KAŠPERSKOHORSKÝ

ZPRAVODAJ
Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor a okolí

01/2019

Ročník 15, číslo 1, rok 2019, neprodejné

Vážení čtenáři Zpravodaje,
držíte v ruce první číslo v roce 2019 a také
první číslo po proběhlých komunálních
volbách v říjnu 2018, které připravil
někdo jiný, než minulá čísla. Omlouvám
se Vám, že jsme jedno vydání vynechali,
ale nebylo v našich silách ho připravit.
Co ještě dodat ke komunálním volbám.
Někdo z Vás je s výsledkem spokojen,
někdo méně. Nikdy jsem si nemyslela,
že výsledky voleb v našem městě bude
řešit Krajský soud v Plzni, který svým
usnesením vše potvrdil. Jenom se tím
oddálil termín ustavujícího zastupitelstva města a předchozí rada města si
prodloužila své „vládnutí“.
Nová rada města ve složení A. Balounová,
B. Bernardová, J. Havel, M. Mäntl
a H. Naušová se poprvé sešla ke svému
jednání 26. 11. 2018 a dále se pravidelně
schází každou středu v odpoledních
hodinách. Její jednání je neveřejné,
s výsledky jejího jednání se ale máte
možnost seznámit na klasické úřední

desce na náměstí u samoobsluhy, ale
i na elektronické úřední desce. Vy, kteří
usnesení čtete pravidelně, jste si určitě
všimli, že některé údaje jsou z důvodu
ochrany osobních údajů začerněné.
Není to náš výmysl, zákony musíme
dodržovat, s tím se nedá nic dělat.
Občas slyším, že po městě „běhají“
zaručené zprávy o tom či onom. Nevím,
kdo je jejich autorem, ale někdy se
nestačím divit, co že jsme to zase vymysleli. Razím heslo – když nevím, tak se
zeptám. Prosím, dělejte to také. Dveře
mojí kanceláře i dveře všech kanceláří
pracovníků na radnici jsou Vám otevřené. Přijďte, zavolejte, napište e-mail.
Je to určitě lepší, než si klepat na hlavu
a divit se…
Jednou ze zaručených zpráv je i ta,
že jsem před volbami obcházela obyvatele domu s pečovatelskou službou
a přesvědčovala jsem je, aby nás volili.
Opravdu jsem v DPS byla, byla jsem
na charitě a s paní Málkovou řešila

půjčení chodítka pro moji maminku,
která špatně chodí. A takto vznikají ony
fámy…
Za sebe i za ostatní členy rady města
bych Vás ráda požádala, abyste nám
dali trochu času, abychom se dokázali se vším seznámit. Asi si řeknete,
že jsme v uplynulém volebním období
seděli v zastupitelstvu, tak jsme informace měli. Opak je pravdou. Jako
opozice jsme měli jenom takové, které
nám byla koalice ochotna poskytnout.
Je toho poměrně dost, proto se také
scházíme každý týden. Musíme například dokončit rozestavěné stavby, které
nejsou bezproblémové. Samozřejmě vše
se bude odvíjet i podle množství finančních prostředků.
Držme si společně palce, ať se nám
podaří zrealizovat co nejvíce věcí,
aby se nám v našem městě lépe žilo
a pracovalo.
Bohuslava Bernardová
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AKTUALITY
PTÁME SE ZA VÁS
Pro první vydání Kašperskohorského
zpravodaje roku 2019 připravil
pan Milan Růžička soubor otázek,
které položil bývalému starostovi
Petru Málkovi a současné starostce
Bohuslavě Bernardové. Petr Málek se
rozhodl, že na tyto otázky odpovídat
nebude. Odpovědi paní starostky si
můžete přečíst v tomto článku.
Jak proběhlo předání úřadu starosty?
Předání úřadu starosty proběhlo
23. 11. 2018, tedy hned následující den
po ustavujícím zastupitelstvu města
a po mém zvolení do funkce. Předání
byl přítomen i místostarosta města
Ing. M. Mäntl. O předání byl sepsán
Předávací protokol, kterým mi byla
předána dvě razítka, svazek klíčů
a dále vybavení kanceláře dle přiloženého inventurního soupisu. Veškerá
agenda dle předávacího protokolu, je
uložena na odborech městského úřadu
a útvarech města, kde je spravována.
Dokumenty zpracované digitálně jsou
uloženy na zálohovacích zařízeních ve
spolupráci s IT technikem.
Kolik finančních prostředků na účtech
města jste přebrala?
Finanční prostředky
k 23. 11. 2018 – 83 502 000 Kč,
k 31. 12. 2018 – zůstatek 78 483 000 Kč.
Jak velká částka z těchto prostředků
bude ještě proinvestována na základě
smluv uzavřených předchozím vedením radnice?
V minulém volebním období byla
započata v ýstavba „Obnova pramenišť a přeložka propojovacího
potrubí Starý a Nový Ždánov“, dle
platné Smlouvy o dílo v celkové hodnotě 16 009 144 Kč bez DPH (zde si
odpočet DPH uplatníme), k 31. 12.
2018 byly zaplaceny faktury v celkové
částce 671 543 Kč. Více vyfakturováno nebylo, přestože je stavba před

dokončením. Další velkou započatou
stavbou je „Přestavba původní tělocvičny na třídy MŠ a ZŠ v Kašperských
Horách “. Dle platné Smlouv y
o dílo jde o stavbu za 18 954 519 Kč,
včetně DPH, vyfakturováno zatím bylo
3 883 867 Kč. Za obě stavby tedy zbývá
doplatit 30 408 253 Kč za předpokladu,
že nedojde k navýšení částky z důvodu
víceprací.
V jakém stavu jste převzala stavbu
nové mateřské školy?
Nejsem stavebně vzdělána, ale dle
mého názoru přestavba tělocvičny
není v dobrém stavu. Pominu skluz
v termínu výstavby cca 3 měsíce. Na
stavbu jsem se poprvé se všemi zastupiteli, kteří o to měli zájem, dostala
5. 12. 2018. Tedy krátce po ustavujícím
zastupitelstvu. Z mého pohledu jsou
zde nevyřešené zásadní otázky, a to pro
provoz školky je to otázka stravování, kde
se bude dětem podávat oběd, když projekt řeší pouze vydávání svačin. V patře,
kde má vzniknout učebna základní umělecké školy a třída družiny, není vyřešena
otázka WC. V současné době by dítě šlo na
WC po 32 schodech tam, a samozřejmě po
dalších 32 schodech zpět. Kdo v tu dobu
bude za dítě zodpovídat? Problém řešíme
s projektantem. Třídy v patře jsou přístupné pouze z mezipatra ze školy. Třídy
jsou „otevřené“ do původního krovu, dle
mého názoru zde budou i vysoké náklady
na vytápění.
Je podle Vás reálné provést rekonstrukci bývalého hotelu Bílá růže?
Hotel Bílá růže je v našem městě téma,
které veřejnost rozděluje na ty, kteří by
ho rekonstruovali, a na ty, kteří by ho
zbourali a postavili novou stavbu. Já
se přikláním k té druhé skupině. Proč?
Myslím si, že teď máme možnost vyřešit dopravní závadu, která se nachází
mezi radnicí a hotelem. Argument,
že se tam nebourá, pro mne není tím

pravým. Dva nadměrné náklady, stačí
autobus a traktor, kolem sebe projíždějí po milimetrech. V hotelu jsem
v posledních čtyřech letech nebyla, ale
ani v minulosti nebyl stavebně technický stav nejlepší. Pro rekonstrukci
hotelu je zpracovaná studie a připravuje se dokumentace pro územní řízení.
Určitě by bylo dobré se ještě zamyslet
nad uspořádáním prostor navržených
ve studii. Při setkání s tvůrci studie
jsem byla nazvána zločincem za to,
že jsem vyslovila názor, že bych hotel
zbourala, vyřešila dopravní závadu
a u nové stavby udělala repliku čelní
fasády, protože ta se mi také líbí.
Jaký máte názor na efektivitu provozu
technických služeb a EVK?
Když se v zastupitelstvu města rozhodovalo o zřízení společností s ručením
omezeným EVK a Technické služby
Města Kašperské Hory, ruku jsem
pro jejich zřízení nezvedla. Ještě
jsem neměla možnost z časových
důvodů se podrobně se společnostmi
seznámit. Z mého pohledu se jedná
o provozy finančně náročné. Chci, aby
zde zaznělo, že nemám nic proti lidem,
kteří ve společnostech pracují, ale proti
tomu nastavenému systému. Abych se
mohla správně vyjádřit, potřebuji více
času na seznámení.
Chtěla byste zůstat v komunální politice i po roce 2021?
Do komunální politiky jsem vstoupila
v roce 2006, tehdy jsem měla na kandidátní listině číslo 12 z 15. Voliči byli
tak laskavi, že mě „poslali“ do zastupitelstva města. Od té doby se snažím
pro občany udělat, co je v mé moci.
Toto volební období bude končit na
podzim roku 2022. Pokud o mne bude
někdo stát a bude mne chtít znovu na
kandidátku, bránit se tomu nebudu.
Podmínkou samozřejmě je, že mi bude
sloužit zdraví.
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ŘÍJNOVÉ VOLBY 2018
Zpochybněno nemohlo být provedení hlasování, ale přístup vedení Městského úřadu
Kašperské Hory vůči práci volební komise.
Po přečtení Zpravodaje č. 12, 2018 musím
zareagovat na článek naší milé paní
tajemnice o provedení hlasování při
komunálních volbách 2018 a hlavně
o spoustě mrvy (pozn. hnoje) a leváren
na moji osobu a členy volební komise.
Paní tajemnice se snažila vložit do mých
úst vlastnosti, jimiž ona sama patrně
disponuje a bravurně je ovládá, proto se
musím zastat členů volební komise, kteří
pracovali precizně a pečlivě, úměrně
důležitosti komunálních voleb a protože
byli „delegováni“ a vybráni jako vzorek
napříč politickým spektrem našeho
města, nemohli si dovolit jakékoliv klopýtnutí či chybu. Já, jakožto předseda,
jsem byl zodpovědný za správnost voleb
a řádný průběh, stejně jako můj zástupce,
paní Mgr. Bechyňová, kterou považuji
za velmi pečlivou a zodpovědnou osobu
a věřte mi, musel jsem být neustále ve
střehu.
Nemohu strpět, aby na mě padala slova
typu „já bych to ututlal“ či „to by se
mělo zamést pod koberec“ a to ze zcela

prozaické důvodu, není to můj styl, nikdy
v životě jsem takovéto pokřivení nepoužil, jinak bych si přestal vážit sám sebe.
Takováto nařčení nemohou být směrována ani na jednoho z členů komise,
prostě jich nikdo nepoužil a ani by si to
nikdo nemohl dovolit na takovém veřejném a citlivém fóru. Dále, tato situace
se měla odehrát až za týden, tedy po
uzavření komunálních voleb v pátek
12. 10. 2018 před zahájením voleb senátních, a to na schůzce svolané paní
tajemnicí údajně pro organizační drobnosti a tam vytvořila paní tajemnice
zápis o údajné manipulaci s hlasovacími
lístky v DPS, to vše v časové nouzi asi 8
minut před zahájením voleb do senátu,
kdy ještě nebyly rozděleny volební
seznamy, úřední obálky, psací potřeby
atd. Tento zápis přikládám jako jednu
z příloh.
Situace se měla tak – v sobotu dopoledne
jsem pověřil jakožto předseda komise
paní zapisovatelku Doubkovou a paní
Kolářovou, coby bývalou dlouholetou

pracovnici městkého úřadu, tedy osobu
znalou místních poměrů, aby s přenosnou schránkou obešly a umožnily
odvolit přihlášené seniory v DPS a tam
mělo dojít k údajné manipulaci s hlasovacími lístky prý asi u dvou voličů,
kteří prý nepřímo naznačili něco o obálkách, ale nezmínili barvu obálek, tedy
nic konkrétního, což potom potvrdila i sama paní Kolářová. Dále obě
členky potvrdily, že hlasování proběhlo řádně, a to bez přítomnosti jiné
třetí osoby a že voliči měli připraveny
řádné úřední obálky s připravenými
hlasovacím lístky. Tato skutečnost po
návratu vůbec nebyla nahlášena mně,
předsedovi komise, ani mému zástupci,
paní Bechyňové, což je hrubé porušení
volebního zákona hlavně ze strany paní
zapisovatelky Doubkové, která jako
správný nohsled mě obešla a tajně toto
nahlásila paní Ing. Staňkové a v pondělí
po volbách okamžitě panu dosavadnímu
starostovi Málkovi, což považuji další
hrubé porušení předpisů, hlavně také
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proto, že pan Petr Málek byl na kandidátce jako vážný uchazeč o místo dalšího
starosty, kdy v tomto případě jde o vážný
střet zájmů, a to velice mírně řečeno, a to
nejméně. Paní Doubková potom okamžitě nastoupila na týdenní dovolenou!?
Vše inklinuje k tomu, že byly dopředu
připravené z vedení radnice různé varianty „nouzového plánu“ rýsujícího se volebního neúspěchu jistých volebních stran,
které paní sekretářka Doubková oddaně
plnila, a to za dohledu dosavadní paní
tajemnice.
Všechny tyto nechutné kroky ze
strany jak paní tajemnice tak paní
Doubkové vyústily v pátek večer při
senátních volbách v dlouhou a velmi
hlasitou hádkou mezi mnou a tajemnicí
Ing. Staňkovou, která zřejmě nemohla
snést, že jsem se opovážil takto s ní
jednat, což vyústilo mimo jiné i k sepsání
nechutného inkriminovaného článku
Zpravodaje č. 12, 2018. Ano, tam jsem při
hádce pronesl, že s menšími prodlevami,

se jako člen volebních komisí zúčastňuji
od roku 89, ale s takovým přístupem
a jednáním ze strany vedení radnice vůči
dění kolem voleb, jsem se setkal poprvé
a že mě to jakožto slušnému člověku
doslova vyrazilo dech a že tomu snad ani
nelze věřit. Ne tedy, jak paní pisatelka
se snažila na mě a členy volební komise
vrhnout patinu zkorumpovaných
chcípáčků, neschopných jakéhokoliv
vlastního úsudku a schopných čehokoliv špatného.
Po skončení voleb, kdy jsme si vlastně
pomalu uvědomovali, čeho jsme se stali
svědky a nechtěnými aktéry, jsme sepsali
odmítavou petici na zprávu o manipulaci s hlasovacími lístky nám vnucenou
paní tajemnicí a své podpisy odvolali
a poslali na Krajský úřad Plzeňského
kraje k rukám pana Přemysla Tomašuka
z odboru vnitřních věcí tak, aby tam byla
současně se zprávou paní tajemnice.
Pointu již znáte, vyjádření Krajského
úřadu a nález Krajského soudu

a Ústavního soudu nemohl znít jinak,
konspirace se zde nekonala jak by se
chtělo, anebo spíše konala, ale zcela na
jiné straně. Chtěl bych ale Vás, občany,
upozornit, že jste nebyli ze strany vedení
města objektivně informováni o průběhu komunálních voleb, stížnostech
a oznámeních k soudům, ani o odpovědích úřadů a nálezech soudu krajského
a ústavního jde o 12ti stránkový dokument právních obratů a konkrétních
statí, který by Vám každému otevřel oči
o tom, co se tady odehrálo. Myslím, že by
Vám všem z toho bylo smutno.
Mohl bych toho napsat ještě mnohem
více, ale to podstatné se mě podařilo
Vám sdělit a Zpravodaj musí mít místo
i pro jiné rubriky. Jako přílohy přikládám
hlavní krespondenci s krajským úřadem
a s paní tajemnicí.
Loukota Jaroslav

MĚSTEM NĚKDO ŠÍŘÍ
FÁMU, ŽE…
město prohrálo soud s firmou Stavoplast KL,
spol. s. r. o. Tato „zaručená zpráva“ není pravdivá. Soudní
spor spustila v roce 2006 firma Stavoplast žalobou na
Město Kašperské Hory v souvislosti se stavbou domu
s pečovatelskou službou a domáhala se doplatit více
než 7 milionů korun za údajně provedené práce nad
rámec ceny sjednané ve smlouvě o dílo. Spor za 10 let
postupně prošel od okresního soudu přes krajský až po
nejvyšší, aniž by byl požadavek firmy uznán bez výhrad
jako oprávněný. Rozsudky v jednotlivých stupních vycházely spíše příznivě pro město. V roce 2016 Nejvyšší
soud ČR částečně uznal námitky Stavoplastu uplatněné
v dovolání a soudní spor se v podstatě vrátil na počátek, tedy k okresnímu soudu. Zde v závěru minulého
roku proběhlo soudní líčení, jehož výsledkem je rozsudek, kterým se žaloba firmy Stavoplast proti městu ve
všech bodech zamítá. Podle vyjádření právního zástupce
firmy lze očekávat, že se s takovým výsledkem sporu
Stavoplast nespokojí a znovu se odvolá. Tolik na vysvětlenou šiřitelům „zaručených zpráv“ i všem ostatním.
Alena Balounová

Jen kytičku na hrob ti můžeme dát,
pokojný a věčný spánek přát.
Utichly kroky i tvůj hlas,
ale obraz tvůj zůstane v nás.

Dne 13. prosince uplynulo 33 let od úmrtí naší drahé a milované
maminky Anny Lavrenčíkové z Tuškova. Nikdy nezapomeneme.
Vzpomíná manžel Jan, synové Jan, Jiří, Antonín a dcera Anna.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
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KOLIK BUDEME PLATIT ZA VODNÉ A STOČNÉ?

Na posledním, prosincovém, jednání
zastupitelstva se měli zastupitelé
zabývat zvýšením plateb za dodávku
vody pitné a za odvádění vody odpadní.
Protože neměli dostatečné podklady,
bylo rozhodnutí o navýšení cen odloženo s tím, že se k tématu sejdou na
pracovním, neveřejném jednání.
Tak se stalo ve čtvrtek 17. ledna. Bez
komentáře ponechávám rozsáhlost
a rozporuplnost předem dodaných
podkladů, kterými jsme se měli prokousat a pokusím se shrnout podstatné.
Provoz zásobování vodou z veřejného
vodovodu stejně tak i čištění odpadních
vod je dlouhodobě dotováno z rozpočtu
města, obnova a výstavba nových sítí se

platí z rozpočtu také. Město má údajně
příslib na získání dvou dotací, avšak
není to „zadarmo“. Podmínkou pro získání dotací na:
„Intenzifikaci ČOV“(náklady 17,4 mil.,
z toho dotace 5,12 mil.) je zvýšení stočného z 19 Kč na 36,44 Kč/m3 a na:
„Obnovu pramenišť“(náklady 19 mil.,
z toho dotace 8,3 mil.) je zvýšení vodného z 12 Kč na 44,39 Kč/m3. Odběratelé
si v obou případech musí připočítat
15 % DPH.
Na jednání byly zastupitelům předloženy
3 možnosti – nevyužít dotací a ponechat
vodné a stočné v dosavadní výši (31 Kč
s DPH 35,65 Kč), požádat o jednu z dotací
a pak navýšit vodné (63,39 Kč, s DPH
72,90 Kč/m 3) nebo stočné (48,44 Kč,
s DPH 55,70 Kč/m3) a nebo využít dotace
obě a zvýšit vodné a stočné celkem na
81 Kč, s DPH 93 Kč. Na jednání nebylo
jednoznačně řečeno, zda takto zvýšené
ceny budou platit po stanovenou dobu
udržitelnosti projektu nebo se budou
postupně dále zvyšovat.
Někteří zastupitelé se přikláněli
k možnosti využít jednu z dotací,
zástupci předchozího vedení města
prosazovali přijetí dotací obou,
a tedy zvýšení vodného a stočného na trojnásobek, z 35,65 Kč
na 93 Kč s DPH. Šokující navýšení ceny
vymýšlejí občanům nějak kompenzovat, ale to je zas na úkor rozpočtu. Je
přece jedno jestli beru z levé nebo pravé
kapsy – obě jsou moje. Argumentovali
tím, že si v současné situaci nemůžeme dovolit „vyhodit“ 13 mil., dál
doplácet na provoz vodovodů a kanalizace a nevytvářet rezervu na výstavbu
a rekonstrukce vodárenských zařízení. Celou dobu, co řídili chod města,
dobře věděli o tom, že se na provoz

z rozpočtu doplácí, navíc po zřízení
samostatné organizace EVK je ztráta
ještě vyšší. Stejně tak už při zpracování
podkladů pro dotace (rok 2017) věděli, že
navýšení cen je podmínkou pro jejich
vyplacení. Na dotaz, jak se budou muset
ceny v souvislosti s dotacemi zvedat,
tehdy konkrétně neodpověděli – prý
rozhodne zastupitelstvo. Dál utráceli
za nepotřebné studie a projekty (Bílá
růže, Sokolovna, Národní geopark atd.),
za velkorysé slavnosti za statisíce (především pro turisty) a rozpustili bez
většího efektu podstatnou část úspor
z předchozích volebních období. Teď,
když úspory v rozpočtu začínají docházet, jim najednou záleží na hospodaření
města a to, co sami rozházeli, chtějí
vybírat od občanů města pod heslem
„chcete vodu, tak zaplaťte“.
V dané situaci je tu ještě jedna možnost
– začít postupně navyšovat cenu vodného
a stočného na dlouhodobě udržitelnou
úroveň a současně hledat úspory v provozních výdajích. Navrhuji pro začátek
zvýšit cenu vodného o 5 Kč stočného
o 3 Kč/m3, pak by celková cena včetně
DPH byla 44,85 Kč. Je to úroveň snad
únosná pro všechny občany. Současně si
myslím, že se obejdeme bez dotací – jsou
to drahé peníze s velkým rizikem, kdy
se při jakékoli chybě vrací dotace celá,
navíc se sankcí. Jako v letech minulých
dál budu tvrdit, že při uvážlivém a zodpovědném hospodaření s majetkem, který
máme, dotace nejsou nezbytné.
Závěrem vyzývám vás, vážení občané,
abyste vámi zvoleným zastupitelům
vyjádřili svůj názor na zvýšení cen vodného a stočného, v každém případě se
jedná o vaše peníze.
Alena Balounová

Jak jsem dostala ránu mezi oči Rubikovou kostkou
Článek čistě bulvárního charakteru od autorky Lenky Doubkové zabral tři stránky Kašperskohorského zpravodaje.
Vyšel v dobu velice nevhodnou, neb po celé republice, od velkoměst až po malé obce, se slavilo stoleté výročí naší
republiky.
Jsem na světě už dlouho, zažila jsem tedy všechna osudová data, léta 1939, 1969, 1989. O to smutnější, ba odsouzeníhodná, je ignorace těchto dat od představitelů města. Tím spíše, že nebýt občanů, nebylo by ani funkcionářů.
Nebýt řadových občanů, pracovitých, někdy až k vyčerpání. Občanů, kteří už nejsou mezi námi a jejichž památka je
nesmrtelná.
Ráda bych alespoň takto připomněla paní doktorku Kostrouchovou, které nebylo zatěžko jezdit za pacienty i v noci,
kronikáře pana Pěšinu a pana Větrovce, pana učitele Mareše, který zde založil hudební školu a učil žáky na klávesy
a harmoniku, pana Valáška, který nepustil do města vojska Varšavské smlouvy…
Iva Sedlářová
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JAK TO VIDÍM!
Uplynulo již něco času od slavnostního
prvního zasedání s volbou nového starosty a rady, jak to ukládá zákon. Možná
jste si všimli, že to bylo se značným
zpožděním, které způsobily stížnosti
na regulérnost volby vás občanů.
Nepídili jste se, kdo a proč si stěžoval? Škoda, možná byste mi dále více
rozuměli.
Stalo se totiž v minulém volebním
období zvykem, že naše město přešlo do
správy radních a úředníků, popřípadě
pomocníků úředníků, kteří zaplnili
nejen budovu radnice, ale i další prostory. Tak se zjevili noví jednatelé,
vedoucí vedoucích a aparát města spokojeně bobtnal a s ním i náklady na
jejich vydržování, a to nejen mzdové.
První úlevu jsem pocítil již tím, že
ze zasedání zastupitelstva zmizel
právník se svou pomocnicí v platu
2000 Kč/hodinu. Každý přítomný na
zastupitelstvu si pak mohl spočítat,
co stojí vedení schůze, když to vedení
neumí.
Tedy místo investičních akcí, které
bychom rádi viděli a které by nám dále
zpříjemnily život ve městě, jsme ale
mohli dost často cosi slavit a juchat
na náměstí. Někdo na to řekne: chléb
a hry, to se osvědčilo již kdysi dávno.
Pravda. Když si pak občané přečetli ve
Zpravodaji zprávy o zadaných velkolepých a zbytečných studiích na různé
i nesmyslné projekty, se asi nedivili, že
pak na reálné stavby avizované z radnice např. Rekonstrukci ulice Besední,
se prostředků jaksi nedostává. S tím
se již nikdo nechlubil a s postiženými,
kteří v předstihu měli odstranit drobné
stavby, s těmi se již nikdo nebavil.
Na prvém zasedání zastupitelstva jsem
byl v diskusi protivný, protože jsem
požadoval po bývalém starostovi, aby
zhodnotil 4 roky svého působení na
radnici. Čekal jsem čísla, malou statistiku a přehled, co se postavilo a za
kolik. Nic jsem se nedověděl, čísla,
která padla, se záhy ukázala jako
falešná a teď nevím, jestli úmyslně
nebo neznalostí. O rekapitulaci v tomto
smyslu požádal i nově zvolený člen
zastupitelstva. Uvidíme. Slíbený byl
článek do Zpravodaje.
Další moje protivná otázka směřovala
k vodě, která nám již léta teče samospádem ze Ždánova i Řetenic zásluhou
předků do nádrží o kapacitě cca 400 m 3.
K provozu vodovodu dříve stačil místní

„vodák“, později opět místní vodák, ale
již lépe vybavený a zaštítěný odbornou
firmou dle zákona. Proč má však ještě
dva úředníky nad sebou s kanceláří,
platem a služebním autem, to mi jaksi
uniká. Průměrný občan by tedy mohl
usoudit, že cena vody s 15 % DPH, kde
stát kasíruje 2 a 3 Kč za odběr podzemních vod podle účelu použití, by se měla
lehce pohnout, již s ohledem na inflaci
a růst cen materiálů popřípadě služeb,
kterých je zde užíváno.
Jenže jsem se dověděl, že bývalí radní
města ve složení (P. Málek, J. Chlada,
M. Bechyně, Z. Svoboda a J. Voldřich)
rozhodli o realizaci projektu na rekonstrukci jímání a opravu vodojemu
v lokalitě Ždánov a přitom u ministerstva ŽP požádali o dotaci. Jenže jak šel
čas, radní asi nechtěli kousnout do toho
kyselého jablka, které v dotaci má to
své za „Bé“, tedy závazek zvýšení ceny
vody, a to hodně progresivní.
Na mou přímou otázku při zastupitelstvu, tehdy pan už bývalý starosta,
nejdříve mlžil, a když viděl, že jsem
zřejmě i lehce informovaný, přiznal tuto skutečnost. Jenže problém
radikálního zvýšení ceny se týká i stočného, kde nám bývalí radní rovněž
s dotací zadělali na citelné zvýšení
ceny. Můžete se proto ptát 9ti tehdy
vládnoucích zastupitelů, proč tuto
věc před občany tajili a nyní „černého
Petra“ vytáhnou hned po volbách?
Jejich hospodaření a rozhodnutí pro
Vás občany má znamenat zvýšení vodného a stočného o cca 161 % z dnešní
ceny 35,65 Kč na 93,00 Kč/m3.
Kde je inzerovaná otevřenost a informovanost radnice, která zněla

v proklamacích volebních programů?
Nebo si snad mám myslet, že je to ani
tak moc nepálí. Vždyť kastelán na hradě
má vodu z pramenu v lese a nechce se
mu za ni platit, další bývalý radní, byť
trvale na Kašperských Horách, vodu
užívá převážně v Sušici. Stejně tak se
nové ceny nedotknou ani někdejšího
radního z Bajerova. Tedy jen dva radní
tak mohou pocítit důsledky svých
rozhodnutí.
Ti ostatní z jejich družin si tohoto
jablíčka asi ani nepovšimli, nebo
byli imunní jakýmkoli informacím
i z vlastních řad.
Připomíná mi to jedno zastupitelstvo
z počátku roku 2018, kde se jednalo
o navýšení ceny tepla, kde rovněž
rada ve složení oněch pěti navrhla
zvýšení, aniž se pídila po nákladech
topení, které by jí k tomu opravňovaly. Dobře to nakonec dopadlo pro
občany. Cena zůstala a když končila
diskuse o tématu, dověděli se přítomní
od jednatele EVK, že jeho hospodaření
v daném roce končí ziskem v řádu statisíců a ani v příštím roce neočekává
radikální růst nákladů.
V tomto případě ani jeden z bývalých
radních není účastníkem CZT, asi proto
tak lehce nám to chtěli osladit. Proto
říkám – nedejme se, město je naše. Těm
bývalým poťouchlým se mi chce říci
to staré, omšelé – Děkujeme, odejděte.
Ještě nakonec mě napadá, jak se budou
tvářit místní podnikatelé, majitelé
penzionů, hotelů ale i jiných provozoven, kteří vodu potřebují k podnikání?
Jan Baloun
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KALEIDOSKOP
PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ
Dne 23. února letošního roku se dožívá
krásných 85 let legenda Šumavy, pan
učitel Emil Kintzl
Narodil se 23. 2. 1934 v Praze. Měl ještě
o dva roky staršího bratra. Tatínek byl
vrchním účetním ředitelem hl. města
Prahy.
Velkým zážitkem Emilova dětství byla
aktivní účast na všesokolském sletu
v roce 1938. A druhým, ovšem podstatně méně veselým, když 15. 3. 1939
sledovali se strýčkem za hustého sněžení příjezd wehrmachtu do Sušice.
Když byl potom 28. 10. 1939 tatínek
v Praze napaden, protože měl na klopě
trikoloru, bylo rozhodnuto, že bezpečněji jim snad bude v maminčině rodišti
Sušici, a rodina se stěhuje.
Emil nastoupil do obecné školy a začal
se věnovat lyžování, které se stalo jeho
celoživotní láskou. Přes tehdejší těžkou
dobu zde prožil krásná klukovská léta
se spoustou kamarádů a dobrých
učitelů, kteří děti i v této době vedli
k vlastenectví. Zkoušky na gymnázium
dělal v Klatovech, protože sušické bylo
obsazeno wehrmachtem.
Emil vzpomíná: „V květnu 1945 přišlo
to nejkrásnější. Pátého začalo Pražské
povstání a šestého v jednu hodinu přijeli do Sušice Američané – 4. pancéřová
divize generála Hoge. To byl pro kluky
zážitek! Tatínek se obával, co se bude
vlastně v Sušici dít, a protože věděl,
že jsme kluci neposední, zavřel nás
s bráchou do sklepa. Ale my, jak jsme
slyšeli to hučení tanků, tak jsme nevydrželi a proklouzli jsme takovým malým
okénkem ven. Byli jsme jen tak v tričku,
v trenýrkách, bosí. Tak se v létě normálně chodilo. A byli jsme hrdí na to,
že jsme první kluci na náměstí, kteří
ty Američany vítají. Každý den jsme
potom byli mezi nimi. Viděli jsme prvně,
co to je banán, co to je pomeranč. Viděli
jsme, jak skoro všichni, hlavně černoši,
hýbali něčím v puse, ale nevěděli jsme,
co to tam mají. My jsme pak dostávali
žvýkačky a čokolády. V Sušici se tehdy
nestřílelo. 5. května došlo k dohodě, že
nebudou Američané útočit. Potom se
jim Němci vzdávali, aby se nedostali do
rukou Rusům. Střílelo se však v pohraničních obcích obsazených německou
armádou. K tragédii došlo začátkem

května v obci Zhůří. Vojáci americké
90. pěší divize tu 5. května padli do léčky
jednotky Hitlerjugend a v následném
tvrdém boji deset Američanů padlo.“
Po válce je nadšeným skautem a zažívá
poslední tábor před zákazem Skauta.
Emil vzpomíná: „Ještě předtím,
o prázdninách 1948, však proběhla
akce Pomoc skautů Šumavě, v rámci
níž bylo po Šumavě na dvěstě skautských táborů. Dopoledne pracovali
v lese, odpoledne patřilo skautským
aktivitám. My jsme byli na Vysokých
Lávkách u Scherlova mlýna. Postavili
jsme stany a dívali se do opuštěných
domů po Němcích. A když jsme drželi
hlídky, tak za rána jsme z té pozorovatelny viděli, jak někteří ti Němci s ranci
ještě chodí do těch chalup, které museli
opustit. A co tam ještě měli schovaného,
nosili přes hranice. Běhal tam opuštěný
dobytek, poněvadž soudruzi si mysleli,
že ty krávy se o sebe postarají. Ony se
na těch loukách napásly. Ale nikdo je
nedojil. Takže byly nevydojené a bečely
bolestí. To bylo něco strašného, když
jsme drželi v noci hlídky nebo když jsme
dělali tři orlí pera. Byl jsem v terénu
celý den i přes noc a musel jsem sledovat tábor, aby mne nikdo neviděl. A teď
tam chodili tihle lidé a bučel tam ten
dobytek. Tak to byla dost těžká zkouška
na ty tři orlí pera.“ Smutný konec dětství „Když však tábor skončil, vedoucí

nám popřáli hodně štěstí a všichni tři
šli přes hranici.“
Tím skončila krásná klukovská léta
Láska ke skautingu však Emilovi
zůstala po celý život.
V roce 1948 zemřel Emilu Kintzlovi
tatínek, maminka byla v domácnosti
a měla minimální důchod. Navíc přišla
měnová reforma. Emil tedy musel na
brigády do lesa nebo uhelných skladů.
Přesto o něm v době maturity nějaký
svazák do posudku napsal, že se bojí
manuální práce. Před maturitní komisí
se nakonec vše vysvětlilo, ovšem tento
posudek si už nesl dál s sebou. Měl
nadání, dostal se na vysokou školu,
avšak kvůli posudku nedostal ani kolej,
ani menzu. Byl bez peněz a celá situace
ho znechutila natolik, že se vrátil domů
na Šumavu. Krátce se učil zámečníkem, potom šel ale do uhelných skladů
vozit uhlí. Pak ovšem došlo k setkání
s jeho oblíbeným profesorem Vlčkem,
které změnilo jeho život. Ten ho totiž
nakonec přesvědčil, aby se také stal
učitelem tělocviku.
Byl přidělen do Hartmanic. Našel tam
slušné lidi a líbilo se mu tam. Učit
ovšem musel všechno. Začal dálkově
studovat v Plzni. V Hartmanicích Emil
zůstal až do vojny v roce 1954
Vzpomínky: „Já měl pokoj. Nikdo mi
neubližoval. O politice jsme se tam bavili
úplně veřejně. Nebo přišel pan Zíbar:
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„Hele, přijď na zkoušku. Budeš hrát
divadlo.“ Já povídám: „Já to v životě
nehrál.“ A on: „To nevadí, tady se
to naučíš. Tady hrají všichni.“ To
byla má nejkrásnější kantorská léta.
I když to byla tuhá doba, ta padesátá
léta. Za Hartmanicemi byl konec světa
– Vojenský prostor. Vojáci nechali stát
Prášily a Dobrou Vodu, které potřebovali, ostatní vesnice prostě zmizely.
Většinou se staly dopadovými plochami, terči cvičných střeleb. A když
už z nich zbyly jen ruiny, přijely buldozery, aby dílo zkázy dokončily. Ušetřeny
nebyly ani hřbitovy a kostely. Například
hřbitov v Dobré Vodě zůstal zachován,
ale stal se z něj les. Z tamního kostelíka
udělali sklad terčů a vojenského nářadí.
Ostatní kostely byly ale pryč. Šumava
byla vlastně vysídlena třikrát. Nejprve
– to bylo před válkou – byla vyhnána
česká menšina. Po válce němečtí starousedlíci, a jen co byla Šumava nově
osídlena a přistěhovalci si zde začali
zvykat, většina vesnic v příhraničních
oblastech musela ustoupit vojenskému
prostoru. Zůstaly jen vesnice potřebné
pro hospodaření v lesích a pro armádu,
ovšem jen některá stavení. V Prášilech
sídlila pohraniční stráž, lesní dělníci
a zemědělci, v Nové Hůrce bylo velitelství vojenského prostoru a v Dobré
Vodě velitelství vojenského újezdu.
„V Hartmanicích byli reemigranti,
rumunští Slováci. Někteří byli naprosto
negramotní. Co se děti naučily ve škole,
učily potom doma své rodiče. Ale byli
to lidé naprosto upřímní a neškodní.
l když veškerý jejich život byla práce
a hospoda.“
Do školy jsem jezdil ze Sušice na
kole. Některé děti, které přišly třeba
z Rumunska nebo z Ukrajiny, kde přešla
válka, třeba rok nebo dva nechodily do
školy. Tak mně bylo necelých devatenáct a učil jsem šestnáctileté. Některé
ty rodiny utekly před Stalinem. Bývaly
hodně početné. A po některých šlo
NKVD.“
Přišla ale vojna. Tu Emil prožil
v Českém Krumlově a ve Kdyni. Při
cvičeních na Šumavě vynikal orientací v terénu a předčil i své velitele.
V rámci vojny cvičil i na spartakiádě.
Když se však vrátil, bylo jeho místo
v Hartmanicích obsazeno a putoval
tedy nakonec na dvoutřídku do Srní.
A nastaly další krásné časy. „Tam
jsme s dětmi prožili krásné chvíle. Bylo
to jak na divokém západě. Pytlačilo
se, střílelo přímo z oken školy. Lidi
nás měli rádi.“ Zázrak „V září 1957 se
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najednou ozvala velká rána. Později se
zjistilo, že to vojáci vyhodili do povětří Hauswaldskou kapli. V roce 1946,
když šli Němci do odsunu, nanosili do
ní všechny svatosti. Nemohli si to vzít
s sebou, nemohli to nechat v chalupách,
tak to dali do té kaple, která jim byla
blízká. Na základě podezření z umístění tzv. mrtvé schránky vyhodili vojáci
kapli do povětří. Pan Březina, srnský
kostelník, tam šel a vyhrabal sošku
Panny Marie Lurdské – říkalo se tam
tomu Šumavské Lurdy –, která byla
nepoškozená. To byl zázrak! V srnském
kostele je dodnes. Tak taková zvěrstva
se tady děla. Ani kostely a hřbitovy
nenechali na pokoji. Prostě ve jménu
ateismu. I když nevěřili, víry se strašně
báli. V té době bylo na nedaleké Zelené
Hoře padesát chalup. Ty nechali spadnout a ten kraj postupně pustl.“
Z rodinných důvodů nastoupil Emil
Kintzl v roce 1958 jako tělocvikář
v Kašperských Horách. Přijetí vrchností nebylo přátelské, došlo k prvním
konfliktům, odmítl nabídku vstoupit
do strany. Zaměřil se výhradně na
sport a brzy se dostavily výsledky. Na
okrese neměl konkurenci.
Vzpomínka: „Prvně jsem prozkoumal
půdu školy, krovy a vyhlídky. A najednou, za trámem jsem objevil desku
americké armády, která byla sejmuta
z radnice. Tak jsem ji zabalil do papíru
a vzal ji do svého bytu. Ona se možná
bude někdy hodit. A také se hodila.“
V srpnu 1968 jel s kamarádem Honzou
Kučerou na nákupy do německé Žitavy.
Noční lomoz v klidné vilové čtvrti
a záhadné zprávy z rozhlasu pochopili
druhý den, když přijeli na hraniční přechod. Hranice byla uzavřena a opodál
na ně mířil kulomet. Spolu s dalšími
byli za tragikomických peripetií shromážděni v jakémsi internačním táboře.
Až po týdnu vytrvalého nátlaku se jim
přece jen podařilo dostat se zpět domů.
Přestože byl v momentě invaze pryč,
byl Kintzl později obviněn z vedení
ilegální skupiny mládeže, z rozbíjení výloh a podobných výtržností.
Vzpomíná na statečnost velitele místní
posádky, pana Jiřího Valáška, který
se se svými vojáky Rusům postavil,
vůbec je do Kašperských Hor nepustil
a vykázal jim pouze místo na nedalekém vojenském cvičišti.
Jiří Větrovec
pokračování v dalším čísle

PRO EMILA K.
Les tiše sklání se nad mými zády a já
zas vzpomínám na chvíle pravdy
Kdy z balkónu „u koně“ zpíval nám Karel
a po hradnim nádvoří chodil pan Havel
I v tmavý kotelně, pak světlo se rozhostí,
když začnou ledy tát na západ od Moskvy
Na Sloním potoce, ve starejch pohorkách,
teď brodim se houštinou, tak jako Emil K.
Ztemnělý hvozdy, kopce a doliny,
zapadlý samoty, slatě i holiny
Šumava tajemná, Šumava mlčící,
„Zmizelá Šumava“ pod dekou z jehličí
Když měsíc z Křemelný stříbra se napije,
pod hlavu celtu dám, kolem jsou lilie
Lilie skautský, ty co se nezkalí,
přežily Sudety i léta šakalí
S ruksakem na zádech sundavám čepici,
když lesem blížím se k bavorský hranici
Tady, kde bolševik tasil svý drápy,
na cestě k svobodě dnes zmizely dráty
V květnu tu potkávám hvězdy a jeepy,
veselý úsměvy a plzeňský z pípy
Vzpomínám na kluky, normandský pobřeží,
na tanky v Ardenách naposled nasněží
Znám jenom pár lidí, co dívaj se do očí,
mysl maj veselou, život je naučil
Tak jako Emil K. pokřtěnej Šumavou,
na kole, na lyžích, s úsměvem, s odvahou!
Chata Yukon přeje panu Emilu Kintzlovi
a pani Nadě hodně zdraví do nového
roku 2019!
Honza Kos, Hanka Štěpánková
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ZE ŠKOLKY
MIKULÁŠ
Na začátku měsíce prosince navštívil
obě třídy v naší mateřské škole Mikuláš
s andílkem a několika čertíky. Dětičky
jim zazpívaly písničky, recitovaly
básně a za odměnu byly obdarovány
„Mikulášskou nadílkou“.
Adventní čas je doba pohody, klidu
i radosti. A právě radost rozdávaly děti
ze třídy „SLUNÍČKO“ svým vystoupením na akcích v Horském klubu, a to na
Mikulášské besídce a Předvánočním
posezení seniorů.
Říká se, že Vánoce patří především
dětem, a proto jsme se snažili, aby si
je užily se vším všudy a především
s kouzlem, které přinášejí. Za poslechu
vánočních koled se rozzářila dětská
očka u rozsvíceného stromečku, pod
kterým byla připravena štědrá nadílka
od Ježíška.
Děti ze třídy Včelek navštívily divadélko v Sušici – Vánoce s Krejčíkem
Honzou, Čert a Káča. Společně jsme
shlédli krásné divadélko v družině
od žáků ZŠ. V obou třídách se konala
vánoční besídka spojená s posezením
pro rodiče, kterou si jistě všichni užili.
Na závěr nesmělo chybět ani tradiční
vystupování dětí na vánoční besídce
v městském kině pořádané ZŠ, ZUŠ
a MŠ.
Miroslava Jelínková
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KULTURA
SENIOR IN OSLAVIL V LEDNU ROK SVÉHO TRVÁNÍ
OPĚT V HORSKÉM KLUBU
Od letošního ledna mají opět možnost
nejen senioři, ale také široká veřejnost se zúčastnit pořadu v Horském
klubu s názvem Senior IN, který je už
rok pořádán MěKIS Kašperské Hory ve
spolupráci s Oblastní Charitou Sušice,
pobočka Kašperské Hory. Součástí
pořadu je setkání se zajímavými
lidmi a promítání krátkých filmů
s různou tématikou díky platformě
Promítej i ty! Za Promítej i ty! stojí festival Jeden svět, největší přehlídka
dokumentárních filmů o lidských právech na světě. Diváci mohli v minulém
roce vidět např. film o 102leté švédské babičce, která i přes svůj pokročilý
věk se stala uznávanou a známou
bloggerkou, byl promítnut film
o vzpomínkách pamětnic z několika
zemí o druhé světové válce, proběhlo
setkání s ředitelkou Paměti národa
Plzeňského kraje, redaktorkou televize ZAK, Markétou Čekanovou a nebo
se návštěvníci pořadu měli např. možnost setkat s Emilem Kintzlem, který
připravil vyprávění o počátcích lyžování na Šumavě. Diváci z DPS nikdy
nezapomenou napéct něco voňavého a tak Senior IN je již tradičním
setkáním v příjemném prostředí
kašperskohorského Horského klubu
otevřeným pro širokou veřejnost bez
rozdílu věku.

Ve čtvrtek 24. 1. v 15.00 pořad pokračoval českou premiérou dokumentu
o poutní cestě Via Nova – Jednou
v životě na Svatou Horu. Tento dokument natočili v roce 2018 bavorští
poutníci z Frey ungu. Heinrich
Vierlinger, Jakob Wünsch a Günther
Rauch spolu se svými přáteli putovali
z Bavorska až do Příbrami. Na své cestě
se zastavili v Kašperských Horách na
Dobré Vodě, v Sušici, ve Strašíně, na
Rabí a nebo v Horažďovicích. Na tomto
dokumentu se také podílel a průvodní

slovo si před filmem připravil,
PhDr. Vladimír Horpeniak.
Příští pořad Senior IN v Horském
klubu bude připraven 21. 2. opět v 15.00
a diváci budou mít jedinečnou možnost
v něm cestovat po Nepálu společně
s Janem a Jiřinou Melicharovými.
Jejich cestovatelská přednáška se
jmenuje Nepál – Annapurna range a je
doplněna překrásnými fotografiemi
krajiny v Nepálu. Srdečně vás zveme!

X. ROČNÍK POCHODU ODYSEA SOUDNÍHO SLUHY
Pochodu k uctění památky pana
Františka Kortuse, se zúčastnilo cca
15 osob. I přes nepřízeň počasí, pochod
absolvovali také někteří členové
z dětského oddílu Králováků. Byla to
příjemná procházka se vzpomínkou
na místního rodáka, sportovce a milovníka přírody. Budeme se těšit na další
již 11. pochod v roce 2019.
Jana Kortusová

Radek Nakládal

Kašperskohorský zpravodaj / únor 2019
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ZÁVOD PO STARU
Ski areál Kašperky zve skijáky i diváky na Závod po staru z Lišáku s Emilem, na dřevěných lyžích a v dobovém oblečení,
který se koná v sobotu 9. března 2019 od 10.30.

KAPLE SV. BARBORY
Po téměř 40 letech se
rozhodnutím Ministerstva
kultury ze dne 19. 10. 2018
stala kaple sv. Barbory opět
kulturní památkou.
Drobná sakrální stavba hodnotně
dokládá historický vývoj, životní
způsob a prostředí společnosti z období
konce 17. století.
Os obnos t í s vého s t avebn í k a ,
Sebastiána Floriána Gerla, člena proslulé sklářské rodiny, je přímo spjata se
zdejším způsobem obživy – sklářskou
výrobou. „Zlatý věk“ zdejší původní
sklářské huti, kde se převážně vyráběly korálky na růžence, bylo 17. století,
kdy došlo také k samotné výstavbě kapličky sv. Barbory.
Kaple byla postavena v osadě Podlesí
(dříve Vogelsang), kde dříve stával
poplužní dvůr se sklárnou a panským
domem. Sklárna na Podlesí pravděpodobně existovala od 15. století až do
roku 1891. Kaple je poprvé zmíněna jako
součást rejštejnské farnosti až ve farní
kronice z roku 1761.
V současnosti se tak kaple sv. Barbory
nachází na jednom z mnoha odlehlých
míst Šumavy, kde naštěstí stopy po člověku a jeho práci zcela nezmizely, ale
je nadále součástí kulturní krajiny
a připomínkou minulosti. Kaplička
je dnes i neodmyslitelným symbolem

rek reačního areálu Rezidence
Vogelsang, kompletní rekonstrukce
dlouhodobě žalostného stavu proběhla
v roce 1996, od té doby je průběžně
udržována.
Kaple sv. Barbory již bývala kulturní
památkou, památková ochrana zde
byla sejmuta roku 1979 z důvodu havarijního stavu objektu. Současný vzhled
je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce.

Předmětná kaple je tedy také příkladem stavby, jejíž obnova se i přes velmi
špatný stavebnětechnický stav zdařila
a je tak dodnes součástí paměti místa
a urbanismu původní osady Vogelsang.
Čerpáno z Rozhodnutí Ministerstva
kultury ze dne 19. 10. 2018 pod č. j. MK
65720/2018 OPP
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REQUIEM ZA KARLA IV. NA HRADU KAŠPERKU
Letošní 640. výročí smrti „Otce vlasti“
Karla IV. se stalo příležitostí k sloužení Requiem za tohoto panovníka
na jím založeném šumavském hradu
Kašperku. Stalo se tak v sobotu 1. prosince 2018, v termínu který má blízko
výročnímu dni zesnutí tohoto krále
a císaře, zároveň zakladatele této
šumavské pohraniční pevnosti, která
kdysi chránila místní Zlatou stezku
i bohaté zlaté doly. Pořadatelé vzpomínkové akce – správa hradu a skupina
přátel historie Gabreta z Plzně,
tak pokračují v novodobé tradici,
trvající zde více než půl druhého desetiletí. Slavnostní bohoslužbu sloužil
Mons. Adolf Pintíř, rodák z nedalekých
Žihobec, za koncelebrace místního
duchovního správce P. Jana Kulhánka
z Kašperských Hor a P. Tomáše
Mrňávka z Apoštolského exarchátu
Řeckokatolické církve v ČR v Praze. Ve
své promluvě Mons. Pintíř připomněl
Karlovu hlubokou zbožnost, která byla
nejen základem panovníkova osobního
života ale i jeho mimořádných vladařských počinů. Jako pamětník Pintíř
s povděkem konstatoval, že Kašperk,
za jeho mládí zcela opuštěná ruina,
se nyní stal známým a vyhledávaným turistickým cílem i významným
střediskem kulturního života celého
okolního kraje. Duchovními skladbami
středověku bohoslužbu ozdobilo účinkování členů plzeňského souboru
Elthin. Kromě domácích a turistů se
Requiem za Karla IV. v síni purkrabství na hradu Kašperku zúčastnila
také početná skupina poutníků z Prahy
sdružených kolem řeckokatolické
katedrály sv. Klimenta.
Vladimír Horpeniak

Celebranti slavnostní bohoslužby (od leva): P. Tomáš Mrňávek, Mons. Adolf Pintíř
a P. Jan Kulhánek – foto Vladimír Horpeniak

Celebranti (od leva): Mons. Adolf Pintíř, P. Tomáš Mrňávek, P. Jan Kulhánek
– foto Vladimír Horpeniak

Jednání rady města v roce 2019

Zasedání Rady města Kašperské Hory v letošním roce probíhá každou středu, vždy od 13.30, není-li stanoveno jinak.
Usnesení z jednání rady města jsou zveřejňována na úřední desce města a na webových stránkách města na
www.kasphory.cz/mesto/mestsky-urad/uredni-deska

Pozvánka na jednání zastupitelstva města

2. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory se uskuteční ve čtvrtek 21. února v Horském klubu.
Na programu jednání je rozpočet města pro rok 2019, majetková agenda města a další.
Začátek zasedání zastupitelstva je v 17.00.

Kašperskohorský zpravodaj / únor 2019
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:

Jubilanti leden
Sporková Amálie
Vojtová Jarmila
Voruda Václav
Mareš Jan
Zifčáková Marie
Chlada Jaroslav
Předotová Zdenka
Sojka Jan
Kučerová Antonie
Kocum Zdeněk
Skypalová Irena

Jubilanti únor

Toschová Anna
Hrachová Růžena
Pádecká Marie
Kintzl Emil
Gründlová Hadrbolcová Hana
Morongová Jiřina
Chalupná Květoslava
Dadák Jan
Bečvářová Marie
Plicková Hana
Hadravová Ludmila
Švajková Anna
Coufalová Anežka
Jakubová Alena
Nová Marie
Babková Kateřina

zemřeli:

Kotelenský Jiří
Havel Ladislav
Ziegelbauer Bohuslav
Pozůstalým tímto vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Pokud si nepřejete být ve Společenské
kronice zveřejněni, sdělte nám to na
MěKIS, nebo e-mailem na adresu:
zpravodaj@kasphory.cz

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE

20. února 2019

příspěvky zasílejte
elektronicky na e-mail:
zpravodaj@kasphory.cz
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KAŠPERSKÉ HORY ŽENÁM

Kašpérák

8. březen již od počátku 20. století
patří ženám. Letos budou na tento den
v Kašperských Horách pro všechny
připraveny dva dárky v podobě zajímavých akcí. Tím prvním bude setkání
s uznávanou českou floristkou Hanou
Kindelmannovou Šebestovou. Od 17.00
se v příjemném prostředí Horského
klubu můžete nechat inspirovat jarními a velikonočními vazbami květin
z dílny mistryně České republiky ve
floristice. Vstupné 30 Kč.

Během jarních prázdnin, které v našem
regionu připadly na první únorový
týden, budou odpoledne od středy 6. 2.
do pátku 8. 2. věnována v Kašperských
Horách dětem. Od 14.00 se ve foyer kina
můžete zúčastnit tvořivé dílny a od
16.00 si užít jednu z pohádek, které se
budou promítat. Letos jsou pro malé
i velké diváky připraveny filmy Malá
čarodějnice, Pat a Mat – zimní radovánky a Paddington 2.

V 19.00 se hudbou rozezní prostory kina.
Vystoupí legendární písničkář Vojta
Kiďák Tomáško. Zazní spousta písniček k pousmání i zamyšlení. Určitě
zahraje Šumavskou zkratku a nebude
chybět ani Toulavej, Zelená košile,
Náklaďák do L.A, Brčko, Sobotní blues
a další songy. A samozřejmě věnuje písničku všem přítomným ženám k jejich
svátku. Vstupenku na koncert si můžete
zakoupit za 80 Kč. Pokud se rozhodnete
navštívit obě akce, máte možnost využít
zlevněné vstupné na koncert 50 Kč.
Všichni jste srdečně zváni.
Martina Hamáková

Nové knihy v kašperskohorském informačním středisku
Letošní knižní nabídka v informačním
centru je obohacena o dva nové tituly
plzeňského vydavatelství Starý most.
Skutečnou novinkou jak do rozsahu
informací, tak do formy uspořádání, je
kniha Toulání Šumavou a Pošumavím,
dílo turistického průvodce Josefa Pecky
z Rohanova. Autorova znalost šumavské
krajiny je znát z každé stránky publikace. Cenným a potřebným počinem
jsou zejména informace z dosud opomíjeného a málo známého Pošumaví.
Je totiž všeobecně známé, že Šumava se
stala v posledních letech módním hitem
a pozornost většiny šumavských návštěvníků, kteří „dělají Šumavu“ se zaměřuje
především na známá místa. Přelidněnost
těchto míst každým rokem stoupá
a vlastní nerušený kontakt s přírodou
se turistům každým rokem více vzdaluje. Skuteční milovníci Šumavy proto
ocení především popis šumavského podhůří, kde často nejen uprostřed sezony
nepotkají živáčka a mohou nerušeně
vychutnat pobyt v přírodě, ale i poznají
místa jako Wunderbach, Frauenthal,
Sterzmühle, Buzošná, Schrollenhaid
a další o kterých dosud neměli ani ponětí
a která často svojí historií, krásou a zajímavostmi předčí známé oblasti. Kniha
je přehledná dokonalým rejstříkem,

obsahuje množství autorových fotografií
a mapových náčrtů, které i nezkušenému
turistovi usnadní orientaci v turistických
mapách přeplněných řadou informací.
Druhým novým titulem je publikace
Šumava. Bavorský les, Mühlviertel
– 77 romantických, dobrodružných
a tajemných míst. Kniha je vlastně
druhým dílem publikace vydané
v uplynulém roce i když bez dějové
návaznosti. Jednotlivé krátké kapitoly vyprávějí o známých i neznámých
místech i o šumavských osobnostech.
Popisují pověsti, legendy a příběhy
s těmito místy a osobnostmi spojenými.
Vyprávějí o historii míst na Šumavě,
o vůli, statečnosti, pracovitosti, odvaze
a pokoře jejích obyvatel a neposlední
řadě i o jejich zaslepenosti a hlouposti.
Sedmdesát sedm kapitol doprovází řada
historických a převážně současných
fotografií. Každá kapitola je vyznačena
v přehledné mapce, místa jsou doplněna
souřadnicemi GPS, kilometrickými údaji
a odkazem na další zajímavá místa v okolí.
Kniha je dílem tří autorů Marity Haller,
Františka Nyklese a Petra Mazného.
Současnými fotografiemi ji vybavil většinou Jaroslav Vogeltanz.
František Nykles

Karneval

Každoroční setkání malých princezen,
hrdinů, všemožných zvířátek a dalších zajímavých masek se uskuteční
v neděli 17. 2. 2019 od 15.00 v Horském
klubu. Tentokrát se program ponese
v duchu večerníčků a těšit se můžete
na dětskou diskotéku, spoustu soutěží a volbu nejhezčí masky (vyrobená
maska nás určitě potěší víc).

Valentýnské promítání

Padesát odstínů svobody, třetí díl
slavného románu, který promítne
kašperskohorské kino 15. 2. 2019 od
19.00 se perfektně hodí ke dni svatého
Valentýna. Nenechte si ujít příběh plný
vášně a přepychu. Americký romantický film Padesát odstínů svobody
vypráví o vynalézavosti a fantazii novomanželů, která nezná mezí,
zvlášť díky Christianově pohádkovému
bohatství.
Martina Hamáková

KULTURNÍ PROGRAM
ÚNOR–BŘEZEN / 19

ÚNOR
4. února
10.00
Kolem Pranýře za výhledy
Výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice
s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví. Prosíme,
na akci se předem přihlaste.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
6. únor
13.00
Výroba karnevalových masek
Výroba masek na Masopustní kavárničku. Zdarma pro seniory a zdravotně
postižené občany.
společenská místnost
DPS Kašperské Hory
6.–8. únor
14.00 a 16.00
Kašpérák
Festival dětských filmů. Každý den
tvořivé dílny (14.00) a promítání filmu
(16.00). Vstupné 50/80 Kč (film) a 30 Kč
(dílny).
kino Kašperské Hory
7. únor
13.30
Křeslo pro hosta
S muzikantem a učitelem hudby
Martinem Kanalošem, DiS. Zdarma pro
seniory a zdravotně postižené občany.
společenská místnost
DPS Kašperské Hory
7. únor
18.00
Pohledy do krajiny – Aljaška a Yukon
Aljaška a západní Kanada patří k nejkrásnějším místům světa. Nedotčené
přírodní scenérie lemované nejvyššími
severoamerickými vrcholky sem lákají
romantiky i dobrodruhy. Přednášející:
Miloslav Martan, CK Oceán Prachatice
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
8. únor
17.00
Pohledy do krajiny – AMERICKÁ
ROUTE 66 na motocyklech
z Los Angeles do Chicaga
Cestopisná přednáška s promítáním. Přednášející Karel Malík a Josef
Krýcha
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
11. únor
10.00
Kolem Pranýře za výhledy
Výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice

s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví. Prosíme,
na akci se předem přihlaste.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory

odstínů, a o žádný z nich nechce přijít
– Jacku Hydeovi a dokonce i manželovi
navzdory.
kino Kašperské Hory

13. únor
14.00
Odpoledne s tajemnými nočními letci
Šumavy – netopýry
Odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí ze života těchto jedinečných
létajících savců. Nebude chybět ani film.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory

17. únor
15.00
Maškarní karneval
Můžete se těšit na zábavný program pro
děti plný soutěží, živého zpěvu, dětské
diskotéky, balónkového modelingu
a nebude chybět ani volba nejhezčí
masky (vyrobená maska nás potěší
víc). Vstupné dospělí 50 Kč a děti 30 Kč.
Tématem bude večerníčkový karneval.
Horský klub

14. únor
14.00
Antistresové malování a Pergamano
Na tvořivé dílně se seznámíte s netradičním v ý tvarným programem,
odreagujete se od starostí všedních
dnů a vlastnoručně si vyrobíte originální dárek.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
14. únor
18.00
Pohledy do krajiny – Jižní Indie
Cestopisná přednáška s promítáním
nádherných fotografií. Cestování po
Indii je náročné. Tento záhadný kontinent neustále mává nahoru a dolů.
Jana Dvorská a Miloš Kašpar
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
15. únor
19.00
Valentýnské promítání
Padesát odstínů svobody
Promítání pro zamilované. Americký
romantický film Padesát odstínů
svobody je o vynalézavosti a fantazii novomanželů, která nezná mezí,
zvlášť když je díky Christianově
pohádkovému bohatství. Ana se však
nechce stát manželkou uvězněnou ve
zlaté kleci a je rozhodnutá pokračovat v úspěšně rozjeté kariéře knižní
redaktorky, což Christian snáší se skřípěním zubů. Rostoucí emancipace jeho
ženy se však záhy stane „bezpečnostním rizikem“, protože z minulosti se
vynoří bývalý Anin kolega Jack Hyde,
který má s oběma nevyřízené účty
a pro pomstu je schopen udělat cokoliv. Jenže Anastasia už dávno není ta
rozklepaná studentka, jež má napsat
rozhovor s miliardářem, ale čím dál
sebevědomější paní Greyová, která
ví, že i svoboda může mít až padesát

18. únor
10.00
Kolem Pranýře za výhledy
Výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice
s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví. Prosíme,
na akci se předem přihlaste.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
20. únor
13.30
Masopustní kavárnička
Přijďte oslavit společně Masopust,
k tanci a poslechu zahraje skupina
Kůrovci. Zdarma pro seniory a zdravotně postižené občany.
společenská místnost
DPS Kašperské Hory
21. únor
14.00
Tvoříme z FIMO hmoty
Prožijte u nás odpoledne a ozdobte si
lžičku, propisku nebo jiný, vám milý,
předmět z kovu nebo skla.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
21. únor
15.00
Senior IN
Součástí pořadu cestovatelská přednáška Jana a Jiřiny Malicharových
o Nepálu, doplněná překrásnými fotografiemi krajiny.
Horský klub
21. únor
18.00
Pohledy do krajiny – Zmizelá Šumava
Poutavé vyprávění pana Emila Kintzla,
šumavské legendy, doplněné promítáním nádherných historických
fotografií z vlastního archivu. Povídání
o životě a místech, z nichž většinu na
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dnešních mapách Šumavy už nenalezneme. Příběhy starých, dnes už
zaniklých osad, které v bouřlivém
20. století zmizely z mapy tohoto světa.
Příběhy zdejších lidí a jejich těžký
a svérázný život v tomto drsném, ale
krásném kraji. Tak se tam spolu s námi
pojďte vydat.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
22. únor
10.00
Hurá na sněžnice
Zábavné soutěžení na sněžnicích
(i bez …), převážně pro rodiny s dětmi,
v areálu a okolí IS a SEV Kašperské Hory.
Prosíme, na akci se předem přihlaste.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
22. únor
13.00
Historie sklářství na Šumavě
a ruční výroba skleněného korálku
na sklářském kahanu
Co to byly pateříky a jak se vyrábějí
vinuté perly? Přijďte se seznámit
s výrobkem Šumava – originální
produkt, poslechnout si mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě
a podívat se na celý postup výroby skleněného korálku. Sami se pak můžete
pokusit o výrobu svého zářivého
pokladu. Jana Wudy
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
22. únor
17.00
Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu
Pokračování populární animované
série je opět plné dobrodružství,
humoru i kouzel. Naši hrdinové se
střetnou s magií ohně a ledu, a tak jim
chvilku bude pořádně horko a chvíli
zase hodně velká zima. Hlavní hrdinkou příběhu je opět odvážná Gerda,
která porazila Sněhovou královnu
a osvobodila svého bratra Kaie. Díky
tomu se z nich staly tak trochu pohádkové celebrity. Zatímco Gerda to bere
s nadhledem, zasněný Kai se o něco
hůře vyrovnává se svou popularitou,
kdy mu u nohou pravidelně omdlévají
mladé dívky. Aby si od této vysilující
slávy trochu odpočinuli, vydávají se
do hor za svým trollím kamarádem

Ormem, kde na ně však nečeká žádná
odpočinková dovolená, ale pořádné
nové dobrodružství.
kino Kašperské Hory
25. únor
10.00
Kolem Pranýře za výhledy
Výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice
s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví. Prosíme,
na akci se předem přihlaste.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
28. únor
14.00
Tvořivá dílna z ovčína
Přijďte si vyzkoušet jednu z technik
zpracování ovčí vlny. Plstit budeme
mokrou i suchou technikou.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
28. únor
18.00
Pohledy do krajiny – Island-země
ohně a ledu
Cestopisná přednáška s promítáním nádherných fotografií z Islandu.
Úžasná barevná krajina na ostrově
sopek, lávy, ledu, kráterů, gejzírů,
fjordů, ptáků.
Přednášející: Vladislav Hošek
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory

BŘEZEN
1. březen
10.30 a 18.00
Expediční kamera – filmový festival
Meziná rodn í f ilmov ý fest iv a l
EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní
promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, poznávání nového,
o extrémních zážitcích i sportech.
Vstupné 50 Kč.
kino Kašperské hory
4. březen
10.00
Kolem Pranýře za výhledy
Výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice
s panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví. Prosíme,
na akci se předem přihlaste.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory

6. březen
14.00
Odpoledne s rysem ostrovidem
Odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí včetně promítnutí filmu ze života
této naší největší kočkovité šelmy.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
7. březen
14.00
Antistresové malování a Pergamano
Na tvořivé dílně se seznámíte s netradičním v ý tvarným programem,
odreagujete se od starostí všedních
dnů a vlastnoručně si vyrobíte originální dárek.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
7. březen
18.00
Pohledy do krajiny – Andalusie
Cestopisná přednáška s promítáním
krásných fotografií. Nejlidnatější
region Španělska Andalusie je turisty
méně navštěvovaný, což je určitě
škoda. Přednášející: Radek Vrhel
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
8. březen
17.00
Jarní a velikonoční
aranžování s Hanou
Kindelmannovou-Šebestovou
Jedna z nejvýznamnějších českých
floristek opět v Kašperských Horách!
Tentokrát jarní a velikonoční zdobení.
Vstupné 30 Kč
Horský klub
8. březen
19.00
Vojta Kiďák Tomáško – Ženám
Legendární písničkář Vojta Kiďák
Tomáško. Zazní spousta písniček
k pousmání i zamyšlení. Určitě zahraju
Šumavskou zkratku a nebude chybět
ani Toulavej, Zelená košile, Náklaďák
do L.A, Brčko, Sobotní blues a další
songy. A samozřejmě věnuji písničku
všem přítomným ženám k MDŽ. 80 Kč
kino Kašperské Hory
9. březen
Masopust v pivovaru
Masopust v pivovaru spojený s narážením masopustního piva typu Marzen.
Kašperskohorský pivovar

