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Za poskytnutí titulní fotografie děkuje-
me Framtiškovi Fanousovi Zvonečkovi.

Pouť na Červené
Pouť na Červené se koná vždy týden  

po té horské. Jak se vydařila ta letošní?

Celý text a další fotografie na straně 9

Historické slavnosti v Kašperských Horách
Šumavské Kašperské Hory jsou historické 

slavnosti města, na kterých nesmíte chybět. 
Ve dnech 8. a 9. září 2017 se město vrátí 
do doby minulé. Do doby, kdy zemi vládl Jan 
Lucemburský, otec Karla IV. V tomto datu 
na náměstí a v celém centru města potkáte 
nejen bohaté měšťany, dámy a pány v do-
bovém oblečení, ale i rytíře, středověké 
hudebníky, divadelníky, kejklíře a řeme-
slníky. Pro všechny návštěvníky budou při-
pravené různé hry a soutěže. Bude k vidění 
ukázka  práce dřevořezbářů, kteří svá díla 
budou vyřezávat motorovou pilou. Těšit 
se můžete na ohňovou show a v závěru  
i na velkolepý ohňostroj. Vše začne v pá-
teční podvečer v 18.00 hod. a vyvrcholí 
sobotním programem. 

Hlavním dějištěm slavností bude ná-
městí. Nejdříve projdete staročeským jar-
markem, kde si můžete zakoupit nějakou 
drobnost či něco pro chuť. Poté vás při-
vítají pracovití řemeslníci předvádějící své 
řemeslo, které si můžete vyzkoušet. Bude 
tady mincmistr, švec, truhlář, košíkář, te-
sař, tkadlec, provazník, hrnčíř, lazebna  
a další. Uprostřed náměstí se budou ode-
hrávat rytířské souboje, dobová divadla, 
středověké tance, vystoupení kejklířů  
a další představení. Pro pobavení zde 
budou připravené zábavné hry, soutěže  
a dobové aktivity pro děti, jako např. chůze 
na chůdách nebo stavění věže z dřevěných 
kostek. Nedaleko, coby kamenem dohodil, 
budou ve vestibulu kina připravené dřevě-

né interaktivní hry pro celou rodinu. V par-
číku u kina budou své umění předvádět již 
výše zmínění dřevořezbáři.



 strana 2 KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Z obsahu
5
6

8
9
10

11
12
14

16

19

Názory a polemiky
Smlouvy o vodě jsou na vodě
Co je a není rušení noč. klidu?

Uplynulé léto
Kašperskohorská pouť
Pouť na Červené
Léto s varhanní hudbou

Dění v okolí
Nová socha na Mouřenci
3. Šumavské štrůdlování
Pouť ve Strašíně

My máme rádi... jídlo!
Tři z dalších oblíbených receptů

Kulturní program na září

Historické slavnosti

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory

Zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory se uskuteční ve čtvrtek 21. září 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.

Letošní slavnosti si nenechá ujít ani praž-
ský purkrabí Hynek Berka z Dubé, který 
přijede na pozvání starosty města. Dostaví 
se i místní bohatý měšťan Johann Chugner, 
který se zasloužil o votivní nástěnnou 
malbu v presbyteriu kostela sv. Mikuláše, 
jenž je nejstarším kostelem v Kašperských 
Horách. Díky tomu byl v nápise malby jme-
nován jako zakladatel kostela sv. Mikuláše. 
Oba pánové přijdou do města v slavnost-
ním historickém průvodu.

Dejte na dobrý vkus pana Hynka Berky 
z Dubé a pana Johanna Chugnera a přijď-
te se pobavit do Kašperských Hor na 
každoroční historické slavnosti Šumavské 
Kašperské Hory. Přesný program nalezne-
te na plakátech nebo na našich webových 
stránkách www.kasphory.cz/kultura. 

Budeme se na Vás těšit. 
Tereza Šubová, MěKIS

dokončení

foto: Lenka Dušková
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 

Kašperskohorského zpravodaje je

20. září 2017

Příspěvky zasílejte elekronicky:
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory  
srdečně blahopřeje spoluobčanům, 

kteří slaví významné životní jubileum: 

Kůsová Růžena  80 let
Bártík Karel  70 let
Petraková Anna 85 let
Větrovcová Jarmila 85 let
Sedlářová Iva  80 let
Maršálek Václav 75 let
Polášková Helena 86 let
Batistová Marie 65 let
Bolková Vítězslava 65 let

K dnešnímu dni se narodili:

Škvára Kristián
 

zemřeli: 

Scheinherrová Blažena

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

Odstartovala další řada Policie Modrava
V neděli 27. 8. začala TV Nova vysílat 

druhou řadu populární Policie Modrava, 
která je opět úzce spjata se Šumavou. 
Společně s herci známými z předchozích 
dílů si v seriálu zahráli nejen zdejší oby-
vatelé, ale především zdejší krajina.

„Natáčení nových osmi dílů Policie 
Modrava II jsme si loni užili. Točili jsme 
je od začátku června až do poloviny října. 
Všichni jsme se snažili, aby i nové díly udr-
žely diváky v napětí a zároveň je bavily. 
Já o Modravě říkám, že to je taková od-
lehčená kriminálka, která chce především 
pobavit diváky. A baví i mě, proto jsme  
ji natočili. Jsem moc rád, že první série 
měla tak obrovský úspěch. Každý díl sle-
dovalo při premiérovém vysílání průměrně 
2,3 milionu diváků,“ řekl Deníku režisér  
a autor seriálu Jaroslav Soukup. Dodal,  
že v nových dílech uvidí diváci známé 
i méně známé herce a krásnou přírodu 
Šumavy, kde se příběhy odehrávají.

Vše se opět stoprocentně točilo v šu-
mavských reálech a exteriérech. Ani vteřina 
seriálu nebyla natočena v pražském ate-
liéru. „Divákům bych vzkázal: Dívejte se, 
nebudete se nudit. I když se v seriálu zase 
vraždí, přesto se občas zasmějete,“ uzavřel 
Soukup.

Vzpomínky na natáčení? Křeče v nohou, 
balení přítelkyně i prasátko

I ve druhé řadě oblíbeného seriálu 
Policie Modrava se objeví herci známí 
z prvních dílů. Čtyři z nich Deníku odpo-
věděli na dvě otázky:

1. Jaký zážitek z natáčení druhé řady 
vám nejvíce utkvěl v paměti?

2. Můžete naznačit, co vaši postavu čeká 
ve druhé sérii?

Matěj Dadák (policista Josef Vítek)
1. Na Šumavě jsme při natáčení strávili 

už třetí léto. No a jak to bývá, minulost se 
prolíná s novými zážitky, vrství se jeden na 
druhý, úsek ze Sušice na Srní se zdá být 
s každou cestou delší a delší, jen pokaž-
dé přibude nějaká nová vzpomínka: Tady 
se kradlo dřevo, tady ležela utonulá, tady 
kolega zabloudil v lese, tady jsem našel pa-
desát hřibů, tady jsme pekli prase, tenhle 
hotel jsme přejmenovali na Jardovy lázně… 
Až je najednou podzim a řidič vás veze tím 
úsekem ze Srní do Sušice naposledy. A vám 
ta cesta najednou strašně utíká. Stejně jako 
uteklo celé natáčecí léto, na které nikdy 
nezapomenete.

2. Osm nových případů. Vlastně ještě 
víc, protože s tím hlavním zločinem řeší 
náš policejní tým v každém díle vždyc-
ky minimálně jeden menší. Líbí se mi, že 
případy mnohdy úzce souvisí s šumavskou 
historií. Snad můžu nastínit jeden z nich: 
z různých míst záhadně mizí takzvaná 

umrlčí prkna a právě já a kolegyně Lucie 
Krásenská, kterou hraje Jarka Stránská, 
jsme vyšetřování dostali na starosti… 

Michal Holán  
(policista zvaný krásný Jája)

1. Těch zážitků je opravdu hromada, pro-
tože jsme se na Šumavě sešli skvělá par-
ta. Úžasný zážitek byl třeba den, kdy jsme 
s Matějem Dadákem pořádali pro celý štáb 
prasečí party. Lůďa ze Srní zařídil mistra 
řezníka, který dělal prasátko (nejlíp na svě-
tě), a pak jsme přejmenovali hotel Vydra 
na Jardovy lázně, obrovskou cedulí, kterou 
udělali nejlepší kluci ‚rekvíci‘. Celkově tam 
byla skvělá nálada a neskutečně moc zážit-
ků. Už se těším na další natáčení.

2. Moje postava Jáji jede pořád ve stejné 
linii, jen bude mít trošku víc práce s rodin-
kou a to ho zmáhá. To byla moc zajímavá 
zkušenost. V jedné scéně se potkám se 
svou skutečnou přítelkyní a balím ji na ben-
zince, na to se moc těším. (smích)

Jana Boušková (pošťačka Válková)
1. Když jsem nesla v noci večeři pro své-

ho muže do lesa nebo když Vencu Kurvu 
odnaučujeme říkat kurva a vymýšlíme na 
to různé metody. Víc prozradit nemohu, 
divák u televize jistě pochopí.

2. Budu muset jako novomanželka ře-
šit určitý problém se svým mužem. Jaký,  
to nelze říci, ale bude tomu věnováno hned 
několik dílů.

Táňa Medvecká  
(prodavačka Nováčková)

Nechci moc prozrazovat, tak vám 
jen povím, že moje kamarádka, agil-
ní recepční Bláhová, vymyslí zpestření 
našeho života v Srní. A odtud prame-
ní i můj nejsilnější zážitek. Když jsem 
poprvé uviděla svého kolegu Zdeňka 
Mahdala coby vicemistra latinskoa-
merických tanců klatovského okresu, 
smála jsem se tak, že mi tekly slzy. 

Text, foto: Milan Kilián
Převzato se souhlasem autora z Deník.cz
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O čem jednala Rada města Kašp. Hor?
Rada města Kašperské Hory (dále jen 

RM) se schází na pravidelném jedná-
ní každé dva týdny. Členy rady města 
jsou: starosta Petr Málek, místostaros-
ta Jaroslav Chlada, Jan Voldřich, DiS., 
Mgr.  Zdeněk Svoboda a Ing. Milan 
Bechyně.  Průběh zasedání rady měs-
ta se řídí Jednacím řádem (k dispozici 
na www. kasphory.cz / úřední deska 
> rada).  RM zasedala ve dnech 31. 7.  
a 14. 8. 2017

Usnesení z jednání RM dne 31. 7. 2017

RM schválila pronájem pozemkové par-
cely číslo 1543/20 – zahrada o výměře 826 
m2 v katastrálním území Kašperské Hory.  
Podmínky pronájmu: pro zahrádkářské úče-
ly, cena pronájmu 1,- Kč/m2/rok, pronájem 
na dobu neurčitou, zvyšování nájemného  
o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 
3 %, a to Martinu Skokanovi, Dvouletky 
2838/373, 100 00 Praha 10. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,  
   1 NEPŘÍTOMEN (J. Voldřich)

RM souhlasila se zněním Dodatku  
k SOD „Odkanalizování lokality U výtopny“ 
a pověřila  starostu jeho podpisem. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM souhlasila se zajištěním svozu směs-
ného odpadu z p. 3 a p. 4 v k. ú. Lídlovy 
Dvory – Podlesí firmou Technické služby 
města Kašperské Hory, s. r. o.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM souhlasila s umístěním zvonu 
na plasty v osadě Žlíbek za cenu proná-
jmu 250,- Kč/měsíc bez DPH od firmy 
Pošumavská odpadová s. r. o. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

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

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM vzala na vědomí žádosti o přidělení 
městského bytu a bytu v DPS. 

RM vzala na vědomí uznání dluhu na 
nájemném a službách, schválila splátkový 
kalendář na úhradu dluhu na nájemném 
městského bytu p. 402 a zároveň schváli-
la prodloužení nájemní smlouvy k tomuto 
bytu na dobu 1 měsíce. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM schválila návrh bytové komise 
na obsazení volného bytu v čp. 401/B9, 
Kašperské Hory. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM souhlasila s přidělením uvolně-
ného bytu v čp. 386 zaměstnanci Města 
Kašperské Hory po dobu trvání pracovního 
poměru zaměstnance. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM vzala na vědomí Ekonomické hlášení 
Statku Kašperské Hory s. r. o. k 31. 6. 2017. 

RM souhlasila se spoluprací s JTV 
a. s., Křižíkova 1696, 370 01 České 
Budějovice, IČ: 25156527, v oblasti pro-
pagace destinace Kašperské Hory for-
mou krátkých spotů za celkovou cenu  
35. 000,- Kč bez DPH. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

RM souhlasila s výrobou 7 kusů pa-
nelů s reprodukcemi historických listin  
a map určených k výzdobě radnice za cenu 
maximálně do 55. 000,- Kč včetně DPH.  
Reprodukce budou umístěny ve vnitřních 
prostorách radnice. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO

Usnesení z jednání RM dne 14. 8. 2017

RM schválila záměr pronájmu části 
pozemkové parcely číslo 202/2 – zahrada  
o výměře 256 m2 (zahrádka) a o výměře 
15 m2 (pozemek pod stavbou), vše v kata-
strálním území Kašperské Hory. Podmínky 
pronájmu: pro zahrádkářské účely, cena 
pronájmu 1,- Kč/m2/rok, pronájem na 
dobu neurčitou, zvyšování nájemného  
o míru inflace, pokud kumulativně dosáhne 
3 %, pozemek pod stavbou za cenu proná-
jmu 10,- Kč + DPH/m2/rok, ostatní pod-
mínky shodné se zahrádkou.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila záměr pronájmu části po-
zemkové parcely číslo 219/1 – trvalý travní 
porost o výměře 2006 m2 v katastrálním 
území Žlíbek. Podmínky pronájmu: pro za-
hrádkářské účely, cena pronájmu 1,- Kč/m2/
rok, pronájem na dobu neurčitou, zvyšová-
ní nájemného o míru inflace, pokud kumu-
lativně dosáhne 3 %.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s odstraněním 1 ks do-
pravního značení a dodatkové tabulky  
v ulici Dlouhá pro objekt na adrese čp. 137 
a 1 ks dodatkové tabulky v ulici Baarova 
pro objekt na adrese Náměstí 7 z důvodu 
skončení platnosti tohoto značení.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s opravou střešní kryti-
ny bytového domu čp.  342 v ulici Nová,  
st.  p. 523, k. ú. Kašperské Hory dle před-
loženého záměru.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s provedením opatření na 
regulaci výskytu vybraných invazních dru-
hů rostlin na území NP a CHKO Šumava, 
a to na p. 1167, 1173, 1364, 1169, 1365  
v k. ú. Vchynice Tetov I., a dále p. 581, 
169/1, 567, 475, 566 v k. ú. Horská 
Kvilda.

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

RM souhlasila, že nebude na vlastní 
náklady provádět zásahy a opatření na re-
gulaci výskytu vybraných invazních druhů 
rostlin, že zásahy provede firma vybraná 
Správou NP a CHKO Šumava a pověřila 
starostu podpisem protokolu.  

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

RM schválila komisi pro otevírání obálek 
a pro hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „Rekonstrukce MK Žlíbek 
a LC Kašperk“ ve složení: Petr Málek, 
Jaroslav Chlada, Milan Bechyně, Jiří Bártík, 
Jana Slonková. Přísedícím komise bude 
JUDr.  Tomáš Samek.  

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s rekonstrukcí vodního 
zdroje Řetenice dle předloženého záměru.  

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

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

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s ukončením nájmu bytu 
A1 v DPS Kašperské Hory ke dni 31. 8.  
2017.  

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM vzala na vědomí žádost o přidělení 
bytu do DPS. 

RM schválila návrh bytové komise  
na obsazení bytu čp. 401/C16 v DPS.

Pokračování na straně 5
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Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s bezplatným pronájem 
klubovny v Horském klubu v období od  
1.  9. 2017 do 30. 6. 2018 pro uskladnění 
materiálu souvisejícího s klubovou a zájmo-
vou činností dětí.  

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM nesouhlasila s umístěním sídla pod-
nikání na adresu Náměstí 1, Kašperské 
Hory pro zájemce M.  Šubovou.  

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s prodloužením termínu 
ukončení realizace „Projektu - Podpora od-
dílu minižáků“ ve Veřejnoprávní smlouvě  
o poskytnutí dotace z programu „Podpora 
spolků“ a to do 30. 11. 2017 a pověřila 
starostu podpisem dodatku ke smlouvě.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s pronájmem mobilní-
ho bezbariérového WC od firmy TOI TOI  
v období od 24. 8. 2017 do 31. 10. 2017 
které bude umístěné u boční zdi kina.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 2 PROTI   
(Chlada, Voldřich)

RM souhlasila s pronájmem městského 
stanu Městu Rejštejn za cenu obvyklou  
v termínu 18. 8. – 20. 8. 2017 pro uspořá-
dání Pouťových slavností Města Rejštejn.  

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s uspořádáním akce 
„Branný den“ dne 7. 9. 2017 na vyme-
zených pozemcích v lokalitě Na Prádle  
a zároveň souhlasila s omezením rychlosti 
v úseku komunikace 2217/2 probíhajícím 
podél prostor, v nichž se předpokládá zvý-
šený pohyb techniky a účastníků akce, na 
30 km/hod.  po dobu trvání akce.   Akce 
se koná ve spolupráci s Armádou ČR (251.  
protiletadlový raketový oddíl Strakonice), 
Dětským domovem Kašperské Hory, slož-
kami Integrovaného záchranného systému 
a města Kašperské Hory.  

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila uzavření Dodatku 1 ke 
Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze 
dne 9. 6. 2014, uzavřené mezi Petrem 
Novákem, Nová 410, Kašperské Hory  
a Městem Kašperské Hory, týkající se 
stavby „ul.  Besední a křižovatka Besední  
x Vimperská“.  Platnost a účinnost Smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě se prodlužuje  
o 3 roky od podpisu Dodatku.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

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.

Andrea Staňková, tajemnice

Dokončení ze strany 4 Smlouvy o vodě jsou na vodě, 
aneb lze vůbec tolerovat nedodržení zákona?

V polovině července majitelům nemo-
vitostí pošta doručila novou Smlouvu  
o dodávce pitné vody a odvádění odpad-
ních vod spolu s průvodním dopisem spolu-
podepsaným starostou města a jednatelem 
společnosti EVK Kašp. Hory, vše datováno 
1.7. 2017. 

Smlouvu jsem pečlivě pročetla a zjistila, 
že spoustu potřebných informací si mám 
najít na internetových stránkách, kam jsem 
jako odběratel byla v několika odstavcích 
odkázána. Jediné, co bylo zcela konkrétně 
dáno smlouvou, byly tvrdé sankce za nespl-
nění smluvních závazků mnou, tedy odbě-
ratelem. Přinucena hledat na internetu, za-
dala jsem heslo „smlouva o dodávce vody“, 
porovnala nalezené texty a nestačila se 
divit, co mi to pan jednatel s požehnáním 
radnice poslal k podpisu. Dodaná smlouva 
zřejmě vychází z nějaké staré verze záko-
na o vodovodech a kanalizacích, který byl  
v roce 2013 novelizován a s účinností (již!) 
od  1. 1. 2014 stanoví zcela konkrétně 
náležitosti smluv uzavíraných s odběrateli 
vody. Co všechno měly předložené smlou-
vy obsahovat, to by měl vědět především 
jednatel firmy, neboť znát legislativu plat-
nou pro obor činnosti, kterou vykonává  
a současně se jí řídit – to je přece základní 
povinnost a předpoklad práce každého ve-
doucího pracovníka, jinak pro vykonávanou 
funkci není kompetentní. 

Způsob a okolnosti provedení organizač-
ní změny ve správě městského vodovodu  
a kanalizace s požehnáním vedením radnice 
považuji za vrchol arogance samosprávy ve 
vztahu k občanům. Starostovi města obča-
né včetně zastupitelů nestály ani za zmínku 
o změně provozovatele vodárenské sousta-

vy na jednání zastupitelstva 29. června, 
když už bylo rozhodnuto od 1. července 
změnu provést. Město (= vlastník vodo-
vodu a kanalizace) zastoupené starostou 
připustilo, aby jednatel EVK předložil obča-
nům namísto smlouvy (zpětně datované!) 
jednostranný diktát ukládající jim povinnos-
ti, navíc bezohledný a diskriminující občany, 
kteří nemají možnost nebo neovládají práci 
s internetem. Proč do smlouvy vypisovat 
data a informace, jak ukládá platný zákon, 
je přece pohodlnější odběratele odkázat 
na internet a na něm na 26-ti stránkové 
Všeobecné technické a obchodní podmínky 
dodavatele a na Kanalizační řád pro změnu 
v rozsahu 24 stran – tam si hledejte, co 
chcete! Vodovodní a kanalizační síť je ma-
jetkem města, tedy nás, občanů a městští 
radní jsou zodpovědní za řádnou správu 
tohoto majetku ku prospěchu obyvatel na-
šeho města. Právě tak jsou zodpovědní za 
to, komu svěří správu  majetku, který ob-
čanům města patří. Přesto si často počínají, 
jako by město bylo jejich soukromá firma.

Mnozí odběratelé zaslanou smlouvu  
v dobré víře podepsali a vrátili. To však nic 
nemění na tom, že červencová smlouva od 
EVK, která je v rozporu s příslušným zá-
konem, je neplatná. Doufám, že v krátké 
době nám – odběratelům - bude doruče-
na smlouva nová, vypracovaná v souladu  
s platným zákonem o vodovodech a kanali-
zacích. Vyhotovení a zaslání nové bezvadné 
smlouvy by měl pan jedatel EVK Kašperské 
Hory zaplatit z vlastní kapsy. My, jako od-
běratelé, jsme už jedno „úspěšné smluvní 
kolečko“ firmě v platbách za vodné a stoč-
né zaplatili. 

 Alena Balounová, člen zastupitelstva města

va byla napsána takovým způsobem, 
aby zahrnovala všechny potřebné údaje 
a ustanovení a zbytečně nerozšiřovala 
obsah již tak rozsáhlé smlouvy. Údaje, 
které nejsou pro většinu odběratelů tak 
zásadní a mohou být kvůli obsáhlosti 
smlouvy uvedeny ve Všeobecných tech-
nických a obchodních podmínkách (dále 
jen „VOP“), případně Kanalizačním 
řádu, jsme ponechali upravené v těch-
to dokumentech.  Smlouvou o dodáv-
ce pitné vody a odvádění odpadních 
vod jsme pak na ně odkázali, což nám 
umožňuje komentářové znění ustano-
vení § 8 odst. 16 zákona o vodovodech 
a kanalizacích,

Reakce jednatele EVK
Vážená paní zastupitelko, 
dovolím si reagovat na Váš, dle mého 

názoru, zcela zbytečně útočný článek 
„Smlouvy o vodě jsou na vodě, aneb lze 
vůbec tolerovat nedodržení zákona?“. 
Na úvod nesouhlasím s Vaším tvrzením 
o neplatnosti Smlouvy o dodávce pitné 
vody a odvádění odpadních vod, kterou 
společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. 
jako nový dodavatel předložila odběra-
telům. Tato smlouva je v souladu s po-
slední novelizací zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (dále jen „zákon o vodovodech 
a kanalizacích“), navíc byla konzultová-
na s nezávislým právníkem, a proto ji 
považuji za platnou. Předmětná smlou- Pokračování na straně 6
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Co je a co není rušením nočního klidu?

Přiznám se, že v tom mám zmatek. 
Proto jsem si velmi pečlivě přečetla 
článek Ing. Andrey Staňkové, tajem-
nice MěÚ na toto téma, zveřejněný  
v Kašperskohorském zpravodaji v čísle 8 
letošního roku. Přiznám se, že ale tápu 
dál, co se může a co už je rušením noč-
ního klidu – respektive dokonce zákona 
(noční klid je totiž regulován přímo na 
úrovni zákona).

V roce 2011 byla zveřejněna vyhláš-
ka tehdejšího zastupitelstva Kašperských 
Hor ze dne 19. 12. 2011 na základě úst. 
510 písmena „a“ a „c“ a §84 odstavce  
2 písmena „h“ o obcích (obecní zřízení)  
„o vymezení činností k zabezpečení veřejné-
ho pořádku a ochrany dobrých mravů“, v níž 
mimo dalšího hned na prvním místě bylo za 
a)rušení nočního klidu. Noční klid byl určen 
od 22.00 hod. do 6.00 hod. ráno.

Pravdou je, že od té doby uplynulo šest 
let a doba se mění. Tehdy, jako názorný 
příklad toho co je a co není rušení noční-
ho klidu, byly uvedeny cirkulárky, sekačky 
na trávu, motorové pily a křovinořezy, což 
už zdaleka neodpovídá „pokroku“ a dnes 
je úsměvné. Sice už i tehdy se oslavoval 

Názor: Iva Sedlářová konec roku a vítání toho dalšího. Sraz byl 
na náměstí přesně o půlnoci a střílelo se 
pouze hodinu. Tehdejší „výzbroj“ byla po-
užitelná i pro děti. Dnes si dovolím pochy-
bovat, zda na to není třeba zbrojní pas. 
Střelba je rovněž neomezená časově, a tak 
se v Kašperských Horách začne oslavovat 
konec roku od patnáctého prosince a vítá-
ní toho dalšího pokračuje až do čtvrtého 
ledna. Zřejmě z ohleduplnosti (snad aby 
někdo z přihlížejících nepřišel k úrazu) hr-
dinové střílí přímo ze svých zahrádek, čímž 
jim nedochází, že je ulice bohužel obydlena 
řadou na sebe navazujících rodinných dom-
ků i zahrádek, plná rodin s malými dětmi, 
psů a dalších zvířat.

Jelikož ale ani od Městského úřadu, ba 
ani od Policie nebylo žádných reakcí, žád-
né odsouzení, žádné pokuty, zřejmě je to 
povoleno. Žádné novější vyhlášky také od 
roku 2011 vydány nebyly.

Jen bych velmi prosila naše zastupitele, 
aby mne informovali, co mám sdělit oby-
vatelům sousedních měst a obcí (či lépe 
řečeno, jak je informovat o této novotě), 
neboť mi na Štědrý den volali lidé od Kvildy 
po Borovou Ladu, přátelé, zda nevypukla v 
Kašperských Horách třetí světová válka…

Iva Sedlářová

Doplnění k informacím  

o smlouvě o dodávce pitné 

vody a odvádění odpadních vod

V článku „Aktuální informace k nové 
smlouvě o dodávce pitné vody a odvádě-
ní odpadních vod“ otištěném v minulém 
čísle Zpravodaje byla uvedena cena za 
vodné a stočné bez DPH. Nynější cena 
vodného na r. 2017  je stále 12 Kč/m3 
bez DPH, stočného 18,- Kč/m3 bez DPH. 
DPH v letošním roce činí 15%. Konečná 
cena pro odběratele za vodné je 13,80 
Kč/m3 včetně DPH a za stočné 20,70 
Kč/m3 včetně DPH. Děkuji za pochope-
ní. Za EVK Kašperské Hory, s.r.o. 

M. J. Vrba, jednatel

cit:
 „Ve smlouvě je též třeba stanovit pod-

mínky dodávky, čímž se dá rozumět leccos, 
od technických podmínek typu stavební stav 
přípojky, zákazu propojení s jiným zdrojem 
vody (§ 11 odst. 2), podmínky přístupu  
k vodoměru, přípojce a vnitřnímu vodovodu 
[§ 9 odst. 6 písm. c)] apod. až po podmín-
ky obchodního charakteru jako např. způ-
soby vzájemné komunikace, ochrana osob-
ních údajů, reklamační řád, smluvní pokuty, 
rozhodčí doložka apod. Zda budou tato 
ustanovení obsažena v textu smlouvy či 
v textu obchodních podmínek, není v zá-
sadě rozhodující. Limitujícím faktorem je 
jen to, že to, co by bylo pro odběratele 
v postavení spotřebitele překvapivé, ne-
smí být - v rozporu se zásadou poctivosti 
právního jednání - obsaženo jinde než  
v textu dokumentu, který bude odbě-
ratel podepisovat (viz I. ÚS 3512/11).“ 
(zvýrazněno autorem tohoto textu).

Onen nález Ústavního soudu, na který 
odkazuje komentář k ustanovení § 8 odst. 
16 zákona o vodovodech a kanalizacích,  
je rozhodující ve věci VOP. Podle něj cit: 

„1. ... „obchodní podmínky, na které ve 
smyslu § 273 odst. 1 obch. zák. smlouva 
odkazuje a jež jsou k ní připojeny nebo 
jsou smluvním stranám známy, nemusí být 
samostatně podepisovány účastníky smluv-

ního vztahu. V pochybnostech však musí 
ten, kdo se jich dovolává, prokázat, že byly 
ke smlouvě připojeny anebo že byly druhé 
straně známy...  

...obchodní podmínky ve spotřebitelských 
smlouvách na rozdíl třeba od obchodních 
smluv mají sloužit především k tomu, aby 
nebylo nezbytné do každé smlouvy přepi-
sovat ujednání technického a vysvětlujícího 
charakteru.“

Pokud jde o odkaz na internetové strán-
ky: Ze shora citovaného tedy plyne, že ne-
došlo k žádným nezákonnostem a Smlouva 
o dodávce pitné vody a odvádění odpad-
ních vod může být odběrateli podepsána 
ve znění, které jim bylo doručeno v červen-
ci tohoto roku. 

Jak bylo již uvedeno v předchozím čís-
le Kašperskohorského Zpravodaje, VOP  
i Kanalizační řád jsou každému zájem-
ci k dispozici nejenom na internetových 
stránkách, ale také v tištěné podobě v sídle 
společnosti EVK v ul. Smetanova 156 a pro 
odběratele, kteří nemají přístup k internetu 
a možnost se dostat do sídla dodavatele, 
můžeme zajistit tištěné dokumenty a jejich 
dodání např. poštou.

Chtěl bych poděkovat paní zastupitelce 
za zájem o dění ve městě. Jsem ale pře-
svědčen, že pozitivnější přístup (nejen) za-
stupitelů vůči společnostem patřícím měs-
tu bude větším přínosem pro všechny, kteří 
v Kašperských Horách pracujeme a žijeme.

Na závěr bych rád ujistil odběratele,  
že nynější provozovatel vodovodu a kanali-
zace, společnost EVK Kašperské Hory s.r.o., 
má maximální snahu o zlepšení stavu vodo-
vodní a kanalizační sítě. Taktéž se snažíme 
o zlepšení v poskytování informací a zpře-
hlednění administrace i evidence provozu  
a budeme rádi za každý příspěvek od odbě-
ratelů, který k tomu povede.

Marek Jan Vrba,
jednatel společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o.

Dokončení ze strany 5
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Reakce a vysvětlení
Ve stručnosti zopakuji některé údaje ze 

zveřejněného článku, které se problematiky 
týkají a z nichž je patrné „co město může  
a na co má (nemá) pravomoc“:

Regulace na úrovni zákona:
§ 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  »
veřejného zdraví, podle tohoto ustano-
vení se noční dobou rozumí doba mezi 
22.00 a 6.00 hodinou, a to pro účely 
kontroly dodržení povinností v ochraně 
před hlukem a vibracemi. 

Obecně závazná vyhláška (OZV)  
– je stále v platnosti!

Problematiku upravuje na místní úrov- »
ni Obecně závazná vyhláška města   
č. 4/2011, k zabezpečení místních zále-
žitostí veřejného pořádku
účinná od 15. 1. 2012 »
přímo stanovuje dobu, kdy je každý po- »
vinen zachovávat klid a omezit hlučné 
projevy – zcela v souladu se zákonem.

Dobu nočního klidu může obec regu-
lovat stále, po novele přestupkového 
zákona (z. č. 251 2016 Sb., Zákon o někte-
rých přestupcích)  však pouze prostřednic-
tvím obecně závazné vyhlášky (OZV), jejíž 
návrh schvaluje a následně OZV vydává,  
ve vyhrazené pravomoci zastupitelstvo 
obce. Podle novely zákona tedy musí 
obyvatelé obce s dostatečným předsti-
hem vědět o kratší nebo žádné době 
nočního klidu, aby se na nastalou situaci 
mohli připravit.

V praxi to znamená, že: »
OZV č. 4/2011 stále platí, doba noční- »

ho klidu SE ani v novelizovaném zákoně 
NEZMĚNILA
pokud chce obec/ pořadatel akce pře- »
dejít následkům stížností a oznámením 
na nedodržování OZV a  zákona (rušení 
nočního klidu) policii, pak je nutné tako-
vou akci, u níž by k tomuto mnoho do-
cházet,  ošetřit právě OZV – je ovšem 
nasnadě, že nelze do OZV vyjmenová-
vat všechny akce, ani nelze připravovat 
OZV na každou akci zvlášť – v tomto 
je situace pro obce komplikovaná, pro-
ces vydávání OZV je leckdy ve smyslu 
podchycení akce zdlouhavý a neefektiv-
ní, nicméně NIKDY není dotčena povin-
nost dodržovat zákon … tedy pokud jej 
někdo porušuje, zde ve smyslu  rušení 
nočního klidu, ať se jedná o všední den, 
víkend, státní svátek – prostě  v jakýko-
liv den -  hlukem, a ruší tak váš nárok na 
klidný odpočinek, obraťte se na policii
je chybná domněnka, že jde –li o „ob- »
vyklý svátek“ (Silvestr), je automaticky 
povoleno rušit noční klid  pyrotechnikou‚ 
od rána do rána‘ – i v tento den platí zá-
konem stanovená doba nočního klidu.

Rekapitulace:
Zastupitelstvo města (ZM) může usne- »
sením vydat Obecně závaznou vyhláš-
ku, ve které budou  vyznačeny (dle 
požadavků orgánů dozoru a kontroly 
MV) konkrétní termíny a akce, kdy  ZM 
schválí  zkrácení doby nočního klidu;
pořadatelé akcí pro veřejnost, které by  »
tomuto právnímu předpisu měly podlé-

hat (jedná se většinou  o akce tradiční, 
opakované každým rokem ve stejném, 
nebo přibližně stejném, termínu), by 
měli s předstihem, s ohledem na data 
konání zasedání zastupitelstva obce, 
takovou akci nahlásit, aby mohla být 
ev. zapracována do OZV a předložena 
k projednání ZM; 
soukromé/rodinné oslavy a akce takové- »
mu režimu  (ohlášení obci) nepodléhají 
– jejich aktéři podléhají ovšem zákonné 
povinnosti dodržovat noční klid.
Pokud si bude kdokoliv stěžovat na naru- »
šování nočního klidu hlukem z vaší sou-
kromé / rodinné akce, přísluší toto řešit 
policii – ani úředník města, ani starosta 
nebo kterýkoliv zaměstnanec obce nemá 
pravomoc jakkoliv v takovém případě 
,,zasahovat.“ Tu má pouze přestupková 
komise, která v případě porušení OZV 
města řeší  následně oznámení policie.
Pokud se jedná o porušení Obecně zá- »
vazné vyhlášky, kterou má město v plat-
nosti (v případě Kašperských Hor OZV 
č. 4/2011), je policie povinna provést na 
základě oznámení /stížnosti/ na místě 
šetření a sepsat úřední záznam, který 
dále předá k vyřízení správnímu orgánu;
Pokud město takovou vyhlášku nemá,  »
policie toto řeší jako přestupek pro-
ti  zákonu  o ochraně veřejného zdraví   
a postupuje dle § 5 odst. 1 písm.  d) 
novelizovaného zákona o přestupcích.

Ne vše je třeba řešit zákony a vyhláš-
kami a ne vše zákony a vyhlášky řešit umí…
Jde  o uznání míry, o toleranci a respekt  
k druhým, ohleduplnost a slušnost vůči 
sobě navzájem. 

A. Staňková, tajemnice MěÚ
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Šumavská pouť 2017 malé ohlédnutí
Poutě Panny Marie Sněžné v Kašperských 

Horách jsou prastarou nepřerušenou tra-
dicí, jejíž počátky sahají až do 17. století. 
Neudolal je poválečný odsun německých 
obyvatel Šumavy ani protivenství komu-
nistického režimu. Cílem dávných poutníků 
se tu stala nevelká kaple na jižním okraji 
města s dobovou kopií obrazu Panny Marie 
Klatovské a se studánkou s vydatným pra-
menem, jehož voda byla prohlašována za 
léčivou a zázračnou. Pro rostoucí proud 
poutníků tu byl opodál v polovině 19. sto-
letí vystavěn novorománský poutní kostelík 
zasvěcený Panně Marii Sněžné, ožívající 
především ve dnech kolem 5. srpna, kdy 
se slaví Posvěcení římské baziliky Panny 
Marie. Slavnou a rušnou kašperskohorskou 
pouť, tak jak probíhala před půldruhým 
stoletím, popsal barvitě a s dokumentár-
ní pečlivostí spisovatel Karel Klostermann 
ve svém známém románu V ráji šumav-
ském. Tato pouť bývala vždycky příleži-
tostí nejen k náboženskému osvěžení, ale 
také k hojnému společenskému setkávání, 
nezřídka na mezinárodní úrovni. Tak je 
tomu dodnes, kdy do Kašperských Hor při-
cházejí například bavorští sousedé zejmé-
na z partnerského města Grafenau nebo  
i skupinky německých krajanů či řečtí ka-
tolíci z Prahy. K lidnatosti slavnosti v sou-
časnosti samozřejmě přispívá skutečnost, 
že počátkem srpna na Šumavě vždy vrcholí 
turistická sezona. 

Zvlášť vítanými poutníky v Kašperských 
Horách jsou především všichni ti, kteří 
nějakým konkrétním způsobem přispíva-
jí ke zdaru a zvelebení slavnosti. Letos 
jsme tak s radostí uvítali početný chrá-
mový sbor z Tábora nebo komorní scholu  
z Regensburgu, kterou přivedla česká kra-

janka Kateřina Iberl. Pravidelným hostem 
pouti v Kašperských Horách bývá také 
plzeňská rodačka - koncertní varhanice 
Markéta Schley Reindlová z Bamberku, 
která se hrdě hlásí ke svým šumavským 
rodovým kořenům. I tentokráte svou var-
hanní hrou znamenitě přispěla ke kráse 
bohoslužeb a se svými hudebními přáteli 
z Čech připravila opravdu krásný a bo-
hatě navštívený koncert duchovní hudby  
k poctě Panny Marie Sněžné, příznačně 
nesoucí název „Putování barokní Evropou“. 
Na desítky let se už dá měřit spolupráce 
šumavského krajana Karla Ešnera z Plzně, 
který se skupinou svých přátel se stará  
o zdárný průběh slavnostního procesí.  
To letos skvěle hudebně doprovodila de-
chová hudba „Solovačka“ ze sousední-
ho města Sušice. Závěrečné požehnání  
a loučení s poutníky si už ani nedovede-
me představit bez tradičního vystoupení 
folklorního souboru Eibnschläger Sänger  
z bavorského partnerského města 
Grafenau. Šumavská pouť byla i letos ví-
tanou příležitostí k četným rozhovorům 
také s bavorskými přáteli. Mimo jiné došlo 
k debatě o možnostech společného pře-
shraničního projektu obnovy poutních míst 
ve St. Oswald a Kašperských Horách. Rád 
připomenu, že tlumočnických služeb se 
výtečně zhostila šumavská krajanka Marie 
Wendlberger. Z těchto několika příkladů je 
více než patrné, že kašperskohorská poutní 
slavnost jako svátek setkávání pod ochran-
ným pláštěm Matky Boží i nadále překra-
čuje hranice nejen regionu, ale i země. 
Další dobrou zprávou je skutečnost, že se 
šumavské církevní pouti letos v hojné míře 
účastnili mladí lidé i děti. 

Vladimír Horpeniak 

foto: Jitka Marková
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Ohlédnutí za poutí na Červené
Udržování tradic je od nepaměti zna-

kem kulturní vyspělosti. První písemná 
zmínka o osadě pochází z roku 1356. 
Vznikla ve stejném období jako nedaleký 
hrad Kašperk a město Kašperské Hory. 

Důvodem založení sídla bylo rýžování 
zlata na Červeném potoce, což doklá-
dá i původní německý název osady – 
Rothsaifen – Červené Sejpy. Vzhledem 
k blízkosti zlatonosného revíru s hlubin-
nými doly je pravděpodobné, že Červená 
byla obývána rovněž horníky. Ti se často 
kromě dobývání zlata zabývali rovněž 
zemědělským hospodařením a podíleli 
se tak na kolonizaci území. Původně ves 
náležela ke královskému hradu Kašperku, 
v 16. století při rozprodávání panství se 
dostala do majetku Kašperských Hor. 

Jedna z tradic, kterou si osada Červená 
udržela, bylo i pořádání pouti vždy další 
neděli po slavné kašperskohorské pouti. 
Tradice ale zanikla s odsunem původních 
německých obyvatel. Díky historikovi 
PhDr. Horpeniakovi se před 12 lety poda-
řilo tradici obnovit. A tak se letos usku-
tečnil již 12. ročník obnovené pouti na 
Červené. Sobotní program zahájil turnaj 
ve fotbale na stadionu „Pod Almachem,“ 
který laskavě poskytli manželé Králíkovi 
a s nadhledem odpískal Jaroslav Chlada. 
Ze čtyř mužstev si vítězství a putovní po-
hár věnovaný a vyrobený sklářem Jiřím 
Kozlem odnesli hráči Červené B. Druhé 
místo získali reprezentanti Kašperských 
Hor, třetí pak Červená A, hezké čtvrté 
místo obsadilo mužstvo Bajerova. 

Do turnaje v pétanque se letos přihlá-
silo 18 dvojic, které na dvou hřištích na 
návsi bojovaly o další putovní pohár od 
skláře Jiřího Jirmana. Nejúspěšnější byl 
tentokrát reprezentant Bajerova David 
Zelinger se svou partnerkou Bárou. 
Sobotní večer pak rozzářila dvě vystou-
pení tanečního souboru Annínské ženy, 
které předvedly nejprve country tanec  
a poté kankán. Hudební doprovod v sobo-
tu zajistila skupina RANKL SEPP. Opékání 
prasátka pak měl celý večer na starosti 
Václav Nový s manželkou. 

Nedělní návštěvníci pouti si moh-
li zakoupit tradiční šumavské výrobky, 
ochutnat pravé šumavské placky, klobá-
sy i pivo. K tomu skvěle zahrála skupina 
Kůrovci z Kašperských Hor. Pouť byla 
ukončena bohoslužbou. Vzhledem k pro-
bíhající opravě návesní kaple ji páter Jan 
Kulhánek sloužil na návsi a na varhany 
doprovodil PhDr. Vladimír Horpeniak.

Poděkování za to, že se na Červené 
obnovila a udržuje tradice pouti, zaslou-
ží členové Spolku osadníků Červené na 
Šumavě. Ale v nemalé míře se o pouť 
zasloužilo město Kašperské Hory, které 
věnovalo prostředky z grantového pro-

gramu, Technické služby města Kašperské 
Hory s.r.o., které vzorně vysekaly a ukli-
dily všechny veřejné prostory na Červené. 
A dále pak Kašperskohorské městské lesy 
s.r.o. a Statek Kašperské Hory s.r.o., kte-
ré věnovaly ceny do sportovních soutěží. 

Více informací a fotografií najdete na 
webových stránkách Spolku www.cerve-
na-na-sumave.cz .̈

text, foto: Milan Bechyně
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Léto s varhanní hudbou

Kulturní letní sezonu v Kašperských 
Horách letos úspěšně obohatil koncertní 
cyklus s názvem „Kašperskohorské varhany 
2017“. Příležitostí ke konání tohoto hudeb-
ního festivalu se stalo ukončení náročného 
restaurování vzácných historických varhan 
v arciděkanském kostele sv. Markéty, které 
trvalo celé tři roky. V případě varhan hlav-
ního kostela v Kašperských Horách se jed-
ná o dvoumanuálový nástroj se sedmnácti 
rejstříky a pedálem z roku 1801, postavený 
v duchu klasického barokního varhanář-
ství známým plzeňským stavitelem varhan 
Františkem Nollim. Tyto varhany byly vždy 
ceněny pro širokou zvukovou paletu svých 
rejstříků i původnost svého dochování, tak-
že již dříve byly využívány ke koncertním 
účelům, dokonce je natáčela gramofonová 
firma Supraphon i Český rozhlas. O varha-
náři Nollim je známo, že se narodil někdy 
kolem roku 1774. Původně žil a působil  
v západočeském městečku Úterý, později 
přesídlil do Plzně, zemřel po roce 1814. 
Kolem roku 1800 byl zaměstnáván zakáz-
kami v jihozápadních Čechách, kromě jiné-
ho také v Husinci a Kašperských Horách. 
Zásadní poškození kašperskohorských var-
han způsobilo kromě „zubu času“ brutální 
řádění červotoče. V průběhu staletí varha-
ny poničily rovněž různé neodborné zása-
hy, při nichž byly nešetrným způsobem při 
ladění deformovány cínové píšťaly.

Díky státní dotaci pro kulturní památky  
v městské památkové zóně Kašperských 
Hor a příspěvkům církve i města nástroj 
restauroval v letech 2014 – 2016 doma-
žlický varhanář Marek Vorlíček ve spolu-
práci se specializovanými odborníky, a to  
B. Mettlerem, P. Dlabalem a J. Bokem. 
Náklady na tuto akci značně přesáhly částku 
dvou miliónů korun. S cílem zrestaurované 
varhany co nejlépe představit veřejnosti při-
pravil Šumavský kulturní spolek ve spolupráci  
s farností a Městem Kašperské Hory cyklus 
šesti koncertů, v nichž vystoupili naši nej-
přednější varhanní interpreti jako například 
Miroslava Svobodová, Michal Novenko, 
Markéta Schley Reindlová, Jaroslav Tůma  
a Adam Viktora. Některá vystoupení obo-
hatilo účinkování dalších vynikajících sólistů, 
jako trumpetisty Radka Rejška, houslového 
virtuóza Václava Hudečka, hobojistky Marty 
Neumannové a pěvkyň Andrey Brožákové – 
Fridové, Gabriely Eibenové či znamenitého 
smyčcového komorního orchestru Musica 
Lucis Praga. Velice si cením skutečnosti, že 
v těchto našich hudebních slavnostech mohl 
vystoupit špičkový varhanní virtuóz, hudeb-
ní skladatel a zasloužilý profesor Akademie 
múzických umění v Praze Jaroslav Tůma, 
známý popularizátor varhanní hudby, kte-
rého jsme mohli v Kašperských Horách 
uvítat vůbec poprvé. Organizátory potěšila 
samozřejmě i velmi dobrá návštěvnost let-
ního hudebního festivalu „Kašperskohorské 
varhany“, který tak svým kulturním půso-
bením nepochybně přestoupil rámec místa 
svého konání.

Vladimír Horpeniak

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.

foto: Jitka Marková

foto: Jan Kavale
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Sochař dokončil před kostelem na 
Mouřenci sochu svatého Mořice

Zrození svatého Mořice – tak se jmenu-
je projekt, který právě vrcholí před kos-
telem na šumavském Mouřenci. Sochař 
Bartoloměj Štěrba tam za 12 dnů přímo 
před zraky návštěvníků vytvořil pískov-
covou sochu svatého Mořice, která ozdo-
bí niku nad vchodem do kostela. 

„Bartoloměje Štěrbu jsem poznal před 
několika lety na sochařském sympoziu 
v Chodové Plané. Tehdy jsem se ho ze-
ptal, jestli by bylo možné vyrobit sochu 
pro Mouřenec. Myšlenka se mu zalíbila  
a slíbil, že o tom bude přemýšlet. Asi vloni 
Bartoloměj Štěrba řekl, za jakých podmí-
nek a za kolik peněz by sochu udělal a plác-
li jsme si. Jsme spolek Přátelé Mouřence  
a naším cílem je udržovat a zkrášlovat ten-
to šumavský kostelík. Věříme, že nová so-
cha bude další ozdobou Mouřence a bude 
i dalším důvodem, proč tento osm set let 
starý chrám navštívit,“ říká předseda spol-
ku Přátelé Mouřence Lukáš Milota.

Výroba sochy začala v pondělí 24. červen-
ce. Tehdy sochař Bartoloměj Štěrba přivezl 
na Mouřenec 800 kilogramů těžký kvádr 
z hořického pískovce. Už po několika dnech 
vytvořil postavu. Další dny pracoval na de-
tailech. Od rána do večera sochal, tábořil 
a nocoval přímo vedle kostela v dodávce. 
„Slíbil jsem, že sochu udělám, tak jsem 
to dodržel. Když něco slíbím, tak to pla-
tí. Nejradši pochopitelně sochám ženy, ale 
i tato práce mne hodně bavila. Přicházeli 
sem ke kostelu za mnou lidé a povídali si, 
ptali se, s některými jsem se skamarádil. 
Bylo to fajn. Svatý Mořic je 135 cm vysoký, 
váží asi 350 kilogramů. Byl to římský voják, 
velel ve 3. století legii, která odmítla obě-
tovat pohanským bohům, a proto nechal 
císař vojáky zabít. Mořic a jeho druhové se 
později coby mučedníci dočkali svatořečení. 
Pískovcového Mořice pro Mouřenec zdobí 

      
        
 
 
 
 

 

 
 
PŘIJĎTE SI ZAHRÁT DIVADLO 

nebo jen pomoci v zákulisí.. 
 
 

Místní amatérský divadelní spolek 

DRAK 
Vás zve do svých řad. 

 
Hledáme nové zapálené ochotníky a další 

pomocníky pro realizaci divadelní pohádky  
pro děti. 

Začínáme od října 2017. 
 

Další informace na tel.: 602 183283 
Jana Halbhuberová 

 
 
 
 
 

vojenská přilba a brnění s pláštěm a atri-
buty, konkrétně štít s křesťanským křížem 
a dostane i zlacené kopí. Životnost sochy 
může být 300 let. Může ale vydržet sto  
i šest set let, to se nedá předpovídat,“ po-
psal sochař Bartoloměj Štěrba z Kozojed 
na severním Plzeňsku. Práci s kamenem  
a sochaření se Štěrba věnuje 46 let.

Sochu svatého Mořice zaplatí spolek 
Přátelé Mouřence ze sponzorských darů. 
„Je hodně lidí, kteří Mouřenec a činnost 
našeho spolku podporují. Někteří nám po-
máhají i finančně a někteří poslali na náš 
transparentní účet významné finanční dary. 
Právě tyto peníze na sochu použijeme. 
Socha včetně instalace bude stát desítky 
tisíc korun,“ říká Lukáš Milota ze spolku 
Přátelé Mouřence. Pískovcový Mořic v bu-
doucnu ozdobí dosud prázdnou niku nad 
hlavním vchodem do kostela. „Máme infor-
mace o tom, že kdysi ve výklenku byl Mořic 
dřevěný. Snad někdy po válce niku zevnitř 
probourali a půdou sochu snesli do koste-

la. Pravděpodobně je to ten Mořic, který 
je dnes v muzeu v Kašperských Horách. 
Desítky let pak byla nika prázdná. O ka-
menné soše nevíme nic. Pokud ve výklenku 
stála, možná to bylo v minulých staletích.  
Věříme, že ta nová socha tam zůstane 
stovky let a připomene šikovného sochaře 
a roky, kdy se Mouřenec stal jedním z ob-
líbených duchovních a kulturních míst na 
Šumavě,“ uzavírá Milota.

Lukáš Milota
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Třetí ročník Šumavského štrůdlování
Spolek Šumavské cesty vás zve na 

třetí ročník „Šumavského štrůdlování “ – 
soutěže o nejlepší jablkový štrůdl (nebo 
závin), které se uskuteční v sobotu  
7. října 2017 v Domě sv. Vintíře 
v Dobré Vodě (u Hartmanic).

V loňském roce, při druhém ročníku, 
se sice nepodařilo překročit počet vzor-
ků z ročníku prvního v roce 2015, ale 
na atraktivnosti soutěže to nebylo znát 
– sešlo se na dvě desítky soutěžních 
štrůdlů. Úroveň předložených vzorků 
byla velmi vysoká (a chuťově moc dob-
rá) a porota měla co dělat, aby stihla 
za daný čas všechny štrůdly ochutnat  
a zhodnotit.

Tříčlenná porota hodnotí vzhled, vůni, 
chuť a také zda se štrůdl při krájení  

a servírování nerozpadne. Vyhodnoceno 
bude 5 štrůdlů, které nejvíce zaujmou. 
Účast v porotě přislíbil již tradičně sta-
rosta Hartmanic pan Pavel Valdman. 

Podmínky jsou velmi jednoduché – 
hlásit předem se nikam nemusíte. Stačí, 
když v sobotu 7. října 2017 odpoledne 
přinesete 2 rukávy jablečného štrůdlu 
(závinu) přes délku plechu do Domu 
sv. Vintíře v Dobré Vodě – viz program. 
Ke všem vzorkům prosíme letos nově 
přiložit i recept, jméno kuchařky/kucha-
ře a telefon, popř. e-mailovou adresu. 
Recept na vítězný štrůdl pak najdete na 
našich webových stránkách, faceboo-
ku a v některých oblastních novinách. 
Autorky/autoři vyhodnocených štrůdlů 
budou odměněni hodnotnými cenami.

Program sobotního odpoledne:
15.00 – 15.45 hod. příjem 
soutěžních štrůdlů
16.00 - 17.00 hod. 
kulturní program v kostele 
sv. Vintíře – vstupné dobrovolné
náročná práce hodnotící komice
17.15  -  17.30 hod.  vyhodnocení
 . . .  a dále do 19.00 hod. „Vintířova 

kavárnička“ - ochutnávka soutěžních 
štrůdlů, výměna receptů a  gastronomic-
kých vychytávek (a možná přijde ochutnat 
i samotný Vintíř).

Těšíme se na vaše letošní vzorky i na vás 
všechny! Upečte ten svůj zamilovaný a při-
jeďte se pochlubit v sobotu 7. října 2017 
odpoledne do Dobré Vody (u Hartmanic).  

Jana Kolářová
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POUTNÍ  SLAVNOST   
NAROZENÍ  PANNY  MARIE 
STRAŠÍN  NA  ŠUMAVĚ   9.-10.9. 2017    

         
 
Sobota 9. září 
 

18,00 – POUTNÍ  MŠE  SVATÁ – celebruje P.Martin Weis 
                 pěvecký doprovod sbor sv. Vladimíra, Praha 
 

19,00 – PŘEDNÁŠKA „Mučedníci bolševické revoluce“   
             přednáší univ.prof. P. Martin Weis 
             z TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 

Neděle 10. září 
 

10,00 - SETKÁNÍ  ÚČASTNÍKŮ  POUTI  
             před obecním úřadem a koncert dechové hudby 
             SOLOVAČKA ze Sušice 
 

10,30 - VÍTÁNÍ  POUTNÍKŮ 
 

10,45 - SLAVNOSTNÍ  PROCESÍ  
             s Madonou a korouhvemi k poutnímu kostelu 
 

11,00 - POUTNÍ  MŠE  SVATÁ 
             hudební a pěvecký doprovod Academia Mariae Sanctae - Praha, Sušice 
                 J.Haydn Missa brevis Sancti Joannis de Deo in B 
 

14,00 - MARIÁNSKÁ  POBOŽNOST  AKAFIST  se zpěvy,    
            požehnání a rozloučení s poutníky  
            pěvecký doprovod sbor sv. Vladimíra, Praha 
                 



 strana 15KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ



 strana 16 KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

My máme rádi... jídlo!

Syrníky
Víte, co jsou tvargle? Určitě ano, je to 

totiž hanácký název pro olomoucké tvarůž-
ky. Když se řekne syreček, každý z nás si 
hned vybaví jejich typickou, ne příliš váb-
nou vůni. Ne každý už ale ví, že se vyrábí 
z odtučněného mléka, vyznačuje se nízkým 
obsahem tuku a nemá téměř žádný chole-
sterol. Pokud si tedy hlídáte štíhlou linii, 
je to potravina přesně pro vás. Odrazuje-li 
vás přeci jen jejich vůně, kupte si tvarůž-
ky v Německu, mají velmi podobnou chuť  
a nemusíte si při jejich konzumaci dávat ko-
líček na nos.

100 g olomouckých tvarůžků
3 větší vařené brambory
250 g měkkého tvarohu
vejce
sůl, pepř a kmín
3 lžíce dětské krupičky
150 g polohrubé mouky
olej na smažení

Brambory nastrouháme na jemném 
struhadle, tvarůžky na hrubém. Přidáme 
měkký tvaroh, vejce a ochutíme solí, pep-
řem a kmínem. Přidáme krupičku a mouku  
a vytvoříme těsto asi jako na bramborové 
placky. Těsto pořádně vypracujeme a na 
pomoučeném vále vyválíme asi centimetr 
vysokou placku. Pomocí skleničky vytvo-
říme kolečka, která smažíme dozlatova  
z obou stran. Syrníky jsou výborné se zel-
ným salátem, nebo jen tak na zobání k pivu 
či vínu.

Matka příroda to tak skvěle zařídila, že 
právě na podzim dozrávají plodiny, díky 
kterým můžeme být zdrávi celou zimu. Tak 
s chutí do toho!

Domácí cikánka
1kg cibule
1lg paprik
1kg rajčata
20 dkg cukru
5 dkg soli
malý kelímek hořčice
2-3 feferonky
1 dcl oleje
1 dcl octa

Cibuli oloupeme, všechny plodiny nakrá-
jíme a dáme do hrnce, přimícháme také 
olej, ocet a hořčici. Dusíme za stálého mí-
chání cca 2 hodiny. Poté směs nandáme do 
sterilovaných do skleniček, zavíčkujeme. 
Skleničky zavaříme - 20 min při 80° C.

Přísloví praví „Před heřmánkem smekni, 
před bezinkou klekni“. Černý bez je plný 
antioxidantů, má protizánětlivé účinky a je 
účinný proti virům - zejména těm chřipko-
vým. Proč polykat prášky, když tenhle „po-
klad“ roste snad všude. A tak si dnes místo 
sladké tečky připravíme zdravý sirup.

Sirup z černého bezu
1 kg plodů černého bezu
700 g cukru
1 lžička mleté skořice
šťáva ze 3 citronů

Plody černého bezu dobře omyjeme, 
otrháme a dáme do hrnce. Zalijeme je vo-
dou, aby byly ponořeny. Přivedeme k varu  
a dusíme cca 20 minut, pak necháme tro-
chu vychladnout a přecedíme přes jemněj-
ší sítko. Šťávu nalijeme do hrnce, přidáme 
cukr, skořici a šťávu z citronů a vaříme, do-
kud se cukr úplně nerozpustí. Poté plníme 
do sterilovaných sklenic. Sklenice můžeme 
ještě zavařit (cca 20 minut při 80° C) nebo 
šťávu uchovávejte v lednici.

Lena Yvona Geryková
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