, KT, pč. 1329/41 

– NN“ mezi Městem Kašperské Hory 
a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín IV – Podmokly. Věcné bře-
meno se bude vkládat do pozemkových 
parcel číslo 2145/2, 2145/20 a 2206/1 

– vše ostatní plochy, ostatní komunika-
ce v katastrálním území Kašperské Hory. 
Věcné břemeno bude spočívat v právu 
umístit, provozovat, opravovat a udržo-
vat zařízení distribuční soustavy, prová-
dět její obnovu, výměnu a modernizaci. 
Jednorázová náhrada bude činit 7.700,- 
Kč + DPH.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM neschválila zveřejnění záměru 
pronájmu části pozemkové parcely číslo 
314/1 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace, o výměře 120 m2 v katastrálním 
území Opolenec. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM souhlasila s prodloužením nájem-
ních smluv na městské byty těm nájem-
níkům, kteří o to včas požádali a u nichž 
není důvod k zamítnutí prodloužení. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM nesouhlasila s nastěhováním dal-
šího uživatele do bytu č. 2 v čp. 402 
(sociální byty).

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM vzala na vědomí žádost o výmě-
nu bytů v DPS Kašperské Hory a projed-
nala další otázky bytové agendy.

RM schválila návrh bytové komise na 
obsazení volného bytu v čp. 401/B12 
v DPS.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM nesouhlasila s napojením na vodo-
vodní přípojku města na základě žádosti 
vlastníků pozemků v zahrádkářské kolonii.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM souhlasila s novostavbou RD v ulici 
Sušická, p.p.č. 649/80, k.ú. Kašperské Hory 
dle předložené projektové dokumentace 
žadatelů J. Schmieda a L. Valentové.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda) 

RM souhlasila s povolením zvláštního 
užívání komunikace pro uložení inženýr-
ských sítí a s tím spojených prací na p. č. 
1329/41 (uložení kabelů NN), žadatele ČEZ 
Distribuce a. s., Děčín IV – Podmokly.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM vzala na vědomí odstoupení firmy 
VKB stavby s.r.o. IČ 02192012 z veřejné 
zakázky malého rozsahu na realizaci sta-
vební akce „Rekonstrukce MK Žlíbek a LC 
Kašperk“.

RM souhlasila s oslovením třetího 
uchazeče na realizaci veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na služby týkající se akce 

„Rekonstrukce MK Žlíbek a LC Kašperk“, 
pověřila  starostu města jednáním s firmou 
Kvint Vlachovo Březí s.r.o., IČ 60647621  
a uzavřením smlouvy o dílo za cenových 
podmínek daných nabídkou společnosti 
Kvint Vlachovo Březí s.r.o.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM souhlasila s výpůjčkou předsálí kina 
1. ledna 2018 na dobu od 13.00 do 18.00 
hodin pro prezentaci a zázemí účastníků 
Orientačního běhu TJ Kašperské Hory.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM souhlasila s přeložkou stávající-
ho vedení elektro VN v lokalitě ul. Nová 
z důvodu plánované výstavby rodinných  
a bytových domů, k žádosti Ing.  
P. Zdeňka, projektová, inženýrská a obchod-
ní činnost, Sušice, zastupujícího stavebníka  
R. Kreuzigera, Zruč – Senec. 

Návrh schválen:  3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)  

RM souhlasila s Dodatkem č. 1/2017  
k Pachtovní smlouvě mezi městem 
Kašperské Hory a Technickými službami  
K. Hory s. r. o., který řeší prodloužení doby 
nájmu nemovitosti 355/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 3 353 m2 v k. 
ú. Žlíbek (parkoviště pod hradem), do 31. 
1. 2019.

Návrh schválen:  3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda) 

RM odkládá projednání záměru reali-
zace výstavby Nízkopodlažních bytových 

domů v Kašperských Horách v Šumavské 
ulici, dle předložené dokumentace pro 
územní řízení investorem TRIO-D spol. s. r. 
o. Plzeň – Malesice do doby dodání všech 
požadovaných podkladů. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda) 

RM schválila Veřejnoprávní smlouvu mezi 
městem Kašperské Hory a  vodoprávním 
úřadem Městského úřadu Sušice o povolení 
stavby vodovodu a kanalizace místní komuni-
kace Cesta na Pranýř dle předloženého návr-
hu a pověřila  starostu podpisem smlouvy.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o dílo mezi Městem Kašperské Hory  
a Technickými službami Města Kašperské 
Hory s.r.o. na zhotovení díla „Stavba vodo-
vodu a kanalizace Cesta na Pranýř“ dle před-
loženého návrhu smlouvy za celkovou cenu 
1,415.883,39 Kč bez DPH.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM souhlasila s realizací výběrového ří-
zení na dodavatele projektových prací spočí-
vajících v dokončení zpracování územně plá-
novací dokumentace pro pořízení územního 
plánu Města Kašperské Hory. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM souhlasila s výpůjčkou kina pro 
Dětský domov Kašperské Hory, pro uspo-
řádání tradiční vánoční besídky dne 14. 12. 
2017.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM souhlasila s prodloužením lhůty 
plnění z původního termínu 31. 10. 2017 
na nový termín 31. 12. 2017 (mimořádné 
vytížení subdodavatele a další nutné zajiš-
tění činností) ve smlouvě o dílo pro akci 

„Statické zabezpečení a oprava opěrných zdí 
kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských 
Horách“.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM souhlasila s umístěním informač-
ních tabulí spolku Šumava nad zlato, z.s., 
Kašperské Hory ke stávajícím tabulím infor-
mačního systému na náměstí (nad kostelem) 
a souhlasila s předloženým návrhem vizuální 
podoby.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM vzala na vědomí informaci o sta-
vu bytového fondu města Kašperské Hory  
a zároveň uložila  jednateli Technických slu-
žeb Kašperské Hory s. r. o. vypracovat k situ-
aci písemnou zprávu, včetně vyčíslení nákla-

Pokračování na straně  11
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dů na opravy a údržbu bytového fondu pro 
rok 2018 a předložit ji radě města. Termín: 
do 30. listopadu 2017.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM doporučila ZM schválit poskytnutí 
příspěvku z rozpočtu v částce 232 000,- Kč 
(mzdové náklady) na provoz společnosti 
Zdravotnické služby Šumava s.r.o.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

RM souhlasila s opravou studny  
Na Prádle, Kašperské Hory, dle předložené 
kalkulace EVK s.r.o. Kašperské Hory v celko-
vé částce 55.091,15 Kč s DPH.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   2 NEPŘÍTOMNI (Málek, Svoboda)

Usnesení z jednání RM dne 20. 11. 2017 
(přítomni 4 členové RM, omluven: Jan 

Voldřich, DiS.)

Rada města schvaluje program jednání 
RM dne 20. 11. 2017

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM revokuje usnesení č. 22 z jedná-
ní rady města č. 25 ve znění: Rada města 
souhlasí s Dodatkem č. 1/2017 k Pachtovní 
smlouvě mezi městem Kašperské Hory  
a Technickými službami K. Hory s. r. o., kte-
rý řeší prodloužení doby nájmu nemovitosti  
355/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 3 353 m2 v k. ú. Žlíbek (parkoviště 
pod hradem), do 31. 1. 2019.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
    1 OMLUVEN (Voldřich)

RM souhlasí s Dodatkem č. 2/2017 
k Pachtovní smlouvě mezi městem Kašperské 
Hory a Technickými službami K. Hory s. r. o., 
který řeší prodloužení doby nájmu nemovi-
tosti  355/2 – ostatní plocha, ostatní komu-
nikace, o výměře 3 353 m2 v k. ú. Žlíbek 
(parkoviště pod hradem), do 31. 1. 2019.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM bere na vědomí informaci o kontrole 
a plnění ukládacích usnesení s tím, že usne-
sení uložená v RM č. 23 (usn. č. 23, 25) a 
RM č. 25 (usn. č. 30) nadále trvají. 

RM schvaluje pronájem části pozemkové 
parcely číslo 180/1 – zahrada o výměře 500 
m2 v katastrálním území Kašperské Hory 
Zdeňku Vrhelovi, Dlouhá 128, Kašperské 
Hory. Podmínky pronájmu: pronájem pro 
zahrádkářské účely, cena pronájmu 1,- Kč/
m2/rok, nájemné nebude zvyšováno o míru 
inflace, pokud nebude kumulativně činit  
3 %, pronájem na dobu neurčitou.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM doporučuje zastupitelstvu města 
projednání prodeje části pozemkové parce-
ly číslo 1357/2 – ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře cca 829 m2 v katastrálním 
území Kašperské Hory. Podmínky prodeje: 
minimální prodejní cena 100,- Kč/1 m2, ku-
pující uhradí veškeré náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti (náklady na vyhotovení 
geometrického plánu, daň z nabytí nemo-
vitých věcí a správní poplatek za vklad prá-
va do katastru nemovitostí), rozhodnutí  
o výběru osoby kupujícího náleží výhradně 
zastupitelstvu města.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM doporučuje zastupitelstvu města 
projednání prodeje části pozemkové parce-
ly číslo 1306/4 - ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře cca 1200 m2, výměra bude 
upřesněna geometrickým plánem, v katas-
trálním území Kašperské Hory. Podmínky 
prodeje: minimální prodejní cena 150,- Kč/1 
m2, kupující uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem nemovitosti (náklady na vyho-
tovení geometrického plánu, daň z nabytí 
nemovitých věcí a správní poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí), před pro-
dejem nemovitosti budou vyřešena všech-
na potřebná věcná břemena, rozhodnutí  
o výběru osoby kupujícího náleží výhradně 
zastupitelstvu města.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM doporučuje zastupitelstvu města 
projednání prodeje pozemkové parcely čís-
lo 597 – lesní pozemek o výměře 3539 m2, 
pozemkové parcely číslo 598/1 – ostatní 
plocha, neplodná půda o výměře 595 m2  
a části pozemkové parcely číslo 601 – tr-
valý travní porost o výměře cca 1665 
m2 (výměra bude upřesněna geometric-
kým plánem), vše v katastrálním území 
Kašperské Hory. Podmínky prodeje: mini-
mální prodejní cena 15,- Kč/1m2, kupující 
uhradí veškeré náklady spojené s převo-
dem nemovitostí (náklady na vyhotovení 
geometrického plánu, daň z nabytí nemo-
vitých věcí a správní poplatek za vklad prá-
va do katastru nemovitostí), rozhodnutí o 
výběru osoby kupujícího náleží výhradně 
zastupitelstvu města.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM bere na vědomí žádosti o umístění 
předzahrádek před provozovnami v roce 
2018.

RM pověřuje Bohuslavu Bernardovou 
podáním hromadné žádosti o vyjádření 
k umístění předzahrádek Městskému úřadu 
Sušice, Odboru školství, památkové péče  
a cestovního ruchu a Policii ČR, Dopravnímu 
inspektorátu Klatovy k umístění těchto 
předzahrádek.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM schvaluje záměr pronájmu částí po-
zemkových parcel číslo 2150/1, 2150/27  
a 2150/6, vše ostatní plochy, ostat-
ní komunikace v katastrálním úze-
mí Kašperské Hory, pro umístění re-
stauračních zahrádek dle „Tržního 
řádu“ – Nařízení Města Kašperské Hory  
č. 1/2011 v platném znění od 1. 1. 2018 do 
31. 12. 2018 za cenu pronájmu stanovenou 
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM schvaluje záměr propachtování části 
pozemkové parcely číslo 2150/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 9 
m2 v katastrálním území Kašperské Hory. 
Podmínky pachtu: propachtování k umís-
tění prodejního stánku na dobu od 1. 1. 
2018 do 31. 12. 2018, pachtovné 506,- Kč/
měsíc.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
  1 OMLUVEN (Voldřich)

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové 
parcely číslo 319/61 – trvalý travní porost  
o výměře 690 m2 v katastrálním území 
Červená u Kašperských Hor, oddělené ge-
ometrickým plánem číslo 188-326/2017 
z pozemkové parcely číslo 319/30 v ka-
tastrálním území Červená u Kašperských 
Hor. Podmínky prodeje: minimální prodejní 
cena 100,- Kč/m2, kupující uhradí veškeré 
náklady spojené s převodem nemovitos-
ti (náklady na vyhotovení geometrické-
ho plánu, daň z nabytí nemovitých věcí  
a správní poplatek za vklad práva do ka-
tastru nemovitostí), rozhodnutí o výběru 
osoby kupujícího náleží výhradně zastupi-
telstvu města.  

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM schvaluje záměr prodeje části po-
zemkové parcely číslo 759/3 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, a části po-
zemkové parcely číslo  2143/4 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o celkové 
výměře cca 43 m2 (výměra bude upřes-
něna geometrickým plánem), vše v katas-
trálním území Kašperské Hory. Podmínky 
prodeje: cena 150,- Kč/m2, kupující hra-
dí veškeré náklady spojené s převodem 
nemovitostí, tj. náklady na vyhotovení 
geometrického plánu, správní poplatek 
za vklad práva do katastru nemovitostí  
a daň z nabytí nemovitých věcí. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
  1 OMLUVEN (Voldřich)

RM neschvaluje záměr prodeje části 
pozemkové parcely číslo 1543/23 – trvalý 
travní porost o výměře cca 435 m2, tuto 
pozemkovou parcelu ponechává nadále 
v pronájmu.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

Pokračování na straně 12

Pokračování ze strany 10
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RM odkládá záměr prodeje pozemkové parce-
ly číslo 24/9 – zahrada o výměře 945 m2 a části po-
zemkové parcely číslo 24/11 - zahrada o výměře 
cca 157 m2 a ponechává tuto pozemkovou parcelu  
i nadále v pronájmu.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM schvaluje záměr prodeje stavební par-
cely číslo 11/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 122 m2, stavební parcely číslo 11/3 

– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
a pozemkové parcely číslo 36/5 – ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 915 m2, 
vše v katastrálním území Kavrlík, které byly 
odděleny z pozemkové parcely číslo 36/1 – tr-
valý travní porost geometrickým plánem číslo 
32-1114/2017. Podmínky prodeje: minimální 
prodejní cena 15,- Kč/m2, kupující a prodáva-
jící hradí veškeré náklady spojené s převodem 
nemovitostí, tj náklady na vyhotovení geome-
trického plánu, daň z nabytí nemovitých věcí  
a správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí, stejným dílem.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM doporučuje zastupitelstvu zvýše-
ní ceny stočného pro rok 2018 na částku  
19 Kč bez DPH/1m3.

(Navýšení ceny vychází z nutnosti splnění do-
tačních podmínek finanční analýzy pro rok 2018 
na odkanalizování Cikánky.)

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM bere na vědomí doplnění stávajících  
a podání nových žádostí o přidělení městského 
bytu a bytu v DPS.

RM zplnomocňuje Alenu Kolářovou k pro-
vedení inventur města k 31. 12. 2017

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM schvaluje Plán inventur na rok 2017 
včetně složení inventarizačních komisí.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM souhlasí pořízením kancelářského nábyt-
ku a vybavení pro kanceláře  MěKIS v budově 
kina v částce 100 tis. Kč.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Voldřich), 
1 NEPŘÍTOMEN (Málek)

RM souhlasí s pořízením knihovního 
systému Tritius formou nákupu webo-
vé služby za cenu 36 671,47 Kč s DPH  
a ukládá vedoucí MěKIS zpracovat žá-
dost o grant z MK, z něhož by bylo 
možné hradit část nákladů na pořízení  
(až 70 %).

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich),  
   1 NEPŘÍTOMEN (Málek)

Dokončení ze strany 11 RM schvaluje Rozpočtové opatření  
   č. 15 na rok 2017.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM souhlasí s odstraněním náleto-
vých dřevin na zemědělských pozemcích 
v majetku Města Kašperské Hory (k.ú. 
Kašperské Hory, k.ú. Kavrlík, k.ú. Opolenec, 
k.ú. Žlíbek) a s odstraněním suchých, po-
lámaných a poškozených dřevin v okolních 
mezích. Bude podána žádost o povolení ká-
cení na zdejším odboru životního prostředí, 
na pozemky v k. ú. Rejštejn bude podána 
žádost Městskému úřadu Rejštejn.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich),  
   1 NEPŘÍTOMEN (Málek)

RM souhlasí s pokácením 3 suchých 
dřevin, dle žádosti R. Kovaříka, bytem 
Částkova 1828 Plzeň na městských pozem-
cích p. č. 905 a 906 – ostatní plocha v k. ú. 
Kašperské Hory, a s ponecháním vytěžené 
dřevní hmoty žadateli. Podmínkou je, že 
v místě nebudou poničeny ostatní okolní 
dřeviny a z místa těžby budou odstraněny 
i drobné větve.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich),  
   1 NEPŘÍTOMEN (Málek)

RM jmenuje za zřizovatele ZŠ, ZUŠ  
a MŠ Kašperské Hory dva členy školské rady, 
a to Mgr. Zdeňka Svobodu a Petra Málka. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich),  
   1 NEPŘÍTOMEN (Málek)

RM schvaluje Smlouvu o dílo na zajiště-
ní projektové dokumentace na akci „SARE 
Cikánka – semimobilní kontejnerová tech-
nologie pro spalování biomasy“ a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN (Voldřich)

RM souhlasí s bezplatnou výpůjčkou 
Horského klubu pro Kašperskohorské měst-
ské lesy s.r.o. k uspořádání tradiční vánoční 
besídky dne 1. 12. 2017.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN, 1 NEPŘÍTOMEN

RM schvaluje Smlouvu o technické 
podpoře mezi městem Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory  
a společností VITA software s. r. o., 
Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6,  
IČ: 61060631. Předmětem smlouvy je po-
skytování technické podpory a souvisejících 
SW služeb za cenu 3 894,00 Kč bez DPH 
čtvrtletně.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   1 OMLUVEN, 1 NEPŘÍTOMEN

Kompletní souhrnná usnesení (rady 
i zastupitelstva města) najdete vždy  
v příslušných oddílech na webových 

stránkách www. kasphory. cz, k nahléd-
nutí jsou rovněž v sekretariátu MěÚ.

-as-

Zamyšlení
Dobrý den všem na Kašperských 

Horách i v okolí. Po přečtení 
Kašperskohorského zpravodaje jsem 
se rozhodla napsat toto mé zamyšlení. 
Předem chci poděkovat Vaškovi Kůsovi, 
jak pěkně nám Zpravodaj vedl a dou-
fám, že další jeho nástupce nás nezkla-
me a povede tento Zpravodaj i nadále, 
abychom věděli, co vlastně se děje,  
co schválila Rada města Kašperské Hory,  
kdo a jak se s kým dohaduje a vymě-
ňuje názory, což je velice zajímavé, ale 
myslím, že tyto boje nám chodníky u 
silnic směr Vimperk nepostaví a nové 
zrcadlo na Cikánce taky nevymění. 
Zajímavá je historie, což se velice dob-
ře čte. Vašku, díky.

Dále chci poděkovat Radkovi 
Nakládalovi za zmínku, že na Kavrlíku 
proběhla malá každoroční pouť. 
A tady je mé zamyšlení vážnější  
o to, že se jaksi zapomnělo poděkovat  
i nám, které jsme připravily pohoš-
tění v podobě chlebíčků, jednohubek, 
různých sladkých buchet a koláčů. 
Přípravou každoročního, tak dobrého 
a vylepšovaného svařáku, kávy nebo 
čaje. Myslím, že by nebylo na škodu 
poděkovat ženám, ať už u Zifčáků 
anebo u Šubů za jejich snahu. Taktéž 
za úklid kapličky a okolí a přípravu 
lavic, které sem donesli chlapi i z do-
mova, jelikož jich bylo málo. Člověka 
docela zamrzí, že na takovéhle věci 
se zapomíná. Tak snad příští rok? 
A jelikož se nám blíží prosinec, tak 
chci touto cestou všem popřát klid-
né prožití adventu, klid, mír a poho-
du Štědrého dne, vánočních svátků  
a hlavně přání do nového roku 2018 - 
snad vše nejlepší.

Miroslava Langerová
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Krásné prožití svátků vánočních, hodně 
zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních 
úspěchů v novém roce 2018 přeje  
                             kolektiv pracovníků  

www.ts-kh.cz 
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Kašperské Hory byly v minulosti vý-
znamným hospodářským, ale i společen-
ským střediskem střední Šumavy. K roz-
voji společenského a kulturního života tu 
čitelně přispívala existence několika škol-
ských zařízení, zejména německé reálky.  
Od 19. století se v životě obce poměrně 
výrazně prosazovaly četné spolky jako 
pěvecký, hudební, ochotnický... samozřej-
mě také hasiči, ostrostřelci nebo veterá-
ni. Hodně příznivců si zde našel naciona-
listicky orientovaný Německý turnerský 
svaz, který se u nás po první světové 
válce vyvinul z německých tělocvičných 
spolků. Podobně jako jinde na venkově 
nebo v malých městech se i v Kašperských 
Horách společenské akce odehrávaly 

vesměs v prostorách místních hostinců  
a hospod. Ve 20. století tyto možnosti 
již zdaleka neodpovídaly potřebám a ná-
rokům místní veřejnosti, především roz-
víjející se spolkové činnosti, lidem chyběl 
zejména nějaký větší sál. Proto na počát-
ku roku 1928 se místní spolky spojily ke 
společnému cíli, totiž vybudovat v místě 
takzvaný Spolkový dům (Vereinshaus).  
V tomto snažení strhl na sebe hlavní ini-
ciativu spolek německých turnerů. Ten 
pro účel budoucího spolkového domu 
koupil od slečny Watzlawickové za 60 
tisíc tehdejších českých korun prostor-

nou stodolu, která stála na kraji obce 
při staré cestě do Sušice. Přestavba  
a dostavba stodoly pro účely kultury  
a sportu se rozjela zvlášť intenzívně, když 
se k akci svými prostředky přidal místní 
Německý hudební spolek. Již v červnu 
byl hotový velký sál, a tak turneři vůbec 
neváhali tu už 30. června uspořádat své 

„Turnerské slavnosti“. Oficiální slavnost-
ní otevření se uskutečnilo ovšem až po 
celkovém dokončení stavby 24. listopadu 
1928. V následujících týdnech, měsících  
a letech budova Spolkového domu 
snad nejvíce ožívala lidnatými ta-
nečními zábavami a bály, za velké-
ho zájmu se tu konala také divadel-
ní i filmová představení, dokonce  
i koncerty. Menší akce, jako třeba před-
nášky, se pořádaly v malém sále, což 
vlastně bylo oddělitelné přísálí s okny do 
sadu. Velký sál měl původně i čtyři bal-
kony, jeden velký nad vnitřním vstupem 
do prostoru a tři menší s předsunutým 
dřevěným zábradlím ve stěně nad pří-
sálím. (Ty menší balkony byly v novější 
době někdy koncem 50. let zrušeny ve 
prospěch zřízení šatny potřebné zejmé-
na při plesových akcích). Využití měl  
i suterén přísálí, v posledních desetile-
tích zejména jako levné ubytovací zaří-
zení. Mezi prvními významnými spole-
čenskými událostmi ve spolkovém domě 
se jmenují například oslavy 40. výročí 
založení Pěveckého a hudebního spol-
ku, oslavy jubilea místní reálky nebo 
oslavy státních výročí, ale také i různá 
shromáždění a schůze. Divadlo tu hráli 
místní ochotníci nebo hostující divadel-
ní společnosti. Kronika města pro rok 
1931 mimo jiné zde připomíná velkou 
výstavu radiopřijímačů majitele koncese  
na obchod s rozhlasovými přijímači jistého 
inženýra Nowaka. Hned od počátku exis-
tence spolkového domu se tu řešila mož-
nost pravidelných filmových představení. 
O licenci na kino v Kašperských Horách 
v roce 1931 žádal Hans Barolitschko  
z Vimperka, ovšem bez úspěchu. 
Městská rada v tomto směru ale vyho-
věla spolku místních válečných invalidů. 
Lze tak předpokládat, že kino s pravi-
delným provozem v Kašperských Horách 
existovalo ve spolkovém domě nejspíš už 
od roku 1931. Nad dobrým a účelným 
fungováním kašperskohorského spolko-
vého domu bděl zvláštní spolek s ná-
zvem „Německý spolkový dům“, vedený 
panem J. Watzlawickem a založený už 
20. října 1929. 

Společenský, kulturní ani sportovní 
ruch z prostor tohoto domu nevyprchal 
ani po zásadních změnách, které Šumavě 
a nejen jí přinesla léta 1945 – 1946. Po 
německých turnerech si budovu pro svá 
cvičení převzali sokolové z řad českých 
novoosídlenců a pochopitelně ji nemoh-
li pojmenovat jinak než „sokolovna.“ 

Z minulosti sokolovny
v Kašperských Horách

Fotografie: Sál Spolkového domu (sokolovny) v Kašperských Horách, pohledy  
k jevišti a na balkony, snímky z počátku 30. let 20. století, Archív Muzea Šumavy

Pokračování na straně 15
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Euforie raných poválečných let se zde 
odrazila v pořádání přečetných taneč-
ních zábav a plesů i dalších masových 
společenských akcí včetně hudebních 
akademií nebo i přednášek. Vyžití zde 
našli místní dospělí ale i dětští vyzna-
vači ochotnického divadla. Často sem 
zajížděly také divadelní scény odjinud,  
v 50. letech například státem podpo-
rovaný soubor takzvaného „Vesnického 
divadla“ nebo herci z tenkrát ještě exis-
tujícího stálého divadelního souboru  
v Klatovech. Zvlášť je třeba připome-
nout, že v těchto prostorách mělo své 
stálé umístění až do počátku 60. let vy-
hlášené, hojně navštěvované místní kino. 
Toto zařízení mělo tenkrát veliké štěstí 
v osobě všestranně umělecky nadané-
ho, vzdělaného a nesmírně pracovitého 
profesionálního pracovníka regionální 
kultury Emila Kotrby. Na místní pomě-
ry byl obdivuhodný tehdejší hrací profil 
kina: pravidelně se hrálo ve dnech: úte-
rý – čtvrtek – sobota - neděle vždy od 
20.00 hod., dětská představení začínala  
v neděli ve 14.30 hod., pro starší mlá-
dež se promítalo v neděli od 17.00 hod., 
případně také ještě ve všední den podle 
okolností. Sobotní termíny samozřejmě 
někdy střídaly plesy nebo taneční zábavy, 
které v odůvodněných případech měly 
přednost. Je zajímavé, že vedoucí kina 
Kotrba zavedl také pravidelný termín pro 
reprízy filmů na přání diváků – byly to 
filmy zejména pro pamětníky. Nejen pří-
ležitostně, ale po několik let pravidelně 
každý týden se v tehdejším kašpersko-
horském kině promítala pásma krátkých 
dokumentárních filmů, z nichž největší 
zájem byl pochopitelně o snímky příro-
dopisné a cestopisné. Samozřejmostí 
byla též častá školní filmová představení,  
k tomu bývalo tenkrát zvykem začátek 
nebo konec školního roku pozdravit 
promítáním nějakého vhodného filmu. 
V případě, že se v sestavení programu 
objevil divácky značně přitažlivý film, 
zařazovala se operativně představení, 
navíc ještě týž den nebo dle možnosti 
den následující. Lze tak odhadnout, že 
některé atraktivní tituly mohlo při prv-
ním uvedení v Kašperských Horách ten-
krát zhlédnout kolem 600 - 800 lidí. Je 
třeba ovšem vidět, že právě ona dávná 
50. a 60. léta 20. století byla časem vel-
kého rozvoje kinematografie, konkurenč-
ní televize byla tenkrát ještě v plenkách  
a chodit pravidelně do kina patřilo vlastně 
k životnímu stylu té doby. Těmito přízni-
vými skutečnostmi se ovšem nedal uchlá-
cholit vedoucí kina Kotrba a maximum 
svého úsilí tak věnoval právě propagaci. 
Programy kina pravidelně zveřejňoval  
v okresních novinách, cyklostylem roz-
množoval měsíční programy, tyto přehle-
dy byly také na tištěných plakátech, před 
radnicí stával velký ručně malovaný poutač 

s týdenním programem, filmová předsta-
vení oznamoval opakovaně místní rozhlas, 
ve městě bylo rozmístěno cca 8 proskle-
ných vývěsních skříněk s filmovými plakáty  
a fotoskami, které se obměňovaly mini-
málně jednou týdně. Bylo tak téměř vy-
loučené, že by někdo z místních nevěděl, 
co se právě hraje v kašperskohorském 

„biografu“. Kotrba lákal diváky do kina 
také vkusnou, nápaditou a vždy aktuálně 
obměňovanou výzdobou interiéru, sna-
žil se o maximálně možnou technickou 
kvalitu promítání. Téměř jako svátek 
prezentoval premiéry nových českých 
filmů. Filmové tvůrce například pozval  
k slavnostní premiéře slavného Kachyňova 
a Kalčíkova Krále Šumavy. Mimořádnou 
pozornost věnoval dětským divákům, 
mimo jiné pořádal pro ně dětské filmové 
festivaly i časté výtvarné a literární sou-
těže vycházející z promítaných dětských 
filmů. Vítěze odměňoval věcnými cenami, 
úspěšné práce představoval ve výstavkách 
nebo na stránkách tisku. Dodám ještě, že 
právě tento náš skvělý Emil Kotrba byl  
v Kašperských Horách iniciátorem a před-
ním propagátorem myšlenky výstavby 

nového moderního „širokoúhlého“ kina, 
jehož otevření se bohužel nedožil. 

Je známo, že na počátku 60. let, 
ještě dlouho před dostavbou nové-
ho kulturního domu, toto staré kino 
na několik let posloužilo naléhavé po-
třebě uvedení provozu nýrské Okuly  
v Kašperských Horách, a to pro nutnou 
dobu, než byla ve Smetanově ulici vysta-
věna nová výrobní hala tohoto podniku.  
Od 70. let sokolovna opět v uspokojivé 
míře sloužila zejména tanečním zábavám  
a plesům, ale i výstavním a prodejním 
akcím. V poslední době se tento téměř 
neudržovaný objekt využívá jen jako 
příležitostné skladiště. Ozvaly se dokon-
ce rezolutní hlasy tuto stavbu zbourat. 
Aktuální expertízy odborníků však mluví 
ve prospěch záměru tuto budovu i s bez-
prostředním okolím přiměřeně stavebně 
upravit a vrátit jejímu původnímu poslá-
ní. Především kapacita velkého sálu, ale 
i okolní přírodní areál, dávají další mož-
nosti obnovit a prohloubit tradice spole-
čenského setkávání v našem městě.

Vladimír Horpeniak, 
Muzeum Šumavy

Dokončení ze strany 14

  

 

Přejeme všem krásné a veselé 
Vánoce, hodně zdraví a štěstí 
v novém roce a žádné požáry od 
věnců, stromečků a rachejtlí. 

 PF 2018  

SDH Kašperské Hory 

foto: Google maps
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Kašperskohorské betlémy
Zcela mimořádnou památkou šumav-

ského betlémářství v Kašperských Horách 
je starý kostelní betlém – lidová práce z 
roku 1859, připisovaná místnímu truhláři, 
řezbáři a muzikantovi Prokopu Mackovi.  
Od loňského adventu je tento nově restau-
rovaný betlém celoročně k vidění v kostele 
sv. Markéty v Kašperských Horách. Výrazně 
polychromované figury osobitého poněkud 
rustikálního charakteru, vysoké 60 – 70 
cm, jsou řezané jako reliéf z lipových fošen. 
Vývojově je tento betlém přechodným ty-
pem od archaických deskových malovaných 
betlémů k betlémům s řezanými plnoplas-
tickými figurami. Betlémské město tvůrce 
stylizoval do podoby starých Kašperských 
Hor, jak je lidé znali v polovině 19. sto-
letí. Snadno tu rozpoznáme místní radnici  
s třemi barokními štíty a věžičkou upro-
střed, kostel s tehdejší barokní kupolí věže, 
městské brány, měšťanské domy, hrad 
Kašperk... Jeden z domů má namalovanou 
destičku pro své číslo popisné, do které 
je však vepsán letopočet vzniku betlému: 

„1859“. Údajně se tento betlém stavěl do 
portálu hlavního oltáře, později do blízkos-
ti kazatelny. V poválečných zmatcích roku 
1945 přišel betlém o své hlavní figury, tedy 
o postavy Svaté Rodiny. Proto byl pozdě-
ji vystavován jen výjimečně, a to zejména 
v místním Muzeu Šumavy. Na doporuče-
ní regionální badatelky - německé rodač-
ky Marie Frank a za organizační podpory 
Muzea Šumavy se tento betlémský soubor 
vydal v roce 1994 do zahraničí. Stal se 
totiž jedním z hlavních exponátů meziná-
rodní výstavy „Jesličky Čech a Moravy“ ve 
Švábském národopisném muzeu v městě 
Oberschönenfeld v Bavorsku. Z podnětu 
dřívějšího duchovního správce P. Tomase 
van Zavrela v roce 2016 památku restau-
roval a rekonstruoval místní Truhlářský 

ateliér Miroslava a Zdeňka Kůsových za 
dílčí spolupráce řezbáře Vladimíra Vágnera. 
Předlohou pro chybějící figury se staly fo-
tografie postav nápadně podobného kos-
telního betlému v nedalekém Zavlekově. 
Pro možnost trvalého vystavení v kos-
tele sv. Markéty vyrobili truhláři Kůsovi 
velkou stylovou skříňovou vitrinu. Svým 
způsobem tak tento betlém pojali jako 
vůbec „největší skříňový betlém u nás“.  
O vzniku tohoto betlému a řezbáři Prokopu 
Mackovi pojednává povídka profesora kaš-
perskohorské německé reálky a vlastivěd-
ného pracovníka Hanse Kollibabeho (1880 

– 1950) Řezbářovy Vánoce v souboru 
próz Volksmärlein aus dem Böhmerwalde, 
Morsak-Verlag Grafenau 1989.

Truhlář, řezbář a muzikant Prokop Mack, 
jemuž profesor Kollibabe připsal starý 
kašperskohorský kostelní betlém, býval 
v Kašperských Horách známou postavou. 
Některá svá díla signoval, jako například 
velký domovní kříž dochovaný v místním 
muzeu nebo kříž ke kropence v poutním 
kostele Panny Marie Sněžné. Jeho dílem je 
také oltář pro kapli Panny Marie Pomocné 
v Červené včetně sošek dvou světců a an-
děla z 50. let 19. století nebo také zcela 
originální pětistrunná viola s vyřezávanou 
ozdobnou hlavičkou v sbírkách Muzea 
Šumavy. Restaurování vzácného historic-
kého Kašperskohorského lidového betlému  
a zhotovení skříňové vitríny pro jeho vysta-
vení v kašperskohorském hlavním kostele 
umožnily příspěvky četných dobrodinců  
z blízka i daleka.

Další velký kašperskohorský betlém na-
jdete jen pár kroků odtud, a sice ve výstav-
ní síni v přízemí místní radnice. Toto dílo je 
výmluvným dokladem toho, že betlémář-
ská tradice v Kašperských Horách i nadále 
žije a zdárně se rozvíjí. K tvorbě tohoto 
betlému se spojili v roce 2006 dva míst-
ní občané - řezbář a malíř Vladivoj Hrach  
a truhlář Jiří Brož, kteří na betlému pra-
cují a doplňují ho do dnešních dnů. Hrach 
náleží bezesporu k nejznámějším betlemá-
řům současné Šumavy. Pro zájemce doma 
i v zahraničí vytvořil už desítky rodinných 
betlémů. Jeho díla najdete nejen v jeho ob-
chůdku na náměstí v Kašperských Horách, 
ale třeba v sakrálních objektech v místě 
a jeho okolí; mezi jeho nejnovější řezby 
patří například monumentální Madona 

Pastýř z betlému připisovaného 
Prokopu Mackovi, foto Vladimír 

Horpeniak

Kašperskohorský betlém tvůrců Vladivoje Hracha a Jiřího Brože v radnici v Kašperských Horách, foto Jan Kavale.

Pokračování na straně  17
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Betlém v radnici v Kašperských Horách, foto Jan Kavale.

Ochranitelka v kostele sv. Markéty nebo 
sv. Hubert v nové kapličce na Suchém vr-
chu. Řezbáři se podařilo výtečně navázat 
na tradice lidového umění, nevyhýbá se 
ovšem ani tvorbě podle vlastních návrhů, 
citlivě dává vyniknout struktuře přiro-
zeného dřeva nebo své plastiky opatřuje 
svou jemně laděnou polychromií v typicky 
tlumených odstínech. Hrach s Brožem do 
svého „obecního“ betlému v radnici přidá-
vají každý rok další a další figurky, kulisy či 
rekvizity. Betlém je umístěn do velké skří-
ně, široké přes tři metry a postavené na 
masivním, zdobně tvarovaném stole. Svými 
rozměry se toto dílo zařazuje mezi největ-
ší skříňové betlémy u nás. Známý příběh  
o narození Ježíška je tady zasazen do noč-
ní scenérie hornaté šumavské krajiny se 
známými atributy města Kašperských Hor 
jako jsou například hrad Kašperk, místní 
kostely, další význačné historické budovy  
a měšťanské domy – slavná radnice, barokní 
špýchar, pravovárečný pivovar, „modrý ho-
tel“, dům „Bílá růže“, bývalá solnice, dále 
výstavné domy - U Madonky, U Kašny …, 
je zde dokonce i jedna z místních kapliček 
nebo obecní pastouška v popředí. Město 
oživují také stavení s dodnes většinou živý-
mi provozy a činnostmi. Samozřejmě jsou 
předvedeny převážně v historizujícím hávu 
jako třeba řeznictví, pekařství, kamnář-
ství – topenářství, kolářství – autooprav-
na, kovářská – zámečnická dílna, truhlář-
ství, obchody, hospody a podobně. Betlém 
má dokonce i dvě mechanické části vtipně 
znázorňující provoz zlatodolu a sklárny. 
Popředí na středu dole vyplňuje betlém-
ská stáj s velkými figurami anděla a svaté 
Rodiny, k níž z obou stran spěchají stej-
ně velcí Tři králové s doprovodem, daráci 
i pastýři od svých oveček. V druhém plánu 
na vyvýšeném stupni je přesvědčivě, ale 
již v menších rozměrech, vytvořena iluze 
prostorného kašperskohorského náměstí 
v době trhu se směsicí těch nejroztodiv-
nějších charakteristických figur a figurek 
obyvatel šumavského města s jejich pro-

fesemi, živnostmi a typickými činnostmi.  
Ne všichni jsou však ve víru pracovního 
rytmu, mnozí z těch lidiček se tu jen tak 
procházejí nebo lelkují. Toto dílo není 
jen jakousi historickou retrospektivou, ale 
odráží i aktuální současnost a tak mnozí 
Horáci mohou v betlému objevovat sami 
sebe nebo své sousedy či typické a známé 
osobnosti města. V tom početném kom-
parsu mimo jiné můžeme vidět například 
dřevaře, lesníky, myslivce, skláře, horníky, 
vozky s povozy, kupce, hostinské, starostu, 
učitele s dětmi, faráře, malíře, fotografa, 
muzejníka…, ale třeba i lyžaře a turisty. 
Každopádně stojí zato oba kašperskohor-
ské betlémy vidět. Jejich výhodou je sku-
tečnost, že jsou přístupné prakticky během 
celého roku, k vidění budou samozřejmě 
i v průběhu letošních vánočních prázdnin. 
Podrobnosti si můžete zjistit na strán-
kách města nebo u pracovníků Městského 
kulturního a informačního střediska 
v Kašperských Horách – tel.: 376 503 413.

Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Kostelní betlém připisovaný Prokopu Mackovi, ve skříni, kterou v roce 2016 vyrobil Trůhlářský ateliér Kůs, foto Jan Kavale.

Foto Jan Kavale

Dokončení ze strany 16
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Do Strašína se vrátí Madona
O letošních Vánocích zažije Strašín na 

Šumavě pozoruhodnou kulturní událost. 
Na hlavní oltář místního poutního kostela 
se vrátí dlouho postrádaná středověká so-
cha Panny Marie s Ježíškem, která tu byla 
zcizena neznámým pachatelem už před 27 
lety. Nebude se ovšem jednat o originál, 
který je bohužel stále nezvěstný, ale o peč-
livě zhotovenou rekonstrukci, kterou podle 
několika dochovaných fotografií a další 
dokumentace vytvořili specializovaní od-
borníci. Tato náročná akce se mohla usku-
tečnit letos především díky velkorysému 
sponzorskému příspěvku anonymního dár-
ce, zaníceného milovníka Šumavy. Ztrátu 
Strašínské Madony si místní lidé uvědomo-
vali velmi naléhavě a s bolestí v srdci. Vždyť 
se jednalo nejen o významnou uměleckou 
památku, ale především o hlavní sakrální 
předmět jejich svatyně, který v běhu stale-
tí přitahoval tradičně zájem celých generací 
početných zbožných poutníků z blízka i da-
leka. Postupem času se tak milostná socha 
Madony ve Strašíně stala jakýmsi paladiem 

– mystickým ochranným symbolem celého 
pošumavského kraje.

Dřevěnou sochu Madony strašínskému 
kostelu věnoval koncem 15. století míst-
ní patronátní pán, jeden z nejmocnějších  
a nejbohatších českých velmožů té doby, 
držitel hradů Švihova a Rabí, králův rádce 
na nejvyšší sudí Království českého, mimo-
řádně vzdělaný Půta Švihovský. Tato ma-
dona, skvělé dílo pozdní gotiky, výmluvně 
dokládala vytříbený a vybraný vkus uroze-
ného dárce. V případě Strašínské Madony 
se jedná o takzvanou Assumptu, zobrazení 

Nanebevzaté Panny Marie jako Královny 
nebes s žezlem v pravé ruce a s dítětem 
v náručí, stojící na půlměsíci obráceném 
dolů. Ikonografie sochy zde vychází ze 
středověkých interpretací Zjevení sv. Jana, 
které líčí Pannu Marii jako „Ženu oděnou 
sluncem, s měsícem pod nohama.“

Strašínská Madona - historické 
foto, Národní památkový ústav Plzeň

„Madony“ - akademická sochařka  
a restaurátorka Lenka Kortánková u roz-
pracovaného hliněného modelu budou-
cí „nové“ Strašínské Madony ve svém 
ateliéru ve Vysokám Chlumci u Sedlčan,  
srpen 2017, foto Vladimír Horpeniak

Rekonstrukce plastiky, která je bez ko-
runky vysoká 110 cm, byla svěřena umělec-
kým restaurátorům – akademické sochařce 
Lence Kortánkové a akademickému sochaři 
Rastislavu Jackovi, kteří s podobnými akti-
vitami mají již řadu zkušeností. Zprvu oba 
tito umělci vytvořili hliněný model v po-
měru 1:1, který se průběžně konzultoval  
a korigoval podle připomínek historiků 
umění, předních znalců středověkého 
umění, zejména univ. prof. Jana Royta  
a Dr. Petera Kováče. Z tohoto modelu byl 
pak proveden odlitek ze speciální hmoty, 
zvané acrystal. Odlitek se dále povrchově 
upravoval a opatřil křídovým povrchem 
pro nanesení barevné polychromie a zla-
cení, které provedla akademická malířka 

– restaurátorka Klára Kolářová.
Rekonstruovaná Strašínská Madona se 

do poutního a farního kostela ve Strašíně 
vrátí o letošních Vánocích. Při mši svaté  
o druhém svátku vánočním – na sv. 
Štěpána v úterý 26. prosince od 11.00 
hod. bude socha slavnostně požehná-
na – posvěcena. Od Štědrého dne až do 
Silvestra 2017 bude dílo přístupné ke 
zhlédnutí zblízka v prostoru presbytáře 
a pak od Nového roku, pondělí 1. ledna 
- slavnosti Matky Boží Panny Marie, za-
ujme své místo v prosklené nice hlavního 
oltáře. Kromě vánočních bohoslužeb bude 
kostel ve Strašíně otevřen návštěvám 
také ve středu 27. prosince odpoledne od 
14.00 hod. Případné další informace na 
telefonním čísle: 777 262 724.

Vladimír Horpeniak,
 Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Léto s Musica Lucis Praga se vydařilo
Kulturní léto na Šumavě, ale i v jiných 

turisticky vyhlášených místech naší vlasti 
už více než jedno desetiletí za rostoucí-
ho zájmu veřejnosti významně obohacují 
aktivity souboru MUSICA LUCIS PRAGA. 
Komorní desetičlenný smyčcový orchestr 
sestavený z předních hráčů České filhar-
monie a Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu v Praze pro uplynulou sezonu 
2017 přinesl prázdninovým posluchačům 
cyklus osmi atraktivních koncertů s přední-
mi sólisty. Vedle hudebních stálic - virtuózů 
Václava Hudečka, Jiřího Stivína i Miroslava 
Vilímce v koncertech skvěle zazářilo umě-
ní mladých špičkových interpretů jako 
saxofonisty Felixe Slováčka jr., flétnist-
ky Markéty Stivínové, varhanice Markéty 
Schley Reindlové, klarinetisty Martina 
Kanaloše a houslisty Jana Mráčka jr. Zcela 
výjimečný byl koncert 15. července v kos-
tele sv. Markéty v Kašperských Horách, 
který se protnul s dalším pozoruhodným 
letním hudebním festivalem na Šumavě  
s názvem Kašperskohorské varhany. Tento 
excelentní koncert měl dva vrcholy: jednak 
stále okouzlující, strhující a dynamicky vy-
klenutý barokní cyklus Čtvero ročních dob 
Benátčana Antonia Vivaldiho s brilantními 
houslovými sóly virtuóza Václava Hudečka 
a pak povznášející Koncert F-dur Georga 
Fridricha Händela, při němž v souzvuku  
s orchestrem poprvé po náročném restau-
rování zazněly místní vzácné historické var-

hany v podání vynikající sólistky Markéty 
Schley Reindlové. Kmenovým repertoárem 
Musica Lucis Praga je především hudba 
baroka a klasicismu, stále častěji se obje-
vuje ovšem i hudba mistrů 19. a 20. sto-
letí, v poslední době i hudba divadelní  
a filmová. V tomto směru byly velmi milým 
překvapením zejména koncerty v Kvildě  
a Nezdicích na Šumavě, kde prostor zcela 
ovládl jedinečný a podmanivý hlas soprán-
saxofonu nadaného Felixe Slováčka mladší-
ho. Měli jsme tak možnost naslouchat stále 
zeleným melodiím třeba Karla Svobody, 
Václava Trojana, Vadima Petrova, Dmitrije 

Advent - tajemství obyčejnosti
Do tmavé noci plné hvězd, zaznívá zvon 

z neratovského kostela, ohlašuje půlnoc…
Jeho hlas přichází až k dalekým samotám 
rozlehlých Orlických hor. Je jakýmsi zna-
mením Boží přítomnosti mezi lidmi, roze-
znívá v nás touhu po Bohu, po něčem, co 
přesahuje všednodennost. A kdoví, možná 
se poprvé rozezněl právě o Vánocích, to 
aby se všichni lidé dobré vůle mohli rado-
vat z narození malého Jezulátka… Když se 
zahledím do hvězdné oblohy, vnímám, že 
se něco chystá, krajina tiše vyhlíží příchod 
někoho vzácného. Jako by příroda tušila 
a byla plná očekávání…Ano, my už víme, 
přichází Bůh a sestupuje k lidem, aby uči-
nil svět o něco lidštější. Je tady Advent… 
Ten tajemný předvánoční čas.

Advent, jedinečný čas, ta vzácná příle-
žitost udělat něco jinak než minulý rok, 
prožít přípravu na Vánoce nově a v oprav-
dovém očekávání. Ten prosincový čas, kte-
rý je nám dán jako dar. Čas, kdy každý člo-
věk chtě-nechtě očekává příchod něčeho,  
co rozjasní jeho život. Čekáme na trochu 

laskavé útěchy a milé pozornosti. Čekáme, 
až budeme moci někoho obdarovat,  
až dárkem rozdáme maličko radosti. 
Čekáme, že se náš život, alespoň na chvíli 
obalí do krásy a něžnosti Vánoc. Čekáme, 
že se objeví někdo, kdo nás bude mít 
opravdu rád, že budeme moci milovat  
a budeme milováni. Je to ta nejvnitřnější 
touha každého z nás, je to v pravdě tou-
ha vánoční. Čekáme, že alespoň na malý 
okamžik láska promění svět a přinese na-
ději tam, kde už není. Čekáme na maličké 
Jezulátko v Mariině náručí, které jako jedi-
né může naplnit všechny naše touhy.

Už několik měsíců mohu sloužit lidem 
s mentálním postižením. Nacházím v živo-
tě s nimi mnoho z vánočního poselství, 
z atmosféry Betlémské události. Mají 
v sobě prostotu pastýřů, něco z obyčej-
nosti a chudoby Svaté rodiny, něco křeh-
kého a dětského… Ve společnosti jsou to 
ti nejposlednější, s nimiž se nepočítá a 
nikdo od nich vlastně nic nečeká. A přece 
právě oni mě učí pravdivosti, obyčejnosti 

Šostakoviče nebo Frederika Loewe, Ennio 
Morricone, Gianni Ferio či Nino Rota. 
Krásné zážitky přinesl mimo jiné také 
koncert v nádherném prostředí gotic-
kého chrámu Nanebevzetí Panny Marie  
v Nezamyslicích, kde své flétny v mnoha 
polohách citlivě rozezpívala živelně spon-
tánní Markéta Stivínová. Důstojnou tečkou 
za letním cyklem Musica Lucis Praga se stal 
skvělý koncert v poutním kostele Narození 
Panny Marie ve Strašíně, kdy se poprvé 
u nás na Šumavě představil a posluchače 
zcela zaujal velmi mladý houslový virtuóz 
Jan Mráček jr. Do paměti se zapsal přede-
vším dynamickou interpretací méně často 
uváděných skladeb Felixe Mendelssohna 
Bartholdyho a Franze Schuberta. Soubor 
sám do nejživějších vzpomínek na hudební 
léto 2017 trvale vstoupil především vytří-
beným podáním Bolera francouzského skla-
datele přelomu 19. a 20. století Josepha 
Maurice Ravela. Je sympatické, že hudební 
aktivity členů Musia Lucis Praga se neome-
zují jen na léto. Můžeme se těšit například 
na jejich adventní koncert v Praze a vánoční 
vystoupení v Kašperských Horách. Rád při-
pomenu vydatnou sponzorskou i morální 
podporu, kterou tomuto záslužnému kul-
turnímu dění, vytrvale, obětavě, neokáza-
le a především velmi přátelsky poskytuje 
firma BELIMO.CZ a rodina Lucie a Ivara 
Mentzlových.

Vladimír Horpeniak, Kašperské Hory

a opravdové lásce. Učí mě dávat, sklánět 
se a být na blízku. Učí mě radovat se 
z prostých věcí a nechtít být nikým jiným, 
než skutečně jsem, milovaným Božím dí-
tětem. Učí mě dávat a nechat se obdaro-
vávat, učí mě žít vánoční poselství každý 
den. Učí mě kráse a tajemství obyčejnosti, 
jednoduchosti...

Bůh se narodil mezi nás, přišel způso-
bem, který je tak prostý, že to některé až 
pohoršuje. Narodil se v chlévě, narodil se 
na seně, zahříván oslíkem a volkem. Přišel 
jako křehké bezbranné dítě, aby nás nau-
čil milovat. Aby nám ukázal na čem záleží 
a jak dobře uchopit svůj život. Jak sám 
řekl, přišel, aby sloužil a ne aby si nechal 
sloužit. Přišel, aby byl nablízku každému 
z nás… Přichází i dnes, v čase Adventu. 
Jen mu otevřít dveře a své srdce. Ježíš, 
přítel a bratr…

Přeji všem radostné a požehnané 
Vánoce

Jarka Korandová,
 Neratov
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Ze školky Bude zima, bude mráz… Na příchod zimního období se připravuje celá příroda, děti 
si všímají změn v přírodě, pozorují ukládání přírody k zimnímu spánku, k čemuž se pou-
tají i naše témata ve školce. Výuku doprovází sledování encyklopedií, naučných ilustrací, 
básně, písně, výtvarné a pracovní tvoření, pohádky, ale nejdůležitější je právě vlastní 
pozorování dětí. „Zamykáním lesa“ s říkankami a hrami se děti rozloučily s přírodou, 
která se začne opět probouzet s příchodem jara.

Příprava na budoucí povolání
Jako každoročně i v tomto školním 

roce stojí žáci 9. ročníku před nelehkým 
úkolem zvolit si vhodnou střední školu,  
a tím i svou budoucí profesní dráhu. Škola 
toto někdy těžké rozhodování rozhodně 
nebere na lehkou váhu a snaží se žákům 
pomoci. V rámci hodin předmětů Výchova 
k občanství a Člověk a svět práce žáky 
už od osmé třídy seznamujeme s různý-
mi profesemi a zejména se s nimi snaží-
me mluvit o tom, které povolání je láká  
a k čemu mají vlohy a schopnosti. 

V říjnu deváťáci v rámci volby povolání 
navštívili Úřad práce v Sušici, kde je pově-
řená pracovnice nejdříve seznámila s fun-
gováním úřadu a poté žáky informovala  
o přijímacím řízením na střední školy. Pak 
si žáci v připravených materiálech vyhle-
dávali informace přímo ke konkrétním po-
voláním a v případě potřeby se jim pracov-
nice ÚP ochotně věnovala a odpovídala na 
jejich dotazy. Cestu do Sušice si deváťáci 
navíc zpestřili i návštěvou bazénu.

Dalším krokem v rámci volby povolání 
byla návštěva Dne otevřených dveří v su-
šické střední škole, kde se žáci mohli pří-
mo na místě seznámit se školou, s odbor-
nými pracovišti a internátem. Zástupci ze 
středních škol v okolí také přijíždějí k nám 
a představují žákům jednotlivé obory, 
které je u nich možné studovat. Letos 
už deváťáky navštívili ze střední školy ve 
Strakonicích a v Horažďovicích, přímo na 
rodičovské schůzky dorazili zástupci ze su-
šického gymnázia a také ze SOŠ a SOU 
Sušice. 

Konkrétní rady ohledně přijímacích 
zkoušek, přihlášek, zápisových lístků  
a dalších praktických záležitostí poskytu-
je škola v rámci výchovného poradenství. 
Závěrem je třeba ještě zdůraznit, že ze-
jména v deváté třídě je nutné ve škole po-
řádně „zabrat“. Platí to nejenom pro bu-
doucí maturanty, ale i pro žáky, kteří jdou 
do učebních oborů. I oni budou jednou 
muset konat celostátně zadávané závěreč-
né zkoušky pro daný obor. Všem držíme 
palce a přejme jim, ať mají při volbě svého 
budoucího povolání šťastnou ruku.

Alena Jelínková, výchovná poradkyně
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Paní zimu jsme přivítali svatomartinskou procházkou se světýlky a poselstvím Sv. 
Martina. I přes chladné počasí se nás se světýlky, lampionky sešlo opravdu hodně  
a určitě jste uvítali ochutnávku svatomartinských rohlíčků a občerstvení u našeho stán-
ku. Děkujeme všem za účast, vážíme si podpory naší činnosti.

V rámci zdravé výživy jsme využili 
nabídky Ministerstva zemědělství v akci 
„Medová snídaně,“ které nám poskytlo 
potřebné suroviny k přípravě této snída-
ně (žitný chléb, máslo, med, jablka) a zá-
roveň vyslalo odborníka – včelaře, který 
poutavě vyprávěl zajímavosti o včelkách 
a důležitosti konzumace medu.

V dalším období nás čekají návštěvy IS SEV, divadélka, určitě nás poctí návštěvou 
Mikuláš se svým doprovodem a nadílkou, v předvánočním období a těšení se na Vánoce 
nesmí chybět vánoční besídkování a příchod Ježíška s dárečky, tedy pokud byly děti hodné! 
Určitě si užijeme i dalších nabídek adventního období, a také vám všem přejeme krásný  
a vánočně provoněný Advent a celé vánoční svátky. 

Radka Kolářová
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Pohledy do krajiny v Kašperských
Horách

Informační středisko a Středisko envi-
ronmentální výchovy Správy Národního 
parku Šumava v Kašperských Horách 
připravilo pro své návštěvníky v zimní 
sezoně bohatou nabídku programů pro 
veřejnost.

Rok s rokem se sešel a opět je před námi 
dvouměsíční tradiční cyklus cestopisných 
přednášek a promítání fotografií na různá 
témata a z různých koutů světa. Sejdeme 
se spolu vždy každou středu od 18.00 
hod. v únoru a březnu.

Srí Lanka – Perlu Indického oceánu

Na úvodní přednášce Pohledů do kra-
jiny ve středu 7. února od 18.00 hod. 
s Miloslavem Martanem (CK Oceán 
Prachatice) navštívíme „Srí Lanku – Perlu 
Indického oceánu“. Srí Lanka neboli Cejlon, 
je jeden z nejkrásnějších ostrovů světa. 
Historická královská města ukrytá hluboko 
v pralesích, buddhistické i hinduistické pa-
mátky, jeskyní a skalní chrámy, koloniální 
města, národní parky s volně žijícími slony, 
krásné pláže, a hlavně hory s úchvatný-
mi čajovými plantážemi. Několik památek 
UNESCO, skvělé jídlo a hlavně úžasní lidé. 
Taková je Srí Lanka. Prostě ráj na zemi, 
který musíte vidět! Budete si moci zakou-
pit i nádherný kalendář cestovní kanceláře 
Oceán Prachatice pro rok 2018. 

Rumunsko

Za týden 14. února se budeme těšit na 
zajímavé cestopisné vyprávění o zemi plné 
kontrastů a krásné fotografie a film Jany 
Dvorské a Miloše Kašpara na přednášce 
„Rumunsko.“

Zmizelá Šumava

Ve středu 21. února si přijďte poslech-
nout poutavé vyprávění pana Emila Kintzla, 
šumavské legendy, a zhlédnout jeho úžas-

né historické fotografie z vlastního archivu. 
Čeká nás „Zmizelá Šumava.“ Povídání o ži-
votě a místech, z nichž většinu na dnešních 
mapách Šumavy už nenalezneme. Příběhy 
starých, dnes už zaniklých osad, které  
v bouřlivém 20. století zmizely z mapy to-
hoto drsného kraje. Příběhy zdejších lidí  
a jejich těžký a svérázný život v tomto drs-
ném, ale krásném kraji. Tak se tam spolu 
s námi pojďte vydat. Nezapomenutelné. 
Nenechte si ujít.

Sikkim – Himálaj mezi Nepálem  
a Bhútánem

Poslední únorovou středu 28. února se 
s námi o své cestovatelské zážitky opět 
podělí Helena Macenauerová prostřednic-
tvím svých krásných fotografií v cestopisné 
přednášce „Sikkim – Himálaj mezi Nepálem 
a Bhútánem.“ Cestovatelská fotografie 
spojuje krajinářskou a portrétní fotografii 
spolu s reportáží a dokumentem. Navíc 
musí fotograf řešit nejrůznější problémy a 
bývá vystaven řadě ožehavých a nebezpeč-
ných situací. Odměnou mu však bývá, když 

zavítá do oblastí ještě nezasažených turis-
tickým ruchem, často jedinečná možnost 
zachytit život a kulturu v tradiční podobě. 
Helena Macenauerová, zakladatelka ser-
veru FotoInstitut.cz, je zkušená fotograf-
ka, která uskutečnila řadu fotografických 
expedic do exotických a vzdálených míst, 
vždy se ale ráda vrací na Šumavu.

Portugalsko

A pokračujeme dále. První březnovou 
středu 7. března se společně s Petrem 
Dürrem podíváme na cestopisné před-
nášce s promítáním zajímavých foto-
grafií do „Portugalska.“ Porto - měs-
to, kde řeka Douro ústí do Atlantiku. 
Portské víno se narodilo právě zde. 
Národní park Peneda Geres na severní 
hranici země. Coimbra-staré univerzitní 
město. A konečně Lisabon-hlavní měs-
to, které vyrostlo do nebývalé krásy  
a bohatství v 15. a 16. století díky objevi-
telským cestám nejen Vasca da Gama.

Maroko a jeho šestinozí obyvatelé

Ve středu 14. března se spolu se zná-
mým fotografem a entomologem Pavlem 
Krásenským podíváme prostřednictvím 
úžasných fotografií do Maroka v pořa-
du „Maroko a jeho šestinozí obyvatelé.“ 
Maroko od pradávna lákalo cestovatele  
a milovníky přírody. Avšak nejen kultur-
ní bohatství této země stojí za zhlédnutí. 
Ale i příroda nabízí mnoho zajímavostí. 
Tentokrát se do Maroka vypravíme poznat 
jeho nejdrobnější tvory, kteří nás překvapí 
nejen svým vzhledem, ale i způsobem živo-

Pokračování na straně 23
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ta. Poznáme stěhovavé mravence, brouky 
žijící v mraveništích a mnohé další. S úžas-
ným světem těchto drobných živočichů nás 
seznámí tato přednáška a nezapomenutel-
né makrofotografie doprovázené zajíma-
vým vyprávěním Pavla Krásenského.

Šumava čarovná

Za týden 21. března se podíváme pro-
střednictvím teleobjektivu předního foto-
grafa Šumavy Vladislava Hoška na atrak-
tivní místa celé Šumavy v pásmu „Šumava 
čarovná.“ Krásné fotografie šumavské 
přírody. Náladové snímky z celé Šumavy, 
mlhy, inverze, krásná příroda, atraktivní 
místa Národního parku Šumava.

Příroda a národní parky USA

A je před námi poslední březnová středa 
28. března, a s tím i naše závěrečné večer-
ní promítání. Je tu „Příroda a národní parky 
USA“ s Miroslavem Michnou. Pojďte s námi 
putovat úchvatnou divokou přírodou, roz-
manitými geologickými útvary fascinujícími 
barevností, vrstevnatostí i rozlohou. Cestou 
potkáme krokodýly, delfíny, i velryby, ale  
i medvědy a mnoho dalších zvířat. Budeme 
žasnout nad největšími stromy planety,  
divokými řekami, skalami a vodopády.

Nezapomínáme ani na denní programy 
pro širokou veřejnost. Na zimní sezonu 
jsme připravili tvořivé dílny s různou te-
matikou – Tvořivá dílna z ovčína, Tvoříme 
s Fimo hmotou, Antistresové malování, 
Výtvarné recyklování a Pergamano.

Historie sklářství na Šumavě

Ve středu 21. února nás opět potěší 
svým vyprávěním paní Jana Wudy na před-
nášce o Historii sklářství na Šumavě a ruční 
výrobou skleněných vinutek na sklářském 
kahanu. Přijďte se seznámit s výrobkem 
Šumava – originální produkt a podívat se 
na celý postup výroby skleněného korálku. 
Sami se pak můžete pokusit o výrobu své-

Dokončení ze strany 22 ho zářivého pokladu. Můžete nahlédnout 
i do nově vydané knihy Jany Wudy Vinuté 
perle. Kniha krok za krokem seznamuje čte-
náře se základními pomůckami a materiá-
lem potřebným pro výrobu vinutých perlí 
– vinutek.

V zimní sezoně nás dále čekají i zají-
mavé vycházky na sněžnicích do okolí 
Kašperských Hor. Nabídku na všechny při-
pravované programy a pozvánky na akce 
s upřesněním termínů najdete na stránkách 
Správy Národního parku Šumava www.np-
sumava.cz. a na stránkách města Kašperské 
Hory www.kasphory.cz.

Přijďte nás navštívit, těšíme se na vás.
Ráda bych vám tímto popřála pohodové 

zimní dny, krásný vánoční čas a vše nejlepší 
v dalším roce, mnoho štěstí, zdraví a úspě-
chů v novém roce 2018.

Milada Janošíková



 strana 24 KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Nová kniha 
o Šumavě

Poslední pátá kniha z pětidílného sou-
boru o Šumavě, která v těchto dnech při-
chází do prodejen knihkupců, zakončuje 
putování po šumavských kopcích, potocích, 
řekách, jezerech a slatích. Kniha Tajemství 
šumavských vod III. je věnována jezerům 
a slatím a seznamuje čtenáře i se spisova-
teli, básníky, malíři, fotografy, skladateli, 
historiky a s dalšími osobnostmi, které je-
zera a slatě inspirovaly k vytváření děl, 
které nám přibližují nejen současnou, ale 
především minulou Šumavu. Slatě, rašeli-
niště a mokřady, v minulosti zmiňované 
jako třesaviště, bahna a černavy, předsta-
vují nejméně známou a nejtajemnější ka-
pitolu Šumavy. Odjakživa vytvářely nejen 
prostředí obestřené ponurostí a spojované 
s bludičkami, duchy a strašidly, ale byly pro 
původní obyvatele Šumavy i požehnáním, 
protože přinášely užitek a i tolik potřeb-
né pracovní příležitosti. Čtenář se setká 
v knize nejen s několika málo přístupný-
mi a známými slatěmi, ale i s desítkami 
dalších, které se vší pravděpodobností již 
nikdy nebudou turistům přístupné.

Autory knih Františka Nyklese, Josefa 
Pecku, Petra Mazného a fotografa 
Jaroslava Fogltanze doplnila oproti mi-
nulým dílům i Marita Haller z Bavorska. 
Originální sestava souboru pěti knih před-
stavuje encyklopedický přehled zajímavos-
tí kolem šumavské přírody a předposlední 
díl Tajemství šumavských vod II. byl ne-
dávno na soutěži Šumava Litera oceněn 
ze 32 hodnocených titulů 3. místem Ceny 
Johanna Steinbrenera.

-red-

Tentokráte s vynikajícím barytonistou 
Danielem Klánským. 

Muzeum Šumavy, Šumavský kultur-
ní spolek, Fa BELIMO.CZ a Musica Lucis 
Praga Vás srdečně zvou na oblíbené tra-
diční Vánoční hrátky s Musica Lucis Praga, 
které se uskuteční ve středu 27. prosince 
od 17.00 hod. v Galerii Muzea Šumavy 
v Kašperských Horách. Vystoupí smyč-
cový kvintet souboru Musica Lucis Praga  
s mladým sólistou - vynikajícím barytonis-
tou Danielem Klánským. V programu zazní 
slavné skladby Bedřicha Smetany, Antonína 
Dvořáka, Franze Schuberta a Wolfganga 
Amadea Mozarta. Moderuje Rostislav 
Tvrdík. Vstupné dobrovolné. 

-vh-

Tradiční vánoční hrátky s Musica Lucis
Muzeum Šumavy Kašperské Hory – galerie 

středa 27. prosince 2017 od 17.00 hod.
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Letecká katastrofa na svahu 
Huťské hory

Speciál k 80. výročí havárie dopravního letadla u Kašperských Hor

Málokterá místní událost vzrušila 
mysli obyvatel Šumavy tolik jako letecké 
neštěstí, ke kterému došlo o Vánocích 
1937 na severní stráni Huťské hory 
(Knappenbergu) u Kašperských Hor. 
Dodnes má tato letecká havárie ještě ně-
kolik pamětníků zvláště mezi obyvateli 
Sušice a šumavského podhůří. I v našich 
dnech je místo tragédie s pomníčkem 
na Huťské hoře častou zastávkou turis-
tů, kteří sem odbočují z turistické ces-
ty z Horské Kvildy a Zhůří do Kozího 
Hřbetu a Kašperských Hor.

Na Štědrý den 1937 odpoledne odstarto-
valo letadlo linky Bukurešť – Vídeň – Praha 
k pravidelnému letu z Vídně do Prahy  
a dále mělo letět až do Paříže. Na palubě to-
hoto šestnáctimístného letadla společnosti  
Air France byly tenkrát jenom tři osoby – 
pilot Československých aerolinií František 
Lehký, francouzský radiotelegrafista Pierre 
Astruc a jediný cestující, známý pražský ad-
vokát JUDr. Karel Flanderka. Letoun nabral 
výšku 1900 metrů a rychlostí až 250 kilo-
metrů v hodině mířil na Prahu. V nastupu-
jící tmě jej navigovala síť goniometrických 
stanic, které přijímaly rádiový signál letícího 
stroje. Nad naším územím se letadlo dosta-
lo do husté mlhy. Zatímco se blížilo k Praze, 
došlo na letišti v Ruzyni k tragickému omy-
lu. Navigátor v domnění, že letadlo Prahu 
už přeletělo, udal pilotovi kurs vedoucí na 
jihozápad. Byl přesvědčen, že letoun se na-
chází v prostoru Mělníka, a proto je třeba 
jej otočit a dovést zpět na letiště. Pro naše 
letadlo, které ve skutečnosti tak daleko ne-
bylo, to byla však směrovka ke smrti. Navíc 
později vyplynuly informace, že po udání 
posledního kursu pracovníci navigační sta-
nice ruzyňského letiště se o letadlo dále 
nestarali a odešli k vánoční oslavě. Službu 
konajícího pracovníka gonia k tomu uspo-
kojilo vědomí, že letadlo řídí jeden z nej-
lepších pilotů. František Lehký, plně však 
závislý na navigaci, ve tmě a mlze zablou-
dil, pokračoval v udaném kursu a od Prahy 
se neustále vzdaloval. Třímotorový letoun 
Wibault - Penhoët 282 - T12 se tak přiblí-
žil až k Šumavě. Svědci v Sušici a posléze 

v Nezdicích, Kašperských Horách a Červené 
zaznamenali neobvykle nízký průlet leta-
dla. Někteří lidé dokonce viděli světelné 
signály letounu a střílení raket. V dalším 
okamžiku v rychlosti 250 km v hodině stroj 
v nadmořské výšce 1080 metrů narazil do 
severní lesnaté stráně Huťské hory (zvané 
tenkrát Knappenberg) v prostoru mezi osa-
dami Zhůří a Podlesí (Vogelsang). Palubní 
hodiny se zastavily v 17.39 hod. Pád le-
tounu lidé z okolí zpozorovali (například 
obyvatelé Červené dobře slyšeli praskající 
ránu při nárazu letadla), ale nepřístupný 
terén, hustá vánice, vysoký sníh i výjimeč-
ný čas Štědrého večera vyloučily okamžité 
pátrání. Teprve až druhý den ráno se za 
pomoci četnictva a lesního personálu rozvi-
nula pátrací akce. Trosky letadla a těla obě-
tí prý jako první objevil patnáctiletý syn 
místního hajného Šmídla. Situaci na místě 
havárie popsaly Sušické listy z 31. 12. 1937.  

„Na pasece u trosek zatím četnictvo, poli-
cejní a finanční stráž hlídkuje. Je to prostě 

strašný pohled. Tři těžce potlučené mrtvo-
ly mužů, pak halda trosek, dva silné kmeny 
stromů, jakoby ve výši ustřihnuty, jak na 
ně nalétlo letadlo svými křídly a pak asi po 
80 až 100 m teprve trup letadla. V okruhu 
snad 100 m různé části mohutného třímo-
torového dopravního letadla typu Wibault… 
Spousta balíčků letecké pošty rozmetána 
po okolí. A jak zvláštní při veliké zkáze – lá-
hev se šampaňským se při pádu nerozbila! 
Benzinové přívody zavřeny. Snad vteřinu 
před smrtí pilot učinil zadost povinnosti,  
a proto letadlo neshořelo. Komise zajišťuje 
přístroje a palubní záznamy… Zástupci spo-
lečnosti provádějí šetření na místě samém. 
Velikým počtem aut sjíždějí se lidé z ce-
lého kraje k místu neštěstí. Z dálky dvou  
i více hodin cesty přicházejí lidé, aby zhlédli 
hrůzný obraz…“ Na místo neštěstí přijela 
i manželka nešťastného pilota Františka 
Lehkého. Doprovázeli ji kolegové a přátelé 

Foto: Pilot František Lehký s kolegy a prominentním cestujícím na ruzyňském letišti 
v Praze před letadlem Air France linky Vídeň - Praha - Paříž, snímek z archivu rodiny 

Františka Lehkého, Muzeum Šumavy

Pokračování na straně  26
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Lehkého šéfpilot Sládek a šéfpilot Kupka. 
Na saních byly pak oběti v rakvích převe-
zeny do Kašperských Hor a odtud později 
po pitvě a po veřejném církevním obřadu 
smutečními auty do Prahy.

Událost ve své době vyvolala velkou 
pozornost. První strany novin zaplavily ti-
tulky jako Tři mrtví v letadle o Štědrém 
večeru, K štědrovečerní tragédii, Osudný 
povel k cestě na smrt, Kouzlo Vánoc a oš-
klivost šlendriánu, Mylná výzva k letu do 
jisté smrti, Dopis Ježíškovi v kapse pilota… 
Tragičnost havárie byla umocněna ještě tím, 
že se stala v den a hodinu, kdy ve všech 
rodinách lidé zasedali k štědrovečernímu 
stolu a rozsvěcovali svíčky na vánočních 
stromcích. Letecké neštěstí u Kašperských 
Hor v tenkrát velmi rozjitřené době ne-
dlouho před odstoupením rozsáhlých úze-
mí fašistickému Německu podnítilo některé 
odvážné spekulace. Tvrdilo se například, že 
likvidace letadla mohla být záměrem tem-
ných sil, když vyšlo najevo, že letoun, nebo 
dokonce právník Flanderka osobně mají 
převážet materiály kompromitující samot-
ného Hitlera.

Dnes stojí v místech letecké katastrofy 
malý kamenný pomníček se jmény obě-
tí. Vzpomínka na leteckou havárii byla 
živá v poválečných letech i v samotných 
Kašperských Horách. Pamětníci mohou do-
svědčit, že v místním muzeu ve čtyřicátých 
a v polovině padesátých let byly dlouhou 
dobu vystaveny některé památky z hava-
rovaného letadla. Muzeum Šumavy dodnes 
uchovává rozměrné kormidlo, sedadlo čle-
na posádky, vrtulový list, fragmenty palub-
ních přístrojů a také dokumentaci včetně 
fotografií.

Letecká havárie, ke které došlo o Vánocích 
1937 nedaleko Kašperských Hor, byla v po-
řadí čtvrtou leteckou katastrofou, která 
postihla naši civilní leteckou dopravu.

Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Pilot František Lehký, snímek z letiště v Praze Ruzyni, fotografie z rodinného archi-
vu rodiny Františka Lehkého, Muzeum Šumavy

Dokončení ze strany 25

Zajímavá fotografie adjunkta Václava Živsy při práci na pražském goniu v roce 1937 
/foto via M. Jindra/

Wibault 280-T

Obecné parametry

Posádka: 2
Kapacita: 10 pasažérů
Délka: 17 m
Rozpětí křídel: 22,61 m
Plocha křídel: 64,4 m2

Suchá hmotnost: 4,266 kg
Vzletová hmotnost: 6,350 kg
Pohonné jednotky:
3× Gnome-Rhône Titan Major
sedmiválcové vzduchem chlazené     

   hvězdicové motory o výkonech  
   260 kW (350 koní)

Uživatelé: Francie, Portugalsko

Výkony letadla

Maximální rychlost: 251 km/h 
Cestovní rychlost: 230 km/h 
Dolet: 1,000 km
Stoupavost: 5,200 m

Zdroj: European Transport Aircraft since 
1910, Stroud 1966, s. 214–216

Připravil: Václav Kůs
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Štědrovečerní havárie
Před 80 lety, v podvečer Štědrého dne, 

slyšeli jistě tehdejší obyvatelé našeho kraje 
hukot nízko letícího letadla, což byla pro 
ně tehdy neobvyklá událost. Letíc z Vídně, 
bylo sem posláno tragickou chybou obsluhy 
Kbelského letiště, kdy jeho kurz, v domně-
ní, že je již za Prahou, byl pozměněn o 180 
stupňů. Za pár minut letadlo narazilo do 
svahu Huťské hory a započal tak smutný 
příběh štědrovečerní havárie, který je jistě 
čtenářům dostatečně znám. A otázka, kdo 
to neštěstí zavinil a poslal tři lidi na smrt, 
zůstává dodnes nevyjasněna a zůstane ta-
jemstvím i nadále.

Syn hajného z Vogelsangu Šmídla, teh-
dy 14ti letý Vašík, který byl údajně prvním 
klukem u místa neštěstí, vzpomínal, jak to 
prasátko, co si zapíchli na Vánoce, snědli 
do mrtě přivolaní vyšetřovatelé, kteří byli 
u nich pár dní ubytováni. A také jak lidé ze 
širokého okolí si odnášeli domů potřebné 
suvenýry z rozbitého letadla.

Manželky obětí, pilota Františka Lehkého, 
radiotelegrafisty Pierre Astrucca a pasažé-
ra JUDr. Karla Flanderky nechali příští rok 
na místě neštěstí postaviti malý pomníček 
na památku manželů.

Záhy přišel Mnichov a pomníček zůstal 
zapomenut. 

Až po válce k němu noví osídlenci našli 
cestu. Ta však zarůstala a místo se těžko 
hledalo. V 60. letech pan Milan Pokorný ze 
Sušice umístil na odbočku informační text 
o této události se směrovkou, aby zájemci 
našli, co hledali. Po něm se o pomníček 
začal starat KČT K. Hory a provizorně vy-
značil cestu k němu.

Šťastná událost nastala na podzim roku 
2013, kdy jsme s panem Karlem Pokorným, 
vnukem autora pomníku, šli obnovit již ne-
čitelná jména obětí. Setkali jsme se tam, 
snad řízením toho nahoře, s dcerou pilota 
Lehkého, která tehdy na letišti ve Kbelích 
marně čekala s maminkou na štědrovečerní 
dárek od tatínka. Ta byla k slzám dojata, že 
se o pomník staráme.

Dnes už k tomu smutnému místu snad-
no dojdete. Ze Zhůří po zelené turistické 
značce dojdete po půl kilometru k směrov-
ce, která vás pošle po žluté k pomníčku.  
A po té samé barvě se zase napojíte na 
Flusárně na tu zelenou, co jste opustili.  
A opačně z Flusárny po žluté do kopečka. 
Musíte být na odbočkách pozorní. Když 
minete, nenajdete.

A máte-li chuť si tuto událost po  
80 letech připomenout, přijďte 23. prosince  
v 9.30 hod. do Horského klubu zhlédnout 
krátký klip o této události. A budete-li stá-
le při chuti, tak nasedneme do městského 
busu a jedeme na Zhůří. Nezapomeňte se 
včas přihlásit na kašperskohorském infor-
mačním a kulturním středisku. Dle situ-
ace s počasím, pak pěšky, na běžkách či 
sněžnicích k pomníčku a zpět busem do 
Kašperek. 

No a kdo se tam vydá jinak, tak kolem 11. 
hodiny u pomníčku se jistě uvidíme.

A svíčičku vezměte s sebou. Ti z toho 
nešťastného letadla si ji zaslouží.

Emil Kintzl
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Horská služba a Kašperské Hory
V ČSR byla Horská služba zřízena 

ještě jako Horská záchranná služba, již 
roku 1934, a to v Krkonoších, v našich 
nejnavštěvovanějších horách. Na Šumavě 
byl první pokus o zřízení Horské zimní 
záchranné služby iniciován Okresním 
výborem v Sušici v lednu 1938, ale záhy 
byl přerušen zabráním Sudet. Až po vál-
ce, zásluhou pana Antonína Říhy, byla  
v červnu 1948 zřízena na Špičáku stanice 
HZS jako pobočka té Krkonošské. 

V roce 1954 reorganizací se dostalo no-
vého názvu- pouze Horská služba a Říha 
se stává profesionálním náčelníkem na 
Šumavě.

Po zlepšení materiálních podmínek do-
chází na podzim roku 1957 k rozšíření čin-
nosti HS na další místa navštěvovaná lyžaři. 
Nové stanice s dobrovolnými pracovníky 
tak vznikly na Modravě, Srní a i v našem 
městě. Prvními čekateli a po zkouškách  
i členy HS se stali příznivci lyžování

MUDr. Miroslav Müller, Františkové 
Bauer, Gajer, Kortus a Jan Matas. První 
školení, konané ještě téhož roku na Špičáku, 
absolvuje Emil Kintzl ze stanice Srní, který 
již v únoru přichází do Kašperek a posiluje 
zdejší dobrovolníky. A práce je dost: hlídky 
na místech, kde se lyžuje, konání předná-
šek o nebezpečí v horách, výroba turistic-
kých rozcestníků, asistence při závodech, 
pátrání po zatoulaných, apod. Také vznikl 
nápad soustředit lyžaře na jeden kopec  
a vybudovat lyžařský vlek. Byl šťastně vy-
brán blízký Lišák a dílo se za pomocí nových 
členů Bédi Zájedy, Rudolfa Proška a pocho-
pení tehdejšího ředitele Lesního závodu Ing. 
Mäntla a dalších pomocníků, podařilo na 
Vánoce 1962 úspěšně dokončit. A to byla 
veliká radost pro lyžaře z širokého okolí.

Areál se v dalších letech stále vylepšoval 
o další vlek, chatu a osvětlení svahu, které 
bylo prvním široko daleko.

Lišák lákal množství lyžařů, o úrazy neby-
la nouze, přibývali noví mladší členové HS  
a Lišák žil lyžováním i sáňkováním na zříze-
né dráze. A těch závodů a karnevalů bylo 
nepočítaně. Čas neúprosně běžel, staří čle-
nové odcházeli a po sametové revoluci za-
čal zvonit umíráček. Dochází k reorganizaci,  
HS se profesionalizuje a o dobrovolné členy 
již není zájem. Stanice naše v tichosti zanik-
la a nejbližší zůstává jen na Zadově. Bylo 
to smutné loučení a ještě smutnější je, že z 
původních členů dýchají těžce jen Jan Matas  
a pisatel této vzpomínky.

Dnes jen ten křížek s úmrtním prknem 
instalovaný na vrcholu Lišáku připomíná ty 
první průkopníky, kteří před 60 lety udělali 
pro lyžaře kus dobré práce. Tak se tam ně-
kdy zastavte, třeba se svíčičkou a zavzpo-
mínejte. Areál slouží stále a je odtud krásný 
výhled.

Emil Kintzl
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My máme rádi... jídlo!

Sníh už nám pomalu pokrývá naši krás-
nou Šumavu a my všichni se netrpělivě 
těšíme na vánoční svátky. Ve středověku 
se na svátečním stole objevovalo množ-
ství chodů, které měly symbolizovat hoj-
nost, byť šlo většinou o jednoduchá jídla. 
Kapr jako tradiční vánoční pokrm se začal  
objevovat teprve až v 19. století a je velmi 
oblíbený dodnes. Ale ne všichni mají kap-
ra rádi, a tak se dnes vzepřeme tradicím  
a připravíme si lososa s netradiční salsou.

Losos s mangovou salsou

4 filety z lososa
2 stroužky česneku
1 lžička chilli koření
1 ks limetky
sůl a pepř, olej
Na salsu:
2-3manga
½ červené papriky
½ červené cibule
1 ks chilli papričky
1 balíček koriandru

Nejdříve připravíme salsu. Do misky 
dáme mango, papriku, cibuli – vše nakrá-
jené na drobné kostičky. Chilli papričku 
zbavíme semínek a také ji nakrájíme na 
drobné kostičky. Přidáme ještě koriandr  
a vše dobře promícháme. A jdeme na fi-
lety. Do jiné misky dáme česnek rozetře-
ný se solí, chilli koření a pepř – vše dobře 
promícháme a touto směsí potřeme filety. 
Olej rozehřejeme na pánvi, přidáme filety 
z lososa a opékáme 3 - 4 minuty z každé 
strany (máte-li doma gril, určitě maso dejte 
raději na gril, doba přípravy masa je stejná).  
Po opečení vymačkáme na lososa limetkovou 
šťávu, navršíme salsu a můžeme podávat.

V netradičních receptech zůstaneme  
i u cukroví. Tento recept vám nezabere moc 
času, zvládnou ho i děti a věřte, že se po 
něm jen zapráší.

Mini bounty tyčinky

400 g Salka
150 g moučkového cukru
400 g strouhaného kokosu
100 g sušeného mléka
300 – 600 g mléčné čokolády

Smícháme moučkový cukr, strouhaný ko-
kos a sušené mléko, postupně přidáváme 
Salko. Aby těsto ztuhlo a dalo se s ním 
dobře pracovat, dáme ho na půl hodiny 
vychladit do lednice. Ve vodní lázni roz-
pustíme mléčnou čokoládu. Z hmoty tva-
rujeme malé válečky (nebo kuličky), které 
obalíme v rozpuštěné čokoládě. Odložíme 
na pečící papír a všechny pak dáme chladit 
do lednice.

Když vám mráz zaleze za nehty, je třeba 
trochu alkoholu na zahřátí…

Vánoční Baileys

2 plechovky Salka
0,5 l mléka
0,5 l rumu
1 sáček mandlového pudinku

Neotevřené plechovky Salka necháme 
dvě hodiny vařit ve vodní lázni (nebo kou-
píme rovnou karamelové Salko). Mandlový 
pudink uvaříme v neoslazeném mléce. 
Pudink za občasného míchání necháme 
vychladnout. Nakonec vmícháme vychladlé 
Salko a rum. Vše pečlivě rozmícháme, nebo 
rozmixujeme. Plníme do skleněných lahví  
a skladujeme v lednici.

Po vánočních svátcích už klepe na dveře 
Silvestr. A tak si připravíme nějaké zobání 
k vínku či pivu.

Bramborové tyčinky

200 g hladké mouky
200 g másla
200 g brambor
sůl kmín,
hrubozrnná sůl,
vajíčko na potření

Brambory den předem uvaříme ve 
slupce. Vychladlé brambory oloupeme  
a najemno nastrouháme, přidáme mouku, 
změklé máslo a vypracujeme těsto. Těsto 
vždy rozválíme a dvakrát přeložíme, tento 
postup opakujeme 3x. Nakonec vyválíme 
3 mm plát a rádýlkem vykrájíme tyčinky. 
Ty pak přendáme na pečící papír na plech, 
potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme 
hrubozrnnou solí nebo kmínem. Pro milov-
níky pikantních chutí můžeme posypat chilli 
kořením.

Přeji všem čtenářům Kašperskohorského 
zpravodaje Vánoce plné pohody a klidu, stůl 
plný dobrot a dům plný smíchu a radosti. 
Kéž čarovná atmosféra tohoto času protká 
také celý váš následující rok.

Lena Yvona Geryková
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70 let fotbalu v Kašperských Horách
Není to ještě takový věk, ale pře-

ci zaslouží malé ohlédnutí. Fotbal  
v Kašperských Horách od svých po-
čátků vždy stál na dobrovolné činnos-
ti svých členů, kteří přispívali k rozvoji 
ať již hřiště a fotbalového zázemí, tak  
k rozvoji herní kvality a rozvoje mlá-
deže. V tomto článku nechci jmenovat, 
neboť bych jistě na někoho zapomněl 
a to neprávem. Chtěl bych vám všem, 
kteří jste se podíleli na rozvoji fotbalu  
v Kašperských Horách, za aktivní činnost 
poděkovat. Neudělalo se málo, vybudo-
val se fotbalový svatostánek na Cikánce, 
a to od travnatého hřiště až po fotbalo-
vé zázemí v podobě šaten a klubovny.  
A právě všechny tyto hodnoty byly vybu-
dovány místními fotbalovými zapálenými 
nadšenci. 

Vrátím se k utkání s Duklou Praha, které 
započalo vyjednáváním již minulého roku, 
aby nás navštívila zvučná jména, jak repre-
zentanti, tak ligoví fotbalisté a hokejisté. 
Např. Jan Berger, Petr Rada, Tomáš Vlasák, 
Martin Procházka, Ginter Bütengel a dal-
ší. Při příležitosti této oslavy 22. 7. 2017 
po utkání zahrála místní věhlasná rocková 
skupina Rankl Sepp. V klubovně bylo k na-
hlédnutí album s historickými fotografiemi 
z vývoje fotbalu v Kašperských Horách z ar-
chivu rodinné sbírky, které předala zástup-
cům oddílu kopané paní Jana Kortusová. 
Zároveň pí Kortusová předala dort ve tvaru 
fotbalového hřiště, na kterém si po zápase 
všichni fotbaloví aktéři pochutnali.

Na závěr bych chtěl moc a moc podě-
kovat všem sponzorům, bez kterých by 
to dnes nešlo. V neposlední řadě také 
všem divákům, kterých bylo odhadem 
350, a byli slyšet a podporovali nás ještě 
k lepším výkonům na hřišti.

Blíží se Vánoce a Nový rok, tak bych 
chtěl popřát všem čtenářům hezké 
Vánoce a Silvestr. Těm malým mnoho 
dárků a těm ostatním mnoho štěstí  
a zdraví. Fotbalu zdar.

Miloslav Eger

Novoroční orienťák po roce zpět!
Po roční odmlce se 1. 1. 2018 v 13.30 hod. 

u kina v Kašperských Horách opět koná již 
tradiční Novoroční orientační závod. Stejně 
jako v minulých letech se účastníci proběh-
nou městskými ulicemi, kde pro ně bude 
připraveno několik tratí různé obtížnosti: 
od té pro naše nejmenší, kteří se sotva na-
učili chodit, přes trať pro začínající dospělé, 
až po tu, kterou si jistě vychutnají i zku-
šení závodníci. Po závodě se všichni budou 

moci ve vestibulu kina zahřát teplým čajem 
i sladkým občerstvením a probrat s ostat-
ními, jak moc na trati bloudili, či nebloudili. 
Tuto již tradiční akci pořádají členové oddílu 
orientačního běhu TJ Kašperské Hory pro 
širokou veřejnost a všechny orientační nad-
šence, kteří v duchu hesla „Jak na Nový rok, 
tak po celý rok,“ si po vánočních svátcích 
přijdou řádně protáhnout své tělo a zapo-
čnou tak s přípravou na nadcházející sezonu. 

Letošní setkání se zejména pro členy oddílu 
ponese v duchu prvotních příprav 17. roční-
ku Šumavského kufru, který se uskuteční na 
přelomu září a října roku 2018 coby veřejný 
závod i závod seriálu oblastních žebříčků 
pro závodníky jihočeské i západočeské ob-
lasti Českého svazu orientačních sportů.

Srdečně zveme všechny, aby společně 
s námi tímto způsobem přivítali nový rok!

Martina Liberdová

Foto: Andrej Macenauer
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