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Za poskytnutí titulní fotografie  
  děkujeme Petře Hovorkové.

Hudební festival

Více na straně 20

Pozor na letní požáry
Vzhledem k extrémně vysokým tep-

lotám minulých dnů je opět aktuální si 
připomenout zvýšené nebezpečí vzniku 
požárů v tomto období. V minulých letech 
bylo období nepříznivých klimatických 
podmínek (období sucha) vyhlašováno  
a odvoláváno hejtmanem kraje. Nově, dle 
nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016 z 24. 
10. 2016, začátek tohoto období nastává 
v okamžiku vyhlášení výstrahy nebezpečí 
požárů Českým hydrometeorologickým 
ústavem a platí do jejího odvolání. Tato 
výstraha je zveřejňována na adrese por-
tal.chmi.cz a také v rámci televizní relace 
předpovědi počasí.

Během platnosti takové výstrahy jsou 
na místech se zvýšeným nebezpečím 
vzniku požáru zakázány některé činnosti, 
např. pálení klestu, kouření, používání py-
rotechniky, pouštění lampionů atd.

A jak požárům v letních měsících 
předcházet?

Dodržovat podmínky rozdělávání ote-
vřeného ohně ve volné přírodě – táborový 
oheň, pálení klestu atd. Dodržovat bez-
pečnou vzdálenost – nerozdělávat oheň 
v blízkosti lesa, stohů, budov nenechá-
vat oheň bez dozoru, ohniště opustit až 
po úplném vyhasnutí ohně, nerozdělávat 
oheň za větrného počasí, oznámit předem 
den, dobu a místo plánovaného pálení na 
HZS Plzeňského kraje (tel. 950 330 110, 
případně na paleni.hzspk.cz)

V případě, že k požáru dojde, je povin-
ností každého oznámit každý vzniklý po-
žár, a to na tel. čísle 150, a to vzhledem 
k velké rychlosti šíření požáru čím dříve, 
tím lépe.

Pevně věřím, že si výše uvedená doporu-
čení každý z nás vezme k srdci a všichni tak 
prožijeme léto v klidu a pohodě. Věnováním 
pozornosti preventivním opatření chráníme 
totiž především sebe a svůj majetek.

Tereza Havlová

Již poněkolikáté ožije údolí pod hradem 
Kašperkem, tentokát dílem letního hudeb-
ního festivalu pod názvem Kašperky na-
doraz. Přijďte se pobavit na oveřené fes-
tivalové místo!

Letní kino
V parčíku pod kinem v červenci opět za-

čne cyklus večerních promítání. Přijdte se 
podívat na nějaké filmy i vy.

Zaměstnanost
Kolik zaměstnávají městské podniky lidí 

a kolik z nich je z Kašperských Hor? Jak 
se vyvíjí nebo může vyvíjet situace kolem 
jejich mezd? Článek Jaroslava Chlady.

Více na straně 7
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Práce a zaměstnanost
Jak zaměstnávají místní podniky? 

Městské lesy
Suchá opona Šumavy?
První „Den lesa“
Svěží vánek v lesnictví

Akce na náměstí
Setkání odpůrců těžby zlata

Místní školství
Ze školky
ZUŠ v rytmu hudby a barev

Aktuální jízdní řády

Sportovní rubrika
Přeborníci orientačního běhu
Výsledky fotbalové sezony

Pozdravy  
a poděkování 

Medica Filter
Technické služby a SDH Kašperské 

Hory děkují firmě Medica Filter spol. 
s.r.o. Kašperské Hory za věnované 
ochranné pracovní prostředky.

Za TS Jiří Bártík, za SDH Jaroslav Schmid

SEV Kašperské Hory 
NP Šumava

Tímto děkujeme zaměstnancům SEV 
Kašperské Hory NP Šumava za celo-
roční spolupráci, zajímavé programy, 
zorganizování Dne Země a vstřícný  
a přátelský přístup. 

Žáci a učitelé ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory.

Veronika Králíková
V tomto smyslu bych vyjádřil vřelé 

díky paní Ing. Veronice Králíkové za 
pomoc, kterou poskytla mé osobě při 
řešení a hlavně vyřešení situace v oblas-
ti poskytování informací v problematice 
pojišťování. Rozhovor s touto paní je 
velmi poučný, doporučuji. K dispozici je 
na +420 724 275 391.

S díky a přátelským pozdravem, František 
Kortus

    Léto plné zážitků
Vážení čtenáři Zpravodaje, 
pro čas prázdnin, dovolených, společ-

ných dnů s rodinou nebo přáteli, pro 
zábavu i odpočinek, přeji všem krásné  
a pohodové léto. 

Ráda bych poděkovala všem zaměstnan-
cům města a Městského úřadu, zaměst-
nancům všech městských organizací a jejich 
vedení, za odvedenou práci v první polo-
vině letošního roku. Ve světle neustálých 
změn (legislativních, personálních, provoz-
ních…) je jejich práce často komplikovaná 
a vyžaduje značné úsilí a vypětí. 

Věřím, že si najdou čas na letní odpoči-
nek a relax, že budou mít dostatek příle-
žitostí načerpat síly do dalších pracovních 
dnů, stejně jako vy. 

Poděkování patří také všem, kteří se po 
celý školní rok starají  o to, aby děti dostaly 
kvalitní vzdělání, měly zajištěné  příjemné 
a důstojné prostředí, mohly se  smyslupl-

ně bavit ve volném čase a spokojeně  růst. 
Určitě i oni se, stejně jako děti na prázdni-
ny, těší na zaslouženou dovolenou.

Šťastné návraty z prázdninových cest  
a léto plné nevšedních zážitků!
 Andrea Staňková, tajemnice MěÚ

Foto: Olga Svobodová
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Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory sr-
dečně blahopřeje spoluobčanům, kte-
ří slaví významné životní jubileum: 

Vrhel Zdeněk  65 let
Kašák Josef  75 let
Greplová Terezie 70 let
Hrdličková Arnoštka 81 let
Pešlová Božena 95 let
Boušková Hana  65 let
Fenclová Marie  88 let
Drábková Anna  87 let
Kapic Čestmír  70 let 
Pajerová Jana  65 let
Přindová Jarmila 93 let
Kováříková Anna 83 let
Semirádová Miloslava 75 let
Konířová Anežka 65 let
Voráčková Jaroslava 75 let
Šlapáková Emilie 86 let

Narodili se:

Krupa Daniel
Rosíková Mariana

Opustili nás:

Beran Edvard
Kubíček Karel

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

Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samospráv-
ného celku, periodicita: měsíčník, místo vydávání: Kašperské Hory, re-
gistrační 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.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 

Kašperskohorského zpravodaje je
20. července 2017

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

Řádková inzerce

Vzpomínka na Květu
I na její rodinu

10. května 2014 oslavila 85. naro-
zeniny paní Květa Hadravová. Většinu 
produktivního věku pracovala ve školství  
v Kašperských Horách. Nejprve pracova-
la jako vychovatelka v dětském domově, 
v šedesátých letech pak jako vychovatelka  
v učňovské škole. Od počátku 70. let až do 
odchodu do důchodu pracovala v dětském 
domově ve funkci ředitelky.

Při velkém počtu dětí v DD v té době, 
přístavbě a mnoha dalším starostem i ra-
dostem, to byla náročná práce. Dětem se 
věnovala s láskou, mnohé ji braly za mámu. 
I po 30 letech, kdy již v domově nepraco-
vala, ji „její“ děti navštěvovaly i s partne-
ry a dětmi či vnoučaty, píší jí a telefonují.  
Za vše, co pro děti a dětský domov vykona-
la, si zaslouží poděkování.

Květa neměla svůj život lehký. Její man-
žel Václav Hadrava, vynikající úředník 
Městských lesů, který po válce postavil 
v Kašperských Horách první soukromý byt, 
jí záhy zemřel a ona vychovávala dva syny 
Vaška a Zdeňka.

Vašek jí také v mládí odešel „na prav-
du Boží“. Mladší syn Zdeněk se uplatnil ve 

městě jako vynikající obchodník a podnika-
tel. Zakoupil dům na rohu Baarovy ulice, 
kde zřídil moderní prodejnu rozmanitého 
průmyslového zboží. Zde bylo k dostání 
vždy vše. Drogerie TETA v Baarově uli-
ci nabízela zákazníkům široký sortiment  
i v železářském, papírenském, keramickém 
či sklářském zboží.

Bohužel i Zdeněk v posledních letech 
onemocněl vážnou nemocí a byl nucen celý 
dům s prodejnou opustit a prodat.

Tato prodejna byla v roce 2016 prodána 
dosavadním majitelem p. Zdeňkem Hadravou 
vietnamskému obchodníkovi, který někdy na 
počátku roku obsadil prodejnu svým zbožím. 
Ten prodává dnes v přebudované prodejně 
převážně potravinářské zboží. K dispozici je 
zde i určité zboží drogistické a papírenské. 
Naprosto, ale ke škodě zákazníků, chybí 
zboží železářské, elektronické, sklářské, ke-
ramické, popřípadě zahradnické.

Květa se pak ve stáří až do své smrti 
pečlivě starala i o Zdeňkovy děti.

Ve středu 26. dubna 2017 zemřela.  
Na její pohřeb v kostele v Kašperských 
Horách přišlo mnoho občanů i z řad býva-
lých chovanců dětského domova.

„Budiž jí země lehká“.
Karel Větrovec

Aktuální nabídka práce
Nebespán boutique hotel 
Ještě nám chybí jeden poslední prima ko-

lega či kolegyně na pozici obsluha / barista 
na letní prázdniny. Pokud se nebojíte práce  
a máte rádi lidi a chcete zažít prima at-
mosféru, napište nám OBRATEM na  
info@nebespan.cz nebo zavolejte tel. 603 
255 563. Více info osobně. Plat 80 - 100 
Kč na hodinu čistého podle toho, jak se 
umíte otáčet. Směny dle dohody.

Na Solné stezce
Stále naléhavě hledáme hlavního číšníka 

- servírku na plný úvazek, případně brigád-
ně na letní sezonu. Pracovní doba shodná  
s otevírací dobou 10.30 - 23.00 hod. Týdenní 
turnusy, v době turnusu možnost ubytování a 
strava zdarma. Info 604 705 670 nebo osob-

ně. Dále hledáme pomocnou sílu do kuchyně. 
Náplň práce: příprava zeleniny, výdej a úklid. 

ZKD Sušice, provozovna Kašp. Hory
Přijmeme prodavačku, provozovna Kašp.

Hory, Náměstí 143. Nástup možný ihned,  
PP na dobu neurčitou, plný úv. 37, 5 hod/ 
týdně - smíšená mzda. Praxe a zkušenosti 
vítány, nevyučené zaškolíme. Info u paní 
Čapkové: 702 020 889.

Rósta Kafe
Hledáme šikovnou a milou slečnu či paní 

na letní sezonu jako obsluhu zákazníků v naší 
kavárně. 2 - 5 dnů v týdnu včetně víkendů. 
V případě zájmu nebo dotazu prosím volejte 
739 079 214, popř. nechte na sebe kontakt  
v kavárně.

Prodám ocelokolnu (garáž, sklad) 4x12 
m, výška cca 2.5 m. Střecha trapézový 
plech pozink. Nejlépe vlastní demontáž 
v Nové ulici v K. Horách nebo přivezu. 
Cena 12.000,- Kč. Tel. 731 542 344.
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O čem jednala Rada města Kašperské Hory?
RM Kašperské Hory (dále jen RM) 

se schází na pravidelném jednání každé 
dva týdny. Členy Rady města jsou: sta-
rosta Petr Málek, místostarosta Jaroslav 
Chlada, Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zdeněk 
Svoboda a Ing. Milan Bechyně. Průběh 
zasedání rady města se řídí Jednacím řá-
dem (kompletní usnesení je k dispozici 
na www. kasphory. cz / úřední deska > 
rada). Rada města Kašperské Hory  zase-
dala 22. 5., 5. 6., 12. 6. a 19. 6. 2017.

Z jednání Rady města 22. 5. 2017

RM schválila záměr pronájmu části 
pozemkové parcely číslo 935/5 – zahrada  
o výměře 90 m2 a 205 m2, vše v katastrál-
ním území Kašperské Hory. Pronájem na 
dobu neurčitou, nájemné ve výši 1,- Kč/
m2/rok, nájemné bude zvyšováno o inflaci, 
pokud bude činit kumulativně 3 %.

RM souhlasila s umístěním reklamní 
vitríny na parkovišti pro hrad Kašperk, na 
pozemkové parcele číslo 355/2 v katast-
rálním území Žlíbek, pro rodinný penzion 
s farmou – „Farma a penzion Nadějov“, na 
základě žádosti Radka a Jiřiny Třískových, 
Žlíbek 2, 341 92 Kašperské Hory. 

RM souhlasila s umístěním reklamního 
panelu na parkovišti pro hrad Kašperk, na 
pozemkové parcele číslo 355/2 v katastrál-
ním území Žlíbek, pro Penzion na Habeši, 
na základě žádosti Ing. Milady Janošíkové, 
Žlíbek 1, 341 92 Kašperské Hory.

RM souhlasila s předloženým návr-
hem plánu společných zařízení komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území 
Kavrlík, t.j. s návrhem komunikací VC1a, 
VC1b (pozemková parcela číslo 112) a DC2 
(pozemková parcela číslo 111), vše v katas-
trálním území Kavrlík. 

RM souhlasila se zněním Dodatku č. 1  
k SOD „Kašperské Hory – ulice Besední  
a křižovatka Besední x Vimperská“ (posun 
termínu podání žádosti o stavební povole-
ní) a pověřila starostu jeho podpisem.

RM souhlasila s vyhlášením veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební prá-
ce týkající se akce „Čištění odpadních vod 
z hradu Kašperk“ na základě předložené 
zadávací dokumentace.

RM schválila komisi pro otevírání obá-
lek a hodnocení nabídek akce „Čištění od-
padních vod z hradu Kašperk“ ve složení: 
Petr Málek, Jan Voldřich, Zdeněk Svoboda, 
Milan Bechyně, Jaroslav Chlada.

RM schválila komisi pro otevírání obá-
lek a pro hodnocení nabídek veřejné za-

kázky „Snížení emisí výtopny na biomasu  
v Kašperských Horách“ ve složení: Ing. 
Milan Bechyně, Petr Málek, Miroslav 
Mäntl, Marek Vrba, Jana Slonková, jako 
poradce bude přizván JUDr. Tomáš Samek.

RM schválila prodloužení termínu 
odevzdání nabídek pro veřejnou zakáz-
ku „Snížení emisí výtopny na biomasu  
v Kašperských Horách“ do 9. 6. 2017.

RM rozhodla, na základě výsledků výbě-
rového řízení, o výběru nejvhodnější nabíd-
ky na akci „Renovace veřejného osvětlení 
v Kašperských Horách, 1. fáze“ a pověřila 
starostu podpisem smlouvy se společností: 
INVESTTEL, s.r.o., IČ 49193503 za celko-
vou cenu 566.047,68 Kč vč. DPH.

RM schválila harmonogram výměny 
měřičů tepla dle navrhované varianty roz-
ložení nákladů v jednotlivých letech

2017   65 489,- Kč bez DPH      10 ks
2018 654 889,- Kč bez DPH     100 ks
2019 196 466,- Kč bez DPH      30 ks
2020 392 932,- Kč bez DPH     160 ks

celkem:
        1 309 776,- Kč bez DPH    200 ks

Do nákladů je započtena cena za montáže 
a režijní materiál 1 250,- Kč / ks, tj. 250 000  
Kč bez DPH.

RM souhlasila s nákupem jednotlivých 
položek pro výtopnu EVK Kašperské Hory, 
s. r. o, v rámci obnovy HW a SW vybavení. 

Pro nákup jednotlivých typů byly poptány 
firmy a vybrány nejvýhodnější nabídky:

PC sestava
Fa Maxent  18 382,- Kč bez DPH
   realizace 5-6/2017
úprava SW
Fa Microsys  30 000,- Kč bez DPH
   realizace 5-6/2017
GSM brána
Fa K+B elektro Technik 
   11 068,- Kč bez DPH
              realizace 6-9/2017

CELKEM           59 450,-, Kč bez DPH

RM souhlasila s podpisem dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo na změnu celkové ceny 
za zhotovení stavebních prací Přeložka vo-
dovodního potrubí Vimperská dle předlo-
ženého změnového listu (cena se navyšuje 
o vícepráce – méněpráce 101.678,- Kč bez 
DPH).

RM vzala na vědomí rozpracované ře-
šení stavebních úprav v souvislosti s bu-
doucím využitím prostor sokolovny.

RM vzala na vědomí  žádost o zakoupe-
ní 3 ks stolů Sponeta S3-46i na stolní te-
nis pro kolektiv stolních tenistů, Kašperské 
Hory v předpokládané hodnotě 4800,- Kč 
vč. DPH/1 ks.

RM vzala na vědomí žádost o zařaze-
ní komunikace Tuškov – Opolenec do péče 
Technických služeb Města Kašperské Hory 
s.r.o. a pověřila jednatele společnosti Jiřího 
Bártíka přípravou návrhu řešení údržby 
této komunikace a okolí. 

RM schválila rozhodnutí společníků spo-
lečnosti Zdravotnické služby Šumava s.r.o. 
se sídlem Hartmanice 75, 342 01 Sušice, 
IČ 28031792 o převodu hospodářského 
výsledku zisku ve výši 34.487,72 Kč za rok 
2016 na účet číslo 428000 – Nerozdělený 
zisk z minulých let, a zároveň rada měs-
ta schválila rozhodnutí týchž společníků  
o převodu nerozděleného zisku z minu-
lých let v plné výši (34.487,72 Kč) na účet 
429000 – Neuhrazená ztráta minulých 
let.  

RM schválila smlouvu mezi Lesy České 
republiky, s.p., Hradec Králové, IČO: 
42196451 a městem Kašperské Hory, IČO: 
00255645 – údržba stavby Zollerbach, pře-
hrážky na Zlatém potoce.

RM vzala na vědomí zapojení ZŠ, ZUŠ  
a MŠ Kašperské Hory, p. o., do mezinárod-
ního projektu Edison a s tím spojené závaz-
ky v rámci návštěvy zahraničních studentů 
v ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o.

RM vzala na vědomí pořádání akce ta-
neční skupiny POWER Kašperské Hory dne 
24. 6. 2017.

RM schválila Smlouvu o poskytnutí fi-
nančního příspěvku na úhradu nákladů 
souvisejících s provozem Zelených autobu-
sů v roce 2017 ve výši 20.000,- Kč mezi 
Městským úřadem Kašperské Hory IČO: 
00255645 a Správou Národního parku 
Šumava, Vimperk IČO: 00583171.

Pokračování na straně 5
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RM schválila účetní závěrku společnosti 
EVK s.r.o. za rok 2016. RM schválila po-
nechání zisku společnosti EVK Kašperské 
Hory s.r.o. ve výši 314 552,- Kč po zdanění, 
jako nerozdělený zisk.

RM vzala na vědomí zprávu České škol-
ní inspekce ve věci projednání stížnosti na 
právnickou osobu ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské 
Hory, příspěvková organizace.

RM schválila Nájemní smlouvu /proná-
jem veškeré vodohospodářské infrastruk-
tury/ mezi Městem Kašperské Hory IČ: 
00255645 a EVK Kašperské Hory s.r.o. IČ: 
05230624.

RM souhlasila s navrženou uzavírkou 
komunikací v rámci cyklistického závodu 
„Kašperská 66“ (15 km okruh - Dlouhá ulice, 
ulice Na Prádlo, komunikace na Červenou, 
ul. Stará Rejštejnská, ul. Nerudova a Horní) 
v době od 14.00 hod. do 17.00 hod. dne 
24. 6. 2017. Podmínky uzavírky stanoví pří-
slušný silniční správní úřad.

RM souhlasila se zapojením ZŠ, ZUŠ 
a MŠ Kašperské Hory p. o., do projektu 
„Podpora škol formou projektů zjednoduše-
ného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ I“.

Z jednání rady města 5. 6. 2017

Rada města pověřila starostu města 
podpisem Nájemní smlouvy č. 34N17/03, 
kterou Město Kašperské Hory uzavírá se 
Státním pozemkovým úřadem v Plzni na 
pronájem části pozemkové parcely číslo 
62/21 – ostatní plocha, manipulační plo-
cha o výměře 101 m2 v katastrálním úze-
mí Kašperské Hory, z důvodu rekonstruk-
ce Besední ulice v Kašperských Horách. 
Nájemní smlouva se uzavírá od 6. 6. 2017 
na dobu neurčitou.

Rada města souhlasila s ukončením 
Nájemní smlouvy ze dne 28. 12. 2005  
a Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 
27. 11. 2007, které Město Kašperské Hory 
uzavřelo s firmou RUMPOLD-P s.r.o., 
Úslavská 27, 301 44 Plzeň, z důvodu 
ukončení činnosti pro město, ke dni 31. 5. 
2017.

Rada města pověřila starostu města 
podpisem Pachtovní smlouvy č. 35N17/03, 
kterou Město Kašperské Hory uzavírá se 
Státním pozemkovým úřadem v Plzni na 
propachtování pozemkových parcel číslo 
180/8 – zahrada o výměře 301 m2 a 2393 
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 183 
m2, obě v katastrálním území Kašperské 
Hory, a to od 30. 5. 2017 na dobu neur-
čitou za cenu 500,- Kč ročně. Zároveň se 
starosta města pověřila podpisem Dohody 
o zaplacení úhrady za užívání nemovitých 
věcí č. 35N17/03 na úhradu za užívání uve-
dených nemovitostí v období od 29. 12. 
2008 do 29. 5. 2017 ve výši 2406,- Kč. 

Rada města schválila Veřejnosprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z programu 
„Podpora spolků“ ve výši 25.000,- Kč mezi 
poskytovatelem dotace Město Kašperské 
Hory a příjemcem dotace Bohumír Němec – 
Veduta, České Budějovice IČO:60645628.

Rada města souhlasila s otevření nového 
literárně-dramatického oboru v rámci Základní 
umělecké školy Kašperské Hory od 1. 9. 2017.

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo „ZŠ Kašperské Hory – sta-
vební úpravy původní tělocvičny na třídy 
k MŠ a ZŠ (změna doby plnění z důvodu 
zpoždění průzkumů stávajícího objektu  
a velká naplněnost profesistů na straně ge-
nerálního projektanta).

Rada města vzala na vědomí provoz-
ní řád zařízení ke sběru a výkupu odpa-

dů a shromažďování odpadů ve SD firmy 
Pošumavská odpadová, s.r.o. 

Rada města souhlasila s pověřením fir-
my Pošumavská odpadová, s.r.o. k plnění 
závazků obce vyplývající ze smlouvy mezi 
EKO-KOM a.s. a Městem Kašperské Hory, 
ze dne 20. 6. 2002. 

Rada města souhlasila s výsledky šetře-
ní České školní inspekce ve věci stížnosti na 
ZŠ, MŠ a ZUŠ Kašperské Hory, p.o. s tím, 
že stížnost byla posouzena ze strany ČŠI 
jako nedůvodná. 

Rada města souhlasila s prodejem štěp-
kovacího stroje Vermeer BC1000XL za vy-
draženou cenu 380.000,- Kč bez DPH.

Rada města schválila přijetí dotace 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 
na rok 2017, na výkon sociální práce podle 
ustanovení § 92- § 93a zákona o sociálních 
službách / § 63 - § 65a zákona o pomoci 
v hmotné nouzi, ve výši 34 577,- Kč pro 
žadatele Město Kašperské Hory, Náměstí 
1, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645.

Rada města souhlasila s oslovením firem 
Alza CZ, a. s., Gospos.CZ, EDCOM s.r.o., 
AB COM CZECH s.r.o., Maxent, s.r.o., 
CZC.cz Partner pro podání nejvýhodnější 
cenové nabídky na nákup 4 ks pevných dis-
ků SAS 1,2TB  pro MÚ Kašperské Hory. 
Předpokládaná celková cena dodávky je 
do 40 000 Kč bez DPH. Výběr dodavatele 
provede rada města po posouzení došlých 
cenových nabídek.

Z jednání rady města 12. 6. 2017 
(mimořádné)

Rada města rozhodla na základě Zprávy 
o hodnocení nabídek o výběru nejvhodněj-
ší nabídky na akci „Snížení emisí výtopny 
na biomasu v Kašperských Horách“ a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy o dílo 
se společností K&K TECHNOLOGY a.s., IČ 
64833186, za celkovou cenu 14.278.244,30 
Kč vč. DPH.

Andrea Staňková, tajemnice

Dokončení ze strany 4

Informace ke svozu odpadu
Asi jste postřehli, že od 1. 6. 2017 

došlo ke změně svozové firmy, kte-
rá sváží z vašich domovů směsný od-
pad. Dne 31. 5. 217 skončila smlouva, 
která byla uzavřena na dobu určitou 
mezi Městem Kašperské Hory a firmou 
Rumpold – P s.r.o. a město proto vy-
psalo výběrové řízení, ve kterém byla 
důležitým hodnotícím kritériem cena, 
za kterou bude firma schopna službu 
provádět. Na základě toho byla vybrána 
firma Pošumavská odpadová s.r.o., kte-
rá zde tedy začala působit hned od za-
čátku měsíce června. Pod jejím vedením 
nyní funguje také sběrný dvůr, i když 
osoba obsluhy se nezměnila. Nezměnila 

se tam ani otevírací doba ve středu  
a v sobotu a stejné zůstávají také pon-
dělky – jako svozové dny směsného od-
padu ve městě. Firma bude také obsta-
rávat vývoz nádob na tříděný odpad, 
které jsou ve městě rozmístěny. Chataře 
a chalupáře nebo vlastníky domů, kde 
není dobrá dostupnost svozového auta 
a kteří proto používají místo popelnice 
igelitových pytlů s logem svozové fir-
my a kteří si pytle se značkou Rumpold 
– P zakoupili do zásoby, upozorňuji,  
že tyto pytle mohou i nadále použít. 
Další pytle budou již prodávány s lo-
gem nové firmy.

Helena Marková, odbor Životního prostředí
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Dubnové Zastupitelstvo města K. Hor
Pokračování

Vydávání Kašperskohorského zpra-
vodaje dostalo nová pravidla. Ta ome-
zila přispěvatele limitem počtu znaků 
(písmen) včetně mezer. Překročení 
limitu může mít za následek krá-
cení textu, případně jeho neotiště-
ní. Moje příspěvky, vesměs kritické  
k činnosti vedení města, vzbuzují ne-
voli těch, kterých se jejich obsah do-
týká. V pozici člena zastupitelstva 
však mám právo na zveřejnění svých 
názorů v tiskovině vydávané městem.  
Co dělat, když se všechno do jedno-
ho příspěvku nevejde? Dá se psát i na 
pokračování. Nakonec - seriály jsou  
v oblibě.

Navazuji tedy na svůj článek z minu-
lého čísla. Po zjištění, co všechno se do 
zápisu vůbec nedostane, jsem si do disku-
se na dubnovém zasedání ZM připravila 
připomínky k plnění povinností a jednání 
starosty a místostarosty s požadavkem, 
aby text byl uveden v zápisu ze zastupi-
telstva. Ihned vyskočil právník, že podle 
jednacího řádu by přenesení mých připo-
mínek do zápisu muselo být odhlasováno 
zastupiteli. Přesto jsem své připomínky 
přednesla. Místostarostovi jsem připo-
mněla, že:

a) porušil opakovaně jednací řád ZM, 
a tím i zákon o obcích – před projedná-
ním věcného břemena (ZM č. 13 z 8. 12. 
2016) a koupě pozemků (ZM č. 14 z 16. 
2. 2017) neoznámil před projednáním  
svůj poměr k projednávané věci. 

b) nejméně při jednání ZM č. 14., kdy 
zasedání předsedal, uvedl nepravdivou 
informaci o tom, že „občané, jejichž ob-
jekty nejsou připojeny na centrální zdroj 
tepla doplácejí na ty, kteří připojeni jsou“. 

Stejně tak by mohl tvrdit, že občané byd-
lící v nemovitostech v osobním vlastnictví 
doplácejí na ty, kteří bydlí v obecních by-
tech, občané nesportující doplácejí na ty, 
kteří využívají sportovní zařízení města 
atd. 

c) nehospodárně a svévolně naložil 
s majetkem města – bezplatně nechal 
přemístit hrací prvky ze hřiště u MŠ do 
Tuškova, přitom hrací prvky na dětském 
hřišti ve Smetanově ul. jsou v dezolátním 
stavu.

Další připomínky byly adresovány sta-
rostovi, neboť mimo jiné:

a) porušil ustanovení zák o obcích § 
82 písm. b) – 11. 11. 2016 jsem dopi-
sem žádala starostu o zjednání nápravy 
ve věci vadných smluv na dodávky tepla 
vydaných společností EVK – dosud žádná 
odpověď, přitom zákon ukládá odpovědět 
písemně do 30 dnů.

b) v srpnu loňského roku po několika 
urgencích starosta při osobním jednání za 
účasti nejméně dalších 6 občanů města 
přislíbil dodat podklad pro další jednání 
ve věci opravy a údržby stavby města. 
Závazek nesplnil, ani se jinak ke svému 
nesplněnému slibu nevyjádřil.

c) ve věci zaslání dopisu prezidentovi 
republiky v souvislosti s novelou zákona  
o chraně přírody, který jednomyslně (tedy 
včetně starosty) v předloženém znění byl 
schválen zastupitelstvem, odmítl poté do-
pis vypravit,a tím usnesení nesplnil.

d) i v jiných záležitostech se postupně 
projevuje nesoulad mezi tím, co starosta 
říká a tím, co koná nebo třeba i nekoná.

Starosta i místostarosta pak svorně 
odpovídají za opakované porušování jed-
nacího řádu při vypracování zápisů ze 

zastupitelstev, kde chybí podstatné údaje  
i další informace o průběhu jednání.

Podle mého názoru by za uvedená 
pochybení, neplnění povinností a poru-
šování pravidel oba zasloužili odvolat  
z funkce. S přihlédnutím ke složení za-
stupitelstva a zejména rady města, nemě-
lo smysl odvolání navrhovat. Stejně tak, 
jak zastupitelé odmítli doplnění zápisu  
z předchozího ZM, bylo marné žádat 
uvedení přednesených výtek do zápisu  
z tohoto jednání.

Závěrem k reakci paní tajemnice:

- má pravdu, že zápisy čítají desítky 
stran, jsou však plné balastního textu ko-
pírovaného z podkladů k jednání a pak 
nezbývá místo na připomínky zastupitelů 
a veřejnosti

- má pravdu, že jsme lidé omylní, ale 
nestihnout si dělat poznámky o hlasování 
k jednotlivým bodům v průběhu nejméně 
dvou zastupitelstev – to je trestuhodné 
lajdáctví! Proč na jednání sedí tajemni-
ce, zapisovatelka a ještě právník, který 
dodržování jednacích pravidel připomíná 
jen mně? Jsou tito lidé skutečně efektivně 
placeni z veřejných prostředků? 

Nemá pravdu, když tvrdí, že můj projev 
na únorovém zasedání přesáhl 45 min., 
nevedla jsem monolog ani přednášku  
k přítomným. Pouze jsem se při veřej-
ném projednávání rozpočtu na letošní 
rok ptala na vybrané údaje o plánovaném 
použití veřejných prostředků. Myslím si, 
že rozpočtové výdaje v hodnotě více než 
99 milionů si zaslouží veřejnou diskusi ve 
větším rozsahu než 45 min. A nemohu za 
to, že ostatní zastupitelé se neptali. (Tak 
přece jen paní tajemnice něco stihla, ale 
zaznamenat jmenovité hlasování to bohu-
žel nebylo).

Alena Balounová,  
člen zastupitelstva města

Vyjádření 
starosty

Všechny uvedené obviňující při-
pomínky byly na dubnovém jednání 
zastupitelstva řádně zodpovězeny  
a vysvětleny. Rád bych zde připo-
mněl, že jednání zastupitelstva je ve-
řejné a každý má dostatek prostoru  
k věcné diskuzi. Občané si tak mohou 
udělat svůj názor na dění ve městě. 
Zpravodaj má sloužit k jinému účelu.  

Petr Málek, starosta města

Upozornění pro žadatele o prodloužení 
nájemní smlouvy k městskému bytu

Upozorňujeme nájemce městských 
bytů, že žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy je třeba podávat vždy před vy-
pršením lhůty uvedené ve smlouvě, nebo 
v posledním dodatku ke smlouvě. 

Rovněž upozorňujeme žadatele, kteří 
plní povinnosti nájemníků a kterým rada 
města  prodloužila  nájemní smlouvu, že 
hotové dodatky k nájemním smlouvám jsou 
uloženy v sekretariátu  Městského úřadu 
– dodatky je nutné podepsat, vyzvednout 
a přiložit k nájemní smlouvě. Pokud tak-

to nájemník neučiní, obývá byt (v přípa-
dě nemožnosti doložit podepsaný dodatek  
o prodloužení nájemní smlouvy) neo-
právněně a vystavuje se následně riziku  
postihu.

Dodatky ke smlouvám je možné si vy-
zvednout v pondělí a ve středu od 8.00 
do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, 
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00  
a od 13.00 do 16.00 hodin, v pátek od 
8.00 do 12.00 hodin.

Andrea Staňková, tajemnice MěÚ
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Jak zaměstnávají městské podniky?
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři 

Zpravodaje, protože od počátku fun-
gování současné koalice (2014) sbírám 
pravidelně údaje o stavu zaměstnanos-
ti v městských podnicích, rád bych vás 
tímto seznámil s některými dosavadní-
mi záznamy. Poslední představení se-
sbíraných výsledků proběhlo prostřed-
nictvím Kašperskohorského zpravodaje  
v březnu roku 2015. Objevily se i ohlasy, 
že takové statistiky jsou zbytečností, ale 
co není psáno, to se rychle zapomíná.

Nejprve se podívejme, kolik lidí jednot-
livě městské podniky zaměstnávaly za po-
slední tři roky:

  2014   2015   2016

Lesy   87       73       74
Statky  18       19       21
Tech. služby 22        -        23
Radnice 13       13       13
Hrad   3        4         6
Energetika  -         -          4
MěKIS   3        3         3
Celkem            146          144

Počty zaměstnaných občanů s trvalým 
pobytem v Kašperských Horách:

  2014   2015   2016

Lesy  46      43       39
Statky  14      15       13
Tech. služby 13                21
Radnice  5         8
Hrad   3       3         5
Energie  -        -         4 
MěKIS   3       3         3
Celkem 84         93

Před časem jsme si nechali udělat au-
dit, který měl zjistit postoje a spokojenost 
zaměstnanců. Pokládám to za užitečnou 
zpětnou vazbu, kdy zaměstnanci dostanou 
příležitost pojmenovat problémy, které je 
trápí. Bohužel jsme se setkali s mnohý-
mi odmítavými reakcemi, kdy především 
technici z provozů některých podniků po-
kládali výzvu k vyplnění jednoho dotazní-
ku za zbytečnost, která je má jen zdržovat 
od práce. Výsledky tohoto auditu budou 
teprve zveřejněny.

Jak se vyvíjel počet nezaměstnaných  
v Kašperských Horách v předchozích le-
tech? Jak vidíte níže, dobrou zprávou je 
patrný setrvalý pokles nezaměstnanosti:

2014 – 135   2015 – 104   2016 - 89

Nebylo by fér si nárokovat zásluhy na 
jejím snižování, protože se nezaměstna-
nost snižuje dlouhodobě a celorepubliko-
vě. Dnes se obecná míra nezaměstnanosti 
zastavila na 3,4 % (1. čtvrtletí roku 2017, 
zdroj: Český statistický úřad). V grafu níže 
vidíte dlouhodobý pokles:

Tuzemské hospodářství dnes jede na 
plné obrátky a ve všech odvětvích se začal 
vyskytovat problém s nedostatkem volných 
zaměstnanců. Za takové situace je nezbyt-
ně nutné se starat o ty stávající, hledět si 
jich a umět ocenit jejich práci. Na tomto 
poli se pořád potýkáme s problémy.

Dlouhodobě se rozevírají nůžky mezi 
počty zaměstnanců ve výrobních odvětvích  
a těmi, kteří nic nevytváří. Je to zhruba 
30 % ku 70 % v neprospěch lidí kategorie  
D (dělnické profese). Paradoxně mají pro-
fese, které vytváří hodnoty, hluboce pod-
průměrné mzdy. Jak chcete dnes zakládat 
a živit rodinu, když jako zaměstnanec do-
stanete mezi 17 a 19 tis. hrubého? Ceny 
a náklady na život na jedné straně rostou, 
na druhé straně se našim zaměstnancům 
v letech 2015 a 2016 oproti státnímu sek-
toru mzdy zvýšily jen nepatrně, ba skoro 
vůbec. 

Při stanovování výše mezd se dlouhodo-
bě vychází pro dané profese z celorepubli-
kových průměrů, které jsou už tak obecně 
nízké a odpovídají přibližně výše uvede-
nému rozpětí. Pokládám si otázku, kterou 
by si mělo položit i naše celé zastupitel-
stvo: je skutečně nutné se těmito průmě-
ry řídit, když si hospodaříme na vlastním? 
Domnívám se, že je třeba alespoň v našem 
městě a v našich podnicích ony desítky za-
městnanců na mzdách odměnit více. Pokud 
tak neučiníme, „odmění“ se nám budouc-
nost tím, že mladí úplně odejdou, nebudou 
tu zakládat rodiny a nebude, kdo by tu dále 
hospodařil. Myslím si, že bychom se jako 
zastupitelé měli zamyslet nad touto situací  
a opravit alespoň v tomto místě mzdovou 
politiku celé republiky. Zkrátka a dobře, vy-
tvořit v našich podnicích s.r.o. pro zaměst-
nance lepší platové podmínky. Přišel pro to 
nejvyšší čas.

Jaroslav Chlada, místostarosta

Pár postřehů k tématu

Když jsem do vydání zařazoval člá-
nek pana Chlady, rozhodl jsem se při-
pojit některé osobní postřehy k téma-
tu, a to z pohledu jednoho mladého  
pracujícího občana.

Uplynuly nedávné doby, kdy zaměst-
navatelé strašili větou „za dveřmi je 
tucet takových jako vy, kteří by rádi 
nastoupili na vaše místo.“ Situace je 
nyní taková, že zaměstnavatelé jsou 
rádi, že za těmi dveřmi vůbec něja-
ký uchazeč stojí. Ještě před pár lety 
byl v Kašperských Horách problém  
i se sháněním letní brigády při stu-
diích. U lopaty jsem cítil vděk. Jak 
sleduji to množství inzerátů, je dnes 
obtížné sehnat nejen brigádníky, ale  
i zaměstnance na dlouhodobý pracov-
ní poměr. Sám jsem pocítil nedostatek 
vhodných uchazečů ba i v Praze, kde 
jsem do zajímavé správy vědy a vý-
zkumu nemohl dlouho sehnat šikovné  
a schopné lidi. Když ne z vylidňujícího 
se venkova do větších měst, tak mnozí 
mladí odcházejí za lepším do zahraničí. 
Proč by taky ne, když máme při troše 
snahy konečně tolik příležitostí.

Dalo by se říct, že z práceschopných 
kromě nepřizpůsobivých nebo notoric-
kých lemplů dnes už pracují všichni. Jak 
se rozšířily možnosti uplatnění a hroma-
dí se pracovní nabídky, tak ale současně 
roste i fluktuace, to znamená nestálost  
a přecházení z jednoho pracovního 
místa na jiné. O to více je třeba udržet 
stávající zaměstnance a vytvořit jim lep-
ší podmínky, díky kterým neodejdou.  
A lepšími podmínkami míním přede-
vším vyšší mzdy.

Povzbuzené hospodářství, zvýšená 
spotřeba a utrácení domácností, nejniž-
ší nezaměstnanost, a tak dále. Vrchol 
v hospodářském cyklu ale není trvalý, 
nepřetržitý růst je iluzí. Očekávejme 
přirozený pokles, ekonomickou recesi, 
jež může překvapit náhlým vpádem, 
kterou by opět provázely zvýšená 
nezaměstnanost a nedůvěra v hospo-
dářství. Milionkrát opakované slovo  
„krize“, donedávna zaklínadlo. Kdy jin-
dy než teď je ale možné alespoň z části 
dorovnat platy k výši mezd v západní 
Evropě?

  Václav Kůs, redaktor
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Suchá opona Šumavy?
To v Kašperskohorských lesích neplatí!

Oslavy 25. výročí vzniku Městských 
lesů v Kašperských Horách se nesly 
v tradici zelených lesů, tradici svědomi-
tého lesního personálu, odpovědného 
přístupu k celoživotnímu poslání lesní-
ka – spravovat lesy stejně, ne-li lépe než 
naši předchůdci a předávat je našim ná-
sledníkům v dobrém stavu. 

Diktát peněz se valí celou naší společ-
ností, proto je důležité mít na svých mís-
tech odpovědné lidi. Mnoho našich lesních 
majetků, ať obecních či soukromých, může 
tiše závidět stavovskou čest, se kterou se 
současný personál (ale i personál za posled-
ních 25 let) stará o svěřený městský lesní 
majetek. Vesměs rodáci z Kašperských Hor 
a okolí v čele s ředitelem Ing. Miroslavem 
Mäntlem a vedoucí výroby Ing. Hankou 
Naušovou dokázali úspěšně dovést svě-
řenou městskou organizaci k tomuto ju-
bileu. Není to snadné, není to lehké, ale 
snad každý lesník a hajný musí mít „zelené 
srdce“, aby v současné celospolečenské si-
tuaci chtěl pracovat v lese. Oni to chtějí,  
a kdo chce, ten to taky umí. Proto je mi ctí,  

že jsem byl pozván na tuto lesnickou akci, 
je mi ctí, že mohu vyjádřit obdiv k zorga-
nizování společenského setkání, k vydání 
pamětní brožury se shrnutím poválečného 
vývoje lesů na Kašperských Horách a oko-
lí, k tomu, že těmto lidem není lhostejno,  
jak se hospodaří ve svěřeném lese. 

Zde bych si dovolil malou úvahu vycháze-
jící z mé lesnické praxe a znalostí souvislos-
tí děje věcí před cca 20 lety. Jak je uvedeno 
v pamětní brožuře (str. 42) vydané u příle-
žitosti tohoto výročí, tak „nemalou měrou 
„k znovuobnovení městských lesů se přiči-
nil i první ředitel Pavel Šlajs. Podle přísluš-
ného zákona (č. 172/91 Sb.) o navracení 
majetku obcím byl vydán městu Kašperské 
Hory lesní majetek mimo lesů v NP. Za vý-
razné podpory tehdejšího vedení radnice se 
jako jeden z mála v ČR právě Pavel Šlajs 
významně přičinil o změnu a v roce 2000 
vyšel nový zákon (č. 114/2000 Sb.), který 
právě vrátil městu největší lesní majetky 
z NPŠ v tehdejší účetní hodnotě cca 0,5 
mld Kč. Bývalému řediteli městských lesů 
a občanovi Pavlovi Šlajsovi by měl patřit 
velký dík.

Takže kolegové lesáci - díky a ať vám ty 
vaše lesy rostou, ať se můžete pyšnit před 
svými následníky, před rodinnými příslušní-
ky a zejména před vaším městským lesem 
a ať dále pořád platí slova lidové písničky: 
Hajný je lesa pán…

Václav Toman
Předseda regionální organizace SVOL

Nová kniha v prodeji
U příležitosti 25. výročí vzni-

ku Kašperskohorských městských 
lesů byla vydána publikace, která 
mapuje hospodaření v lesích měs-
ta Kašperské Hory. Tato publikace 
zachovává doklad o lesích města 
jak pro širokou veřejnost, tak i pro 
následující lesní hospodáře.

Kniha bude v prodeji od 10. 7. 
2017 v kanceláři Kašperskohorských 
městských lesů a též v informačním 
středisku na radnici v Kašperských 
Horách. Cena je 150,- Kč včetně 
DPH.

Miroslav Mäntl, jednatel společnosti
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Poděkování
Vážený pane inženýre Mäntle, 

vážená paní inženýrko Naušová, 
vážení zaměstnanci a přátelé 
Kašperskohorských městských lesů, 
chtěli bychom Vám poděkovat za pes-
trý a poučný program, který jste pro 
nás 1. června připravili.

Během akce Den lesa jsme se při-
učili, jak se starat o mladé stromky, 
jak se těží dřevo nebo jak se pozná 
kůrovec. Viděli jsme přibližování dře-
va za pomoci koně i zajímavou ukáz-
ku výcviku loveckých psů. Tam jsme 
mohli poznat rozdíl mezi nezkušeným 
a zkušeným psem. Taková příležitost 
už se nám nemusí nikdy naskytnout. 

Po cestě jsme měli za úkol najít  
a poznat deset lesních živočichů. Sice 
jsme některé přehlédli, ale společný-
mi silami jsme to zvládli. 

Provětrali jsme se na čerstvém 
vzduchu a pocítili jsme náladu lesa. 
Dostali jsme také občerstvení, za 
které moc děkujeme, stejně jako za 
celý den. Doufáme, že si to někdy 
zopakujeme. 

Za žáky celé ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory 
děkují osmáci.

První „Den lesa“ v Kašp. Horách
Žijeme v bezprostřední blízkos-

ti NPŠ a hranice CHKO procházejí 
středem našeho malebného městeč-
ka. Lesy Města Kašperské Hory jsou 
z větší části zařazeny do lesů zvlášt-
ního určení, nicméně vždy to byly 
lesy hospodářské, ve kterých lidé 
pracovali. Les jim dával obživu nejen 
formou peněz, ale i svými naturální-
mi produkty (sběr lesních plodů, hub, 
zvěřina a dřevo).

Často slýcháme, že lesníci jsou „dře-
vožrouti“ a že lesy plundrují. Někdy se 
pokácí dospělý les, ale hned vzápětí se 
musí znovu zalesnit. V lesích se hos-
podaří podle desetiletých plánů, kte-
ré předepisují i množství dřeva, které 
lesníci mohou vytěžit. Obecně platí, že 
si z lesa můžeme vzít jen tolik, kolik 
přirůstá.

Lesníci o své práci moc nemluví, 
možná proto se tak málo ví o tom, co 
hospodaření v lesích obnáší. Kolik prá-
ce lidských rukou se musí udělat, než 
vyroste jeden velký strom. Ten, kdo 
nahlédne do tajů lesního hospodaření, 
už nikdy nenechá žádný strom zbytečně 
uschnout, protože si váží práce před-
chozích generací.

Svěží vánek v lesnictví 
Kašperských Hor

Dne 1. června 2017 zahájily 
Kašperskohorské městské lesy, za vý-
znamného přispění SVOL (Sdružení 
vlastníků obecních a soukromých lesů 
v ČR, www.svol.cz ), novou akci v les-
nictví – lesní pedagogiku pro školní  
a předškolní děti.

Na tuto akci byli přizváni žáci i s učiteli 
z MŠ Kašperské Hory, ZŠ Kašperské Hory 
a ZŠ Srní. Personál ML KH připravil cca 1,5 
km dlouhou trasu po lesních cestách a pě-
šinách, na kterých byla samostatná zasta-

Snad právě snaha zasvětit mladou gene-
raci do této problematiky nás vedla k tomu, 
že jsme se zapojili do Lesní pedagogiky  
a připravili výukový program v lese pro 
naše školáčky. Ukázali jsme jim názorně 

malou část tajemství péče o les. Věřím, 
že se nám akce podařila a dětem přines-
la nová poznání.

Za Kašperskohorské městské lesy napsala 
Hana Naušová

Pokračování na straně 10
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Narozeniny městských lesů ve velkém stylu?
V sobotní rozesluněný den se  prostranství 

před kostelem sv. Markéty v odpoledních 
hodinách zaplnilo mnoha kašperskohorský-
mi obyvateli, turisty a hlavně současnými 
i bývalými zaměstnanci Městských lesů 
Kašperské Hory 25 let od svého vzniku, 
to je důvod k oslavě. A tak ani já, na po-
zvání svého přítele lesáka, jsem na této 
oslavě nechyběl. To, co jsem však na po-
diu hned na začátku musel vidět a hlavně 
poslouchat,  bylo pro mne doslova šokující. 
Oslava se totiž nesla díky ,,výmluvnému“, 
a jak on sám pronesl ,,originálnímu“ mode-
rátorovi, jistému panu Švarcovi v opravdu 
netradičním a hlavně pro mne v nedůstoj-
ném stylu. Např. hned v  úvodu po proslo-
vu pana jednatele a starosty města rádoby 
vtipně připomněl oblečení pana Kájínka  
s odůvodněním, že chce být originální  
a všímá si oblečení přítomných. To připo-

menul také u oblečení pod podiem stojí-
cích hajných, kteří museli v horku 10 mi-
nut stát za zvuku fanfár a při proslovech. 
Tento ,,chlapec“ z nich dělal hrdiny a drsné 
chlapy a vnímající divák se ptá. Proč? Měl 
to být pokus o vtip? O něco netradičního?  
A navíc od moderátora oblečeného ve vy-
šisovaných jeansech a v converskách? Měla 
tohle být originalita oslav společnosti, 
která obhospodařuje nemalý majetek lesů 
Kašperských Hor? Možná, že divák snad 
ani nezaregistroval některé další perličky  
a hlavně hlouposti pana ,,moderátora“, kte-
rý si např. před svěcením sochy sv. Huberta 
dělal svými hloupými otázkami srandu  
s osoby kašperskohorského faráře. A to 
nemluvím o nejistém a zmateném uvedení 
místní taneční skupiny. A přitom program 
byl pestrý, dobře sestavený a každý si mohl 
vybrat.

Já se tedy ptám. Proč byla tato  
oslava takto připravena? Proč nebyly 
Městské lesy schopny zajistit někoho, 
kdo by opravdu profesionálně nemalý 
počet v horku stojících a sedících divá-
ků důstojně provedl programem těchto 
oslav? Organizátoři různých akcí tuto 
záležitost osoby moderátora a průvod-
ce programem často podceňují. Někdy 
za nehorázný honorář si najmou ,,pro-
fesionála“, který jen doplní hloupostmi 
a levným humorem celý program. Pan 
Švarc byl v programu na těchto oslavách 
bohužel jen doplňkem. A pokud si tu-
risté a obyvatelé ničeho nevšimli a měli 
tzv. vypnutý poslech, pak se vlastně nic 
nestalo. A můj příspěvek a poznatek je 
zbytečný. Nebo si snad toho někdo také 
všiml a poslouchal? 

Ladislav Outrata, Bechyně

Reakce od pořadatele akce
Vážený pane Outrato z Bechyně,
Váš kritický příspěvek plný otázek, kte-

rý zcela pošlapal několikatýdenní poctivou 
přípravu akce, by bylo lepší adresovat pří-
mo vedení Kašperskohorských městských 
lesů. Jistě byste dostal na všechny otázky 
odpověď. 

A tak jen v krátkosti k moderátorovi 
této akce. Kontakt na moderátory jsme 
dostali z Městského kulturního středis-
ka. Oslovený moderátor v loňském roce 
moderoval oslavy Městských statků a ne-
slyšel jsem na něj žádnou kritiku. Musím 

však přiznat, že i já osobně jsem byl jeho 
výkonem zklamán.

Ale myslím si, že i přes tento nedosta-
tek se oslavy vydařily a většina návštěv-
níků byla spokojena jak s programem, tak  
i se zajištěním občerstvení.

Za 5 let snad budeme slavit opět a pak 
jistě oslovíme pana Outratu, který má bo-
haté zkušenosti s pořádáním oslav a třeba 
nám doporučí jiného moderátora, který 
nás možná nezklame.

Miroslav Mäntl 
jednatel společnosti a hlavní organizátor

vení s poskytnutím výkladu k jednotlivým 
lesním ukázkám.

Co je to lesní pedagogika?

Je to forma výchovy mladé generace, 
která přibližuje návštěvníkům lesa lesní 
ekosystém, trvale udržitelné lesní hospo-
dářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, 
které les člověku přináší. 

Jejím základním principem je vnímání pří-
rody všemi smysly, které zprostředkovávají 
lesníci.

Kdo je to lesní pedagog?

Lesní pedagog je odborník s lesnickým 
vzděláním či praxí v lesnictví a umí před-
stavit les zábavnou formou.

Je naším společným zájmem, abychom 
mohli dětem, školní mládeži či zájemcům 

vysvětlovat názory a postoje lesníků tak, 
aby se mohli orientovat ve spleti nejrůz-
nějších informací, které zaplavují náš 
svět.

A toto se právě pře nedávnem stalo 
skutečností. Další díl vzdělávání se plánuje 
na  rok 2019 s přizváním dalších škol.

Václav Toman, předseda regionálního sdružení 
SVOL v Plzeňském kraji.

Dokončení ze strany 9
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Setkání odpůrců těžby zlata na Šumavě
Dne 27. 5. 2017 se v Kašperských 

Horách konalo další, v pořadí už 
5., „Setkání odpůrců těžby zlata 
na Šumavě“, které pořádalo Město 
Kašperské Hory a zapsaný spolek 
Šumava nad zlato, ve spolupráci se 
sdružením Čechy nad zlato. Naším 
společným mottem je udržet Šumavu 
zdravou, krásnou a obyvatelnou. Tím, 
že podporujeme i další místa v repub-
lice, kterých se průzkum a následná 
těžba zlata také týká, přejeme si, aby i 
oni měli svoje prostředí zdravé, krásné  
a obyvatelné. 

Dovolte mi, abych touto cestou podě-
kovala všem, kteří nás svojí účastí při-
šli podpořit. Při zahájení našeho setkání 
jsem mohla mezi hosty přivítat starostu 
Petra Málka, ale zavítal mezi nás i se-
nátor za okres Klatovy a Domažlice Jan 
Látka, bývalý senátor Petr Smutný, posla-
nec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Josef Vondrášek, který je zároveň před-
sedou sdružení Čechy nad zlato a staros-
tou Rožmitála pod Třemšínem. Dále jsem 
moc ráda přivítala Markétu Balkovou, 
místopředsedkyni Čech nad zlato a záro-
veň starostku Obce Hvožďany. Podpořit 
nás přijela i právní zástupkyně Čech nad 
zlato JUDr. Helena Jantačová. Čas si také 
udělala paní Marie Mráčková, starostka 
nedalekých Nezdic na Šumavě a jako kaž-
doročně přijel starosta Dražovic u Sušice 
pan Vladimír Mišák. Bohužel, opět bylo 
více hostů ze vzdálenějších míst, než 
místních obyvatel. Děkuji hlavně všem, 
kteří k nám vážili cestu ze Středočeského 
kraje, protože jich bylo opravdu hodně. 

Společně jsme se z náměstí vydali do 
Amálina údolí a proti proudu Zlatého 

potoka jsme došli až ke štole Naděje, 
kde na všechny čekalo malé občerstve-
ní. Průvodkyněmi nám byly Ing. Jitka 
Rutkayová a Ing. Jana Ešnerová. Přítomní 
byli nadšeni z jejich výkladu. Zájemci se 
mohli podívat i do štoly Kristýna, kde je 
umístěna seismologická stanice, průvod-
cem jim byla paní Jana Bartizalová.

Po návratu zpět na náměstí mohli účast-
níci naší akce vidět oslavy 25. výročí za-
ložení Kašperskohorských městských lesů. 
Měla jsem možnost v odpoledních hodinách 
hovořit ještě s některými „Středočechy“, 
kterým se oslava moc líbila.

Ráda bych poděkovala všem organizá-
torům a všem, kteří nám s akcí pomohli, 
za skvěle odvedenou práci. 

Bohuslava Bernardová, 
foto: David  Kojan (denik.cz)

Ptejte se i vy
V minulém čísle Zpravodaje se 

objevilo, že zastupitelstvo rozhod-
lo o rozšíření předmětu podnikání 
Technických služeb Města Kašperské 
Hory s. r. o., a to o hostinskou čin-
nost, prodej kvasného lihu, konzum-
ního lihu a lihovin. Jak se tato změ-
na konkrétně projeví a co bude jejím 
přínosem? Neznevýhodní jiné místní 
živnostníky, kteří se zabývají stej-
ným předmětem podnikání a nemají 
možnost provozovat svou činnost 
z městských finančních prostředků? 
Jaké jsou důvody pro výše uvedené 
rozšíření? Jak uvedená změna zapa-
dá do dlouhodobé koncepce fungo-
vání technických služeb?

Václav Kůs, redaktor

Odpověď starosty:
K rozšíření předmětu podnikání při-

stoupilo zastupitelstvo hlavně z dů-
vodu mít možnost zajistit občerstve-
ní na akcích, které nejsou pro místní 
podnikatele lukrativní. Uvedené oba-
vy z nekalé soutěže, či pocit jakéhosi 
ohrožení tedy nejsou na místě. Místní 
podnikatelé budou mít i nadále stejné 
podmínky pro své podnikání jako měli 
dosud. 

Petr Málek, starosta

Připadá Vám odpověděď jako nedo-
statečná nebo sami nacházíte témata, 
která vás pálí? Své dotazy zasílejte 
na mail zpravodaj@kasphory.cz.



 strana 12 KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Ze školky
V neděli 28. 5. 2017 jsme společně s MŠ 

St. Elisabeth Grafenau oslavili 40. výročí 
této školky a společně jsme ozdobili stuha-
mi v národních barvách v rámci akce „Pestré 
kulturní jaro“ stromy u školky. Probíhaly 
zde moc pěkné akce věnované dětem, vše 
jsme si v přátelském duchu a za pěkného 
počasí užili. Poděkování patří rodičům, kte-
ří pomohli zajistit pěkný dárek – hudební 
nástroj BOOMWHACKERS C DUR, také 
děkujeme Městu Kašperské Hory za po-
skytnutou finanční částku právě k zakou-
pení tohoto dárku, který jsme samozřejmě 
předvedli za zpěvu písně „Žádnej neví,  
co jsou Domažlice“.

Děti ze třídy „Sluníčko“ se vydaly 
na pěší výlet na Kavrlík.

Super akce „Den lesa“ pořádaná Městskými lesy Kašperské Hory s pěkně připravený-
mi stanovišti proběhla 1. 6. 2017. Poučily se nejen děti, ale i dospělácký doprovod.

Den dětí oslavily děti ze tří-
dy „Sluníčko“ společně se seniory  
v Domě s pečovatelskou službou, děti 
ze třídy „Včelky“ získaly drobné od-
měny při závodivých a soutěživých 
hrách na školním hřišti.

Společným výletem a návštěvou ZOO Hluboká nad Vltavou děti zhlédly spoustu 
zajímavých zvířátek z říše hmyzu, dravců, šelem, ryb, ptactva. Děti mohly dokonce 
obdivovat tygra, vlky, medvědy, kteří se i přes velmi teplé počasí neschovali do 
svých zastíněných doupat a obydlí.

Opět jsme navštívili IS SEV s tema-
tickým programem „Dobrodružství 
vody“.

K svátku dětí přišli popřát s dárečky 
také zástupci Města Kašperské Hory a sice 
pan starosta Petr Málek a tajemnice paní 
Andrea Staňková. Pro budoucí prvňáčky 
proběhla ve dvou termínech předškolička  
s pí. učitelkou Blankou Dohnalovou, na-
vštívili jsme muzea, Městské kulturní  
a informační středisko na radnici a úplně 
poslední den školního roku 2016/2017 nás 
čeká nejen rozloučení se školním rokem, 
ale také rozloučení s budoucími prvňáčky 
při slavnostním zakončení v místním kině, 
kde budou slavnostně šerpování a budou 
jim předány upomínkové dárečky. Celý škol-
ní rok opět utekl „jako voda“. Prožili jsme 
opravdu hodně pěkných akcí. Ve školce si 
děti nejen pohrály se svými kamarády, ale 
také se plno věcí naučily. Děkujeme všem, 
kteří nám byli nápomocni a ochotni pomoci 
(rodiče, Město Kašperské Hory, městské or-
ganizace). Našim šikovným dětičkám přeje-
me krásné prázdniny, budoucím prvňáčkům 
úspěšný vstup do základní školy a úspěšných 
celých 9 let školní docházky. Ještě jednou: 
krásné, slunečné prázdniny a dovolené Vám 
všem přeje kolektiv mateřské školy. 

Radka Kolářová
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ZUŠ v rytmu hudby a barev

V úterý 30. května se uskutečnil 
první ročník celostátního happe-
ningu základních uměleckých škol 
ZUŠ Open – největší kulturní akce v 
České republice na podporu umělec-
kého vzdělávání dětí.

V tento den připravilo pro širokou 
veřejnost 355 základních uměleckých 
škol z celé republiky koncerty, wor-
shopy, výstavy, divadelní představe-
ní atd. Své programy školy předvedly  
v 280 městech, na neobvyklých mís-
tech, jako jsou kostely, ulice, náměstí, 
třeba i zoologická zahrada, nebo ná-
draží. Mnohažánrově pestrá předsta-
vení byla dostupná pro širokou veřej-
nost. Cí lem této akce bylo zviditelnit 
základní umělecké školství, představit 
umělecké obory (hudební, výtvarný, 
taneční a literárně dramatický) široké 
veřejnosti, přimět veřejnost k otevře-
ní debaty o důležité roli uměleckého 
vzdělávání a podpořit tento unikátní 
systém vzdělávání, který nemá obdoby 
v celé Evropě. 

Výtvarka v ZUŠce není jen o kreslení
V letošním školním roce jsme s dětmi  

z výtvarného oboru ZUŠ vyzkoušeli mno-
hé výtvarné techniky, zažili jsme při tom 
legraci i strašidelné chvíle, únavu a i radost 
z poctivě vykonané práce. Snažili jsme se 
zlepšovat v kreslení, malování, modelová-
ní, stříhání, lepení, skládání, atd. Vytvářeli 
jsme obrazy, sochy a třeba i masky, inspi-
rovali jsme se přírodou, příběhy pohádko-
vými, hororovými i fantasy. 

Při “výtvarničení“ jsme si chvílemi od-
skočili i k dramatice a k některým herec-
kým cvičením. Když si výtvarník vyzkouší 
sám na sobě, jak nejlépe předvést smutek, 
radost, děs, lépe pak takový výraz nama-
luje nebo nakreslí. Masky jsme např. nejen 
vymysleli a vytvořili, ale také jsme si s nimi 
pohráli. Vznikly nám drobné příběhy ma-
sek v krajině, které je možné zhlédnout, 
stejně jako fotografie našich dalších děl, 
na facebooku základní školy. Obě skupiny 
výtvarného oboru se pak na závěr školní-

ho roku zúčastnily skvělé akce, celostátní 
happeningu ZUŠ OPEN. Akce propojila 
celou řadu „ZUŠek“ v republice, ale také 
obor výtvarný s hudebním. Výtvarníci 
během koncertu hudebního oboru tvoři-
li jako praví pouliční umělci, sprejovali na 
papírovou stěnu a zapojili i další zájemce. 

Úplný závěr školního roku jsme pak vy-
užili pro návštěvu výstavy Obrazy světa 
v Galerii Sirkus v Sušici. V galerii jsme se 

dívali, povídali si, kreslili, ale i rozehráli 
některé obrazy. Jednoduše jsme si prak-
ticky vyzkoušeli, že s uměním může být 
zábava a že se díky němu můžeme i leda-
cos dozvědět, o světě i o sobě.

Přejeme všem krásné prázdniny a tě-
šíme se na další školní rok, tentokrát  
i s nově otevřeným literárně-dramatickým 
oborem.

Hana Stonová Prančlová

Patronkou ZUŠ Open je mezzosopranist-
ka Magdalena Kožená, která založila fond 
na podporu základního uměleckého školství. 
Spolupatronem je David Mareček, generál-
ní ředitel České filharmonie. Kromě těchto 
patronů má každý obor uměleckého vzdě-
lávání svého garanta. Za výtvarný obor je 
to Maxim Velčovský. Dalšími garanty jsou 
bratři Bubeníčkové – taneční obor, režisérka 
Alice Nellis – literárně dramatický obor.

Naše škola se do tohoto projektu také 
zapojila. Žáci „zušky“ si s nadšením připra-
vili spolu se svými učiteli pestrý program. 
Náměstím se linuly tóny renesačních tanců, 
které zahrál komorní soubor zobcových flé-
ten. Mohli jste slyšet skladby starých mistrů 
v podání kytaristů. Zazněly i melodie z po-
hádek a filmů. Možná vám stále zní v uších 
romantická melodie z filmu Titanic v podání 
Agáty Gabrielové.

Na závěr dvouhodinové produkce si mohli 
posluchači i kolemjdoucí zazpívat hity zná-
mých českých populárních zpěváků v po-
dání zpěvaček Ester Vellnerové a Natálie 
Bártíkové.

Paralelně s hudební produkcí probíhal 
workshop výtvarného oboru. Na velké 
papírové ploše jste si mohli vyzkoušet po-
uliční výtvarnou techniku sprejování pod-
le šablon, nebo podle vlastních nápadů. 
Výtvarné variace města Kašperské Hory 
a hradu Kašperk budou vystaveny v pro-
storách školy.

Další akcí základní umělecké školy byla 
Noc kostelů. Žáci si zahráli v krásné akus-
tice kostela sv. Markéty. Zněly skladby sta-
rých mistrů v podání kytaristů Miroslava 
Vellnera a Richarda Štěpánka. Komorní 
soubor zobcových fléten přednesl skladby 
Josepha Haydna a Tilmana Susata. 

Podle ohlasů na koncertech a akcích ško-
ly se potvrzuje, že je o výuku v ZUŠ zájem 
a určitě chceme navázat na tradici umě-
leckého školství. I v příštím roce budeme 
pracovat na tom, aby byla naše „zuška“ 
opět vidět i slyšet. Těšit se můžete spolu 
s námi na koncerty, výstavy a představení 
nově otevřeného literárně-dramatického 
oboru. 

Dagmar Mastná
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Duhový most – Šumperk 2017
Mimo jiných velkých aktivit pořádá 

Duha každoročně i tzv. Duhový most 
(DM). Letos se pořadatelství ujala 
Duha Zámeček, kdy ve dnech 5. až 8. 5. 
2017 (pátek až pondělí) pořádala DM  
v Šumperku. Organizátoři se rozhodli, že 
v letošním DM propojí „dva světy“, jeli-
kož kromě členů Duhy se akce účastnily  
i děti z Dětských domovů (DD).

Náš spolek Duha Králováci z K. Hor se 
shora uvedené akce aktivně zúčastnil. Děti 
se z DM vrátily domů se spoustou zážitků, 
a tak bychom rádi o intenzivně prožitém ví-
kendu v krátké formě informovali i čtenáře 
našeho Zpravodaje. 

V pátek se po příjezdu na místo určení 
všichni účastníci (několik desítek lidí) uby-
tovali v jedné základní škole s bohatým 
sportovním vyžitím, jako například spor-
tovní hřiště, prolézačky, ping pong, desko-
vé hry, nebo místnost plná zvířátek (hadi, 
želvy a jiné), atd.

V sobotu po snídani jsme z areálu Kouty 
odjeli šestimístnou sedačkovou lanovkou na 
vrchol kopce. Odsud hezky po svých jsme 
došli až k horní nádrži vodní přečerpávací 
elektrárny Dlouhé stráně. Při neustálém 
stoupání vzhůru jsme mohli obdivovat hlu-
boká údolí a strmé stráně Jeseníků a to 
včetně výhledu na Praděd. V cíli naší cesty, 
tedy u vodní nádrže, byl kromě občerstvení 
pro děti připraven program plný her a pře-
kvapení. Po malém odpočinku následoval 
malý turnaj v minigolfu, popřípadě exkur-
ze vodní elektrárny. V pozdním  odpoledni  
v areálu školy každá dužina či skupina  
z DD obdržela jeden gril, maso a housky  
s tím, že si dle vlastního uvážení a fan-
tazie máme udělat vlastní hamburgery.  
Po konzumaci vlastních výtvorů jsme ochutnali  
i hamburgery od zde přítomných profe-
sionálů, kteří hodnotili naše amatérské 
výtvory.

V neděli dopoledne začal Duhový závod 
tříčlenných družstev. Za naši dužinu se zú-
častnili v kategorii do 12 let Dominik Čech, 
Jakub Pešek a Adam Klement. Za dívky 
ve stejné kategorii Anna Kalčíková, Lucie 
Blahoutová a Natálie Dubová. V kategorii 
nad 12 let Pavel Kalčík a Jan Figura (mohli 
běžet pouze dva). Mladší kategorie běžela 
trať dlouhou necelé 3 km a ti starší asi 5 
km. Po trase byla stanoviště, kde závodníci 
museli plnit úkoly. Ti, kteří se neúčastnili 
Duhového závodu, zúčastnili se souběžně 
zahájeného Duhového desetiboje, který se 
konal ve sportovním areálu školy. Také na 
stadionu se plnily záludné disciplíny zamě-
řené na šikovnost a sílu, ale bylo to pod-
statně méně náročné na běh. Fotbalový 
tým pro odpolední turnaj se nám nepodaři-
lo poskládat, ale i tak si děti za své výkony 
zaslouží poděkování a obdiv, byť neskon-
čily v nabité konkurenci na prvních třech 

místech ve svých kategoriích. Odpoledne 
se na stadionu rozběhly dvě akce: hudební 
festival a kousek vedle v cirkusovém šapitó 
si děti mohly s profesionály zažonglovat, 
nechat si na obličej namalovat zvířecí mas-
ku dle svého výběru, chodit po provaze, 
roztáčet talíře na tyčce nad hlavou a jiné 
cirkusové dovednosti. K tomu všemu kolem 
spousta občerstvení a jiných lákadel, včet-
ně nafukovacího skákacího hradu.

Z reakcí dětí víme, že se jim zde líbilo, 
poznaly něco nového a seznámily se s no-
vými lidmi, což dle našeho názoru napl-
nilo myšlenku DM. Velký dík patří všem, 
kteří se na organizaci a hladkém průběhu 
Duhového mostu podíleli.

Co je vlastně Duha za organizaci ? Zde 
budeme citovat oficiální zdroj. Duha je ob-
čanské sdružení, které na principech zážit-
kové pedagogiky organizuje volnočasové 
aktivity pro děti a mládež. Má více jak 
3000 členů v sedmdesátce základních člán-
ků (dužin) po celé republice se zaměřením 
na turistiku a táboření, outdoorové spor-
ty, deskové hry, amatérské umění a mezi-
národní výměny. Duha je velice úspěšná  
v projektech pro děti a mládež z dětských 
domovů, v programech pro neorganizova-

né děti a mládež, v podpoře participace 
dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby  
a ve zprostředkování workcampů pro 
mladé lidi. Duha má významné postavení  
v českých i mezinárodních organizacích, ze-
jména NFI (Mezinárodní přátelé přírody)  
a IYNF (Mezinárodní mladí přátelé příro-
dy) a ČRDM (Česká rada dětí a mládeže). 
Přínos Duhy pro život dětí a mladých lidí 
vysoko hodnotí i Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy, když opakovaně udě-
luje Duze titul ,,Organizace uznaná MŠMT 
pro oblast práce s dětmi a mládeží“.

Jak napsal Vladislav Sobol: Jedna z duho-
vých myšlenek je „přátelství rozrůzněných“. 
Duha je organizace pro lidi, kteří dělají růz-
né aktivity pro děti, a to i přes to, že každá 
dužina dělá něco jiného a trochu jinak.

Dost často dostáváme otázku, co máme 
společného s jedním ekologickým hnutím, 
které užívá ve svém názvu také slovo duha. 
Odpověď je prostá. Vůbec nic. Jedná se  
o zcela jinou organizaci.  

Miroslav Vrhel a Magda Voldřichová
Zdroj:

1) www.duha.cz
2) propozice k akci Duhový most 2017, autor 

Vladislav Sobol
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Ukončení sezony mladých hasičů
S koncem školního roku jsme zakončili 

další rok mladých hasičů z Kašperských Hor, 
kteří se pravidelně scházejí každé úterý 
v místní hasičské zbrojnici. Ani v letošním 
roce nezaháleli. Zúčastnili se podzimního  
i jarního okresního kola Hry Plamen, což je 
hlavní soutěž mladých hasičů z celé repub-
liky. V ní ukazují, co všechno se na pravi-
delných schůzkách a trénincích učí. Od pro-
vedení požárního útoku, fyzické zdatnosti 
až po znalost hasičských značek, uzlování 
atd. V únoru proběhl v kašperskohorské 
sportovní hale Zimní sraz mladých hasičů, 

PRÁZDNINY S JONÁŠEM 

                                           

VOLNOČASOVÝ KLUB JONÁŠ ZVE DĚTI Z KAŠPERSKÝCH HOR A OKOLÍ 
NA SPOLEČNÉ VÝLETY A SPOUSTU LETNÍ ZÁBAVY.  
 
 

ČERVENEC 
 

6. 7. POZNEJ ŽIVOT NA FARMĚ  
Pěší výlet na farmu Losenice do Rejštejna, sraz v 13:00 u DPS, Žižkovo náměstí 
13. 7. PAPÍROVÉ EXPERIMENTY – tvoření z papíru v DPS od 15:30 
20. 7. VÝLET DO AQUAPARKU V SUŠICI - sraz v 12:45 u Dětského domova 
27. 7. VÝLET DO TECHMANIE PLZEŇ - sraz v 7:45 u Dětského domova 
 
 

SRPEN 
 

3. 8. ZA VLKY NA SRNÍ - sraz ve 12:45 u Dětského domova 
10. 8. STOPOVANÁ - hry a soutěže v DPS od 15:30 
17. 8. VÝLET DO AQUAPARKU V SUŠICI - sraz ve 14:00 u Dětského domova  
24. 8. ZÁBAVNÉ FIGURKY – tvoření v DPS od 15:30 
31. 8. CESTOU NECESTOU NA HRAD KAŠPERK - sraz ve 13:00 u DPS 
 

Na společné zážitky se můžete těšit s Gizelou a dalšími přáteli klubu.  
NA VÝLETY JE NUTNÉ HLÁSIT SE PŘEDEM NA TEL: 721 643 096. 

(Po přihlášení obdržíte bližší informace) 
 

Za podpory Města Kašperské Hory, Plzeňského kraje a dárců Tříkrálové sbírky  
pořádá pro děti zdarma Oblastní charita Sušice  

telefon: 731 691 996 – www.charitasusice.cz – hynousova@charitasusice.cz  

 

 

 

  

na kterém místní obsadili přední místa. 
Místní halu také mladí hasiči plně využíva-
jí k zimním tréninkům, během kterých se 
zaměřují především na zlepšování fyzičky. 
Další akcí, které se mladí hasiči zúčastni-
li, byla beseda v místní DPS k příležitosti 
Dne hasičů – svátku sv. Floriána. Seniory 
seznámili s činností hasičů, se všemi třemi 
druhy „houkání“ sirény a předvedli ukázky 
správného telefonování na tísňové linky. 
Mnoho z vás mohlo potkat mladé hasiče 
10. května, kdy v našem městě prodávali 
kytičky během Dne proti rakovině. Tímto 

bychom chtěli poděkovat všem, kteří se 
sbírky zúčastnili a i díky nim se v našem 
městě podařilo vybrat celkem 7 963 Kč. 
Během května děti plnily zkoušky odbor-
né způsobilosti mladých hasičů preventista  
a strojník. Jak je vidět, práce mladých hasi-
čů je velmi rozmanitá. Během prázdnin se 
mladí hasiči pravidelně neschází, ale pod-
nikají společně různé výlety a nabírají síly 
na následující sezonu. Budeme jim držet 
pěsti, ať se následující rok vydaří alespoň 
tak, jako ten letošní.

Tereza Havlová



Autobuso�é jízdní řád� 2017
P�atnost jízdních řádů od 20. 6. 2017 do 31. 12. 2017. Zd�oj ���.idos.cz. 

Tento ��pis z jízdních řádů spojů, kte�é p�ojíždějí Kašpe�sk�mi Ho�ami má in�o�mati�ní cha�akte�, � p�ůběhu �oku se 
spoje mohou měnit. 

z KAŠPERSKÉ HORY do SUŠICE (NÁBŘEŽÍ)

Odjezd Pozn. Příjezd

4.35 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�. st. 
(5.05) 5.00

5.30 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�. st. 
(6.05) 5.59

6.10 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, Pod St�áží 
(6.40); (přípoj na K�ato��  6.50) 6.39

6.15 jede � ; Kašp. Ho�� > Sušice, že�. st. (6.50) 6.44

7.28 jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (6.20)
 > Sušice, že�. st. (8.00) 7.54

7.55 jede � p�aco�ní dn�;  Stach�, aut. st. (7.35) 8.15

9.05 jede denně; S�ní (8:40) > Sušice,,že�.st. (9:40)
jede od 1.VII. do 31.VIII. 9.32

9.16
jede denně; České Budějo�ice, aut. nád�. (6.40) 
> Sušice, nábřeží (9.40)
nejede 5.,6.VII.,28.IX.,28.X.,17.XI.

9.40

10.27 jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (9.45) > Sušice, že�. 
st. (11.00) jede od 2. X. 10.54

11.53 jede denně; K�i�da (11:00) > Sušice,,že�.st. (12:25) 
jede do 30.IX.  12.18

12.25 jede Mod�a�a (11:50) > P�aha,,Na Knížecí (15:20)
jede pouze 17.XI. 12.50

13.03 jede denně; K�i�da (12:10) > Sušice,,že�.st. (13:35)
jede od 1.VII. do 31.VIII.  13.27

13.36 jede denně; Mod�a�a (12:50) > Sušice,,že�.st. (14:10)
jede do 30.VI. a od 1. do 30.IX.  14.04

13.45 jede � : Mod�a�a (13.10) > P�aha, Na Kníž. (16.30)  
jede 17.XI. 14.10

14.10 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,nábřeží 
(14:35) jede do 30.VI. a od 4.IX. 14.35

14.10
jede � p�aco�ní dn�; Kašpe�ské Ho�� (14:10) > Suši-
ce,,nábřeží (14:35) jede od 3.VII. do 1.IX. 

14.35

14.25
jede denně; S�ní (14:00) > Sušice,,že�.st. (15:00)
jede od 1.VII. do 31.VIII.  14.52

14.45 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. H. > Sušice, ž.st. (15.25) 15.18

15.11 jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. (14.55)
> K�ato��, aut.nád�. (16.20) 15.32

15.25 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho��, přes Nezdice na Š. 
(15.40), Žihobce (16.08) > Sušice, že�.st. (16.40) 16.35

16.00
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (15.10)
> Sušice, že�.st. (16.30)
jede do 30.VI. a od 4.IX. 

16.25

16.18 jede �   ; Mod�a�a (15.35) > Sušice, že�.st. 
(16.54) jede od 1.X. 16.45

16.44 jede denně; K�i�da (15:55) > Sušice,,že�.st. (17:16)
jede od 1.VII. do 31.VIII. 17.08

17.16 jede � ; Mod�a�a (16.40) > P�aha, Na Kníž.(20.00) 17.40

17.25 jede � p�aco�ní;  Mod�a�a, Fi�ip. Huť (16.35) 
> Sušice, že�.st. (17.55) jede od 2.X. 17.50

18.10 jede denně; Mod�a�a (17:25) > Sušice,,že�.st. (18:45)
jede od 1.VII. do 31.VIII.  18.37

18.50 jede denně; K�i�da (17:55) > Sušice,,že�.st. (19:25)
jede do 30.IX.  19.17

19.40 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. 
(20.10) 20.05

z SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY

Odjezd Pozn. Příjezd
5.25 jede � p�aco�ní dn�; Sušice, že�.s.(5.20) > Kašp. Ho�� 5.50

6.45 jede � p�aco�ní dn�; z K�ato��, aut. nád�. (6.00) 
> Stach�, aut.st. (7.25) 7.10

6.45 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice nabřeží, přes Nezdice 
na Š.(7:32), Žihobce > Kašp. Ho�� (7:45) 7.45

7.10 jede denně; Sušice,,že�.st. (7:00) > S�ní (8:00)
jede od 1.VII. do 31.VIII. 7.35

8.30
jede denně; z Sušice, že�.st. (8.25) 
> Mod�a�a (9.40);
jede od 1.X. 

8.53

8.35 jede denně; Sušice,,že�.st. (8:25) > K�i�da (10:06)
jede do 30.IX. 9.00

9.51 jede denně; Sušice,,že�.st. (9:40) > Mod�a�a (10:58)
jede od 1.VII. do 31.VIII. 10.15

10:07 P�aha,,Na Knížecí (7:35) > Mod�a�a (11:00)
jede pouze 17.XI. 10:30

10.25
jede � , 28.10.; z P�aha, Na Knížecí (8.00) 
> Mod�a�a (11.25)
jede 17.XI.

10.48

10.50 jede denně; Sušice,,že�.st. (10:40) > K�i�da (12:05)
jede od 1.VII. do 31.VIII.

11.15

12.20 jede � p�aco�ních dnech; z Sušice, že�.st. (12.15) 
> Kašp. Ho�� 12.50

12.40 jede denně; Sušice,,že�.st. (12:30) > S�ní (13:25)
jede od 1.VII. do 31.VIII.  13.03

13.05 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že� st (13.00) 
> Kašp. Ho�� 13.30

13.50
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (13.40) 
> Mod�a�a, Fi�ip. Huť (15.00)
jede do 30.VI. a od 4.IX. 

14.15

13.50 jede � p�aco�ní dn� ; Sušice, nábřeží (13:50) > Stach� 
(14:35) 14.16

13.55
jede � ; P�aha, Na Kníž. (11.30) > Mod�a�a(14.55)
nejede � -,25.XII.,16.,30.IV.,7.V.,jede 26.XII.,17.
IV.,1.,8.V.

14.18

15.03
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (14.50) 
> Mod�a�a,Fi�ipo�a Huť (16.27)
jede od 2.X.

15.32

15.03 jede denně; Sušice,,že�.st. (14:50) > K�i�da (16:45)
jede do 30.IX.  15.32

15.25
jede denně; Sušice,,nábřeží (15:25) > České Budějo-
�ice,,aut.nád�. (18:20)
nejede 5.,6.VII.,28.IX.,28.X.,17.XI.

15.49

15.58 jede denně; Sušice,,že�.st. (15:50) > Mod�a�a (17:12)
jede od 1.VII. do 31.VIII.  16.23

17.05 jede � p�ac. dn�; z Sušice, že�.st. (16.55) > Mod�a�a 
(18.20) 17.31

18.35 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,že�.st. (18.30) > Kašp. 
Ho�� 19.00

19.00 jede �; z Sušice, že�.stanice (18.55) > Kašp. Ho�� 19.30

20.25 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st (20.20) > Kašp. 
Ho�� 20.50



 strana 18 KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Varhany arciděkanského kostela  
sv. Markéty v Kašperských Horách

Mezi turisty i širokou veřejností jsou 
Kašperské Hory známá a oblíbená „adre-
sa“. Mezi milovníky a znalci varhan tomu 
není jinak, jen donedávna v tomto smě-
ru platila dvě velká ale. O existenci vel-
mi cenných barokních varhan hřbitovního 
kostela vědí všichni, kdož se o tento obor 
zajímají, ale takřka nikdo z nich neslyšel 
jejich zvuk (nástroj byl poničen v padesá-
tých letech 20. století vandaly a v součas-
né době teprve probíhá jeho restaurová-
ní). Varhany farního kostela sv. Markéty 
na náměstí sice hrály, ale jejich původní 
(také barokní) zvuk byl setřen mnoha 
pozdějšími zásahy i působením červotoče. 
Přesto se vědělo, že i tento nástroj patří 
k výjimečným záležitostem varhanářského 
světa. Ale velkou neznámou bylo autor-
ství těchto varhan. Část odborníků jej při-
pisovala některému z varhanářů tachovské 
rodiny Gartnerů, jiní – v čele s kašper-
skohorským rodákem, organologem  
Ing.  Jiřím Reindlem a historikem Dr. Tomášem 
Horákem – zastávali názor, že se jedná  
o nástroj, který roku 1801 postavil varha-
nář Franz Prokop Nolli.

Díky dlouholetému úsilí několi-
ka osob a institucí (jmenujme ales-
poň Římskokatolickou farnost, Město 
Kašperské Hory a Ministerstvo kultury), 
bylo v letech 2014 – 2016 možné provést 
celkové restaurování vzácného nástroje, 
kterého se ujaly varhanářské firmy Dlabal-
Mettler z Bílska a Varhanářství Vorlíček  
z Domažlic, za vydatného přispění mnoha 
spolupracovníků (především je třeba jme-
novat varhanáře Ivana Boka).

aneb varhanářské překvapení

Již záhy - po celkové demontáži nástro-
je - se ukázalo, že před restaurátory stojí 
mimořádně náročný úkol: varhanář stavitel 
(v té době ještě stále neznámý) očividně 
šetřil, kde se dalo, a použil materiál pod-
řadné kvality nejen na částech varhanních 
skříní, ale také u vzdušnic, dřevěných píš-
ťal, i u částí traktury. Ukázalo se dokonce, 
že mnohé cínové píšťaly jsou druhotně po-
užité z několika starších nástrojů a ty, které 
dělal stavitel varhan sám, jsou extrémně 
tenkostěnné a jejich zvukové znovuoživení 
je značně problematické.

Během kontrolních dní zazněl i názor, zda 
by nebylo namístě rezignovat na pokusy  
o pietní restaurování a nevydat se cestou 
náhrady celých píšťalových řad novými píš-
ťalami odpovídající kvality. Považuji za vel-
mi šťastné, že byl tento názor celkem jed-
nomyslně přehlasován, neboť právě v tom 
jsou varhany u sv. Markéty výjimečné: i přes 
očividně omezený rozpočet dosáhl jejich 
stavitel kýženého a zajímavého výsledku. 
Práce tedy probíhaly ve snaze o co největší 
možné dochování autentického materiálu  
a odměnou všem zúčastněným byl nád-
herný nález: Při opatrném snímání hnědé 
barvy (kdosi jí v minulosti „vyřešil“ úniky 
vzduchu skrz dírky po červotoči) z povrchu 
pedálových píšťal, se začal objevovat na 
boku jedné z nich nápis, který přinesl do 
historie celého západočeského barokního 
varhanářství nečekaný „úlovek“. Varhanáři 
zde objevili několikařádkový text, který 
osvětluje mnohé výše naznačené domněn-
ky a především dokládá autorství stavitele 
Fr. Nolliho.

„Vše co slabší u těchto varhan, město 
zavinilo  a dříví až v červnu bylo pokáceno 
(...) jak varhanář prohlédl pro zpracování, 
tak pan stolařský mistr Josef  Schaffer je-

den kus zpracoval a vysušil. Varhanářem 
byl počestně v manželství zrozený pan 
Franz Noli z Plzně  se dvěma syny Franzem 
a Johanem.“

Dále je text hůře čitelný, ale dozvídáme 
se, že varhanář při stavbě prodělal, když 
cena cínu během stavby mnohonásobně 
stoupla.

Dnes tedy můžeme po třech letech prá-
ce znovu slyšet zvuk těchto varhan velmi 
blízký takovému, jakým zněl na počátku  
19. století. Jednotlivé řady jsou sice ve 
svém zvuku velmi proměnlivé až neučesa-
né (tak, jako je proměnlivý materiál píšťal), 
ale jako celek působí nádherným, nesmírně 
barevným zvukem, který vyplní celý chrám 
a zejména při slavnostech dodá poslucha-
čům pocit snad až nebeské vznešenosti.

Varhany kostela sv. Markéty v Kašperských 
Horách jsou tedy dílem varhanáře Františka 
Prokopa Nolliho z Plzně. Jedná se o dvou-
manuálový mechanický nástroj s pedálem  
a sedmnácti rejstříky z roku 1801, postave-
ný v duchu západočeského barokního var-
hanářství. Po požáru kostela v roce 1863 
byly varhany sneseny s kůru a po rekon-
strukci kostela opraveny a znovu posta-
veny sušickým varhanářem J. Fischperou.  
V letech 2014-2016 nástroj celkově re-
staurovali varhanáři B. Mettler, P. Dlabal, 
M. Vorlíček a I. Bok. Nově zrestauro-
vané varhany arciděkanského kostela  
v Kašperských Horách se veřejnosti předsta-
ví v cyklu varhanních koncertů s předními 
domácími interprety v letní sezóně 2017.

Marek Vorlíček,  
Varhanářství Vorlíček Domažlice

Za pomoc při rozluštění a překladu ná-
pisu patří poděkování PhDr. Květoslavě 
Haubertové a PhDr. Karlu Waskovi.

Varhany kostela sv. Markéty v Kašperských Horách, foto Jan Kavale

Varhanář Marek Vorlíček z Domažlic 
při ladění restaurovaných varhan  
v kostele sv. Markéty v Kašperských 
Horách, foto Jan Kavale
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Výzva nadace BLÍŽ K SOBĚ s příslibem 
čitelné sponzorské podpory významně 
oživuje projekt pořízení nových zvonů 
pro osiřelou zvonici kostela sv. Markéty 
v Kašperských Horách. Historické zvony, 
které po staletí spoluvytvářely jedinečný 
genius loci Kašperských Hor, uloupily na-
šemu městu postupně živelní katastrofy 
a především obě světové války 20. stole-
tí. S dopisem nadace se v dubnu letošní-
ho roku podrobně seznámili radní města 
Kašperských Hor i duchovní správce místní 
farnosti a zaujali k němu vstřícná stano-
viska. Dopis nadace BLÍŽ K SOBĚ, oslovu-
jící vedení města, místní duchovní správu  
a vůbec všechny občany našeho města 
přetiskujeme v doslovném jeho znění.
 Vladimír Horpeniak

„Vážené zastupitelstvo města 
Kašperských Hor, vážený pane administráto-
re farnosti, vážení občané, jako zakladatelé 
a členové správní rady nově vzniklé Nadace 
BLÍŽ K SOBĚ bychom vás rádi seznámili  
s naším záměrem týkajícím se znovuobno-
vení tradice zvonů v Kašperských Horách. 

Jsme dlouholetí návštěvníci města 
Kašperské Hory a jeho okolí, toto místo 
je nám velmi blízké, vracíme se sem již 
15 let. Velmi oceňujeme vše to, co jste již 
udělali pro jeho obnovu a rozvoj, rádi by-
chom k tomu přispěli i svým dílem. Mrzí 
nás skutečnost ztrát, kterými byly pozna-
menány právě církevní stavby u vás v době 
minulých totalitních režimů. Rádi bychom 
finančně i organizačně přispěli k obnově 
těchto památek a to konkrétně formou 
navrácení zvonů do arciděkanského kostela 
sv. Markéty v Kašperských Horách. Tento 
záměr pro léta 2017 - 2018, pro který 
jsme zvolili heslo “Zvony pro Šumavu”, 
jsme konzultovali s historikem Muzea 
Šumavy PhDr. Vladimírem Horpeniakem. 
Zvony byly od pradávna součástí života 

jednotlivců, neznamenaly pro lidi jen kus 
kovu, ale doprovázely člověka na jeho 
pouti životem při významných událostech 
od narození až do smrti, zvýrazňovaly dů-
ležité svátky, svolávaly člověka k modlit-
bě, upozorňovaly ho na denní dobu apod. 
Zvuk zvonů od pradávna vracel člověka  
k sobě samému, svolával lidi k pospolitos-
ti, spoluvytvářel typický “genus loci”.

V září roku 2016 jsme k našemu záměru 
zorganizovali iniciační schůzku, na kterou 
jsme pozvali zástupce města a adminis-
trátora místní farnosti. Jsme sice ochotni 
významným způsobem finančně podpořit 
tento projekt, ale uvítáme, když i občané 
a místní církev přiloží ruku k dílu a celý 
projekt se tak stane společným dílem. Jen 
tak může přispět projekt k větší pospo-
litosti občanů a naplnit svůj společenský  
a duchovní potenciál, podpořit hrdost ob-
čanů a příznivců Kašperských Hor na toto 
staroslavné historické město uprostřed 
šumavských hor.

Abychom nejednali v rozporu s plány 
rozvoje města Kašperské Hory, vycházíme 
z dokumentu Strategie rozvoje města 2015 
– 2025, z něhož je zřejmé, že náš záměr je 
v naprostém souladu s touto strategií.

Předpokládáme, že instalace zvonů, pří-
padně další související společenské akce, 
by mohly být významnou součástí tradič-
ní Poutní slavnosti Panny Marie Sněžné 
v srpnu roku 2018. V časovém předsti-
hu před vlastním žehnáním a zavěšením  
je možno realizovat uvítání nových zvo-
nů v místě a jejich prezentaci veřejnosti. 
Odpovídající zvonové vybavení posílí po-
stavení Kašperských Hor jako význam-
ného poutního místa. Nové zvony kos-
tela, označovaného jako “dóm Šumavy”,  
se stanou jistě znamením zacelení posled-
ních viditelných ran druhé světové války  
i symbolem probíhající společenské, du-
chovní a kulturní obnovy místa i celého 

okolního kraje. Novými zvony s jejich umě-
leckou výzdobou získá místo cenné novodo-
bé předměty umění a uměleckého řemesla, 
zvýší se jeho kulturní prestiž.

Je nám jasné, že celou věc je nutné 
podpořit marketingově a vybudovat ja-
kési společenské povědomí o ní. V tomto 
smyslu lze vítat záměr uspořádání téma-
tické výstavy v Muzeu Šumavy, vydání 
ilustrované publikace jakož i širokou me-
dializaci akce. 

Na zvonové stolici věže chrámu  
sv. Markéty v Kašperských Horách je 5 zvo-
nových míst uzpůsobených velikosti zvonů. 
Naše finanční možnosti jsou však omeze-
né a pochopitelně nestačí na kompletní 
nové obsazení zvonice hlavního kostela  
v Kašperských Horách. Celou akci mů-
žeme a hodláme podpořit částkou do 
1.500.000,- Kč. Na základě předběžné 
cenové nabídky zvonárny realizované dle 
dispozic původních zvonů z roku 1926 
navrhujeme zatím vytvoření souboru cel-
kem čtyř zvonů, do něhož by byl zahr-
nut stávající funkční historický zvon Jana 
Pricqueye z roku 1657, zasvěcený sv. 
Josefovi a sv. Jáchymovi (váha 192 kg, tón 
Cis.) To představuje zatím pořízení tří no-
vých zvonů. Celková částka za dva nové 
velké zvony včetně motorového pohonu 
a montáže bude šplhat ke 2 milionům ko-
run, rádi bychom zacílili na společné po-
řízení 3 zvonů jako společného díla naší 
nadace, dorovnaného příspěvkem města, 
dary případných dalších sponzorů, farní 
sbírkou, vytvořením projektu na portálu 
www.hithit.cz. Pokud projekt “Zvony 
pro Šumavu” v Kašperských Horách bude 
mít dostatečný ohlas a postupně se budou 
sbíhat další prostředky, je možno uvažo-
vat o pořízení třeba ještě dalšího ze zvo-
nů tak, aby místa na zvonové stolici věže 

Zvony pro Šumavu

Zabavené zvony z věže kostela sv. Markéty v Kašperských Horách pro válečné 
účely v listopadu 1916. Šlo o zvony ulité ve Vídeňském Novém Městě u Vídně  
v roce 1864. (Archiv Muzea Šumavy - foto Lutz)

Snímání zvonů zabavených pro vá-
lečné účely z věže kostela sv. Markéty 
v Kašperských Horách za druhé svě-
tové války 6. března 1942. Tentokrát 
byla odebrána díla zvonárny Perner 
v Českých Budějovicích vytvořená  
v roce 1926. Foto neznámého autora - 
archiv Muzea Šumavy.

Pokračování na straně 20
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Hudební festival „pod Stuchlíkem“
Rok se s rokem sešel a tak 21. čer-

vence 2017 opět zamíříme pod hrad 
Kašperk do údolí pod Stuchlíkem na po-
řádnou tancovačku a veselici. Festival 
Kašperský Nadoraz je tady, tak si ho 
pojďme představit. 

Festival Kašperský Nadoraz volně na-
vazuje na tradici festivalu Na konci světa, 
avšak pod taktovkou nového organizátor-
ského týmu přináší řadu novinek. Jen pro 
příklad: kapely se mohou těšit na nové 
dřevěné pódium, návštěvníci jistě ocení 
rest area v podobě lesní kavárny ovoněné 
vodní dýmkou. Festival včetně výtěžku 
z něj bude věnován našemu kamarádovi 
Štefanovi Kanalošovi a jeho rodině (více 
na http://openair.tenero.cz).

O páteční program se letos po-
starají punkové legendy jako S.A.S.  

a Soukromey pozemek, doplněné o čer-
stvý punkový vánek S.V.Z. z Klatov.  
V pozdějších hodinách dostanou slovo 
Zoey z Nýrska v čele s energickou zpěvač-
kou a program uzavřou z loňska úspěšní  
a známí Imberium. 

Sobota bude jak-se-sluší-a-patří mul-
tižánrová, takže na své si přijde určitě 
každý. Hrát se bude od brzkých odpoled-
ních hodin, kdy program otevřou lokální 
kapely My Way a Retro Pub ze Sušice. Po 
nich se můžete těšit na plzeňské P.V.A. 
a semifinalisti prestižní hudební soutěže 
Skutečná liga The Myne v čele s front-
manem pyšnícím se oceněním Kytarista 
roku. Následující kapely asi ani není třeba 
představovat - Budulínek a Brenda 5 jsou 
na festivalových scénách už tradicí. Ska-
punk scénu letos vyplní parádní sestava  

z Chlumčan Rambanbán a ujít si rozhodně 
nenechte půlnoční rockabilly /psychabilly 
Mordors gang. 

Závěrečný odstavec by měl jako vždy 
patřit poděkování našim sponzorům, bez 
nichž by se akce konat nemohla. Za finanč-
ní podporu děkujeme městu Kašperské 
Hory a Plzeňskému kraji. Za propůjčení 
festivalové louky již tradičně děkujeme 
panu Lukešovi. Za realizaci pódia a webo-
vý prostor díky společnosti Tenero s.r.o., 
o technické zajištění akce vč. terénních 
úprav a zemních prací se stará společnost 
Umbrella Networks s.r.o. a Pavel Popelík 
- stavení a zemní práce. Děkujeme také 
všem kapelám, které se rozhodly věnovat 
svůj honorář pro benefiční účel. Vstupné 
je dobrovolné. Těšíme se na vás!

Věra Lavrinčíková

chrámu sv. Markéty byla plně obsazena. 
Projekt “Zvony pro Šumavu” se takto 
může otevřít i do budoucnosti. Zvažujeme 
také, zdali by nebylo vhodné projekt 
Zvony realizovat prostřednictvím k tomu-
to účelu založeném „Kašperskohorském 
okrašlujícím spolku“. Tento spolek by jed-
nak sdružil všechny zainteresované a vy-
tvořil tak jistý právní a organizační rámec 
záměru a navíc by po úspěšné realizaci 
projektu Zvony, posloužil jako dlouhodobá 
platforma pro realizaci obdobných projek-
tů, například záměru obnovy historického 
sousoší na náměstí a dalších akcí cílených 
na obnovu kulturního dědictví města. 

V případě jakýchkoliv dotazů, připomí-
nek nebo návrhů prosím kontaktujte paní 
Marcelu Murgašovou – ředitelku nadace 
na tel 777838598 nebo mailu murgaso-
va@blizksobe.cz. Těšíme se na spoluprá-
ci a setkávání ve vašem krásném městě 
Kašperské Hory.“

S uctivým pozdravem
Martin Vohánka, předseda správní rady Nadace 

BLÍŽ K SOBĚ

Zvony pro Šumavu - dokončení
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Pozvánka
Strašínský kostel Narození Panny 

Marie uprostřed překrásné přírody je 
úžasným spirituálním místem na naší 
zemi. Všichni, kteří navštíví toto místo 
a začnou vnímat energii staletími pro-
modleného prostředí chrámu, mu zcela 
propadnou. To samé se stane pěvcům, 
kteří slyší svůj hlas na kůru za dopro-
vodu orchestru. Proto jsme se rozhodli 
čtvrtý červencový víkend potěšit toto 
místo hudbou Mozartovou, Brahmsovou 
a dalších skladatelů. Přijďte navštívit 
slavnosti plné krásné hudby v interpre-
taci hudebníků ze světových orchestrů 
a jejich přátel a sdílejte svou radost  
s ostatními posluchači při společném 
setkávání.

Jakub Waldmann,  
dramaturg Strašínských hudebních slavností

K pozvánce na Strašínské hudeb-
ní slavnosti se připojuje i Oblastní 
charita Sušice. Pro zájemce z řad se-
niorů a zdravotně postižených občanů 
z Kašperských Hor a okolí bude v so-
botu dne 22. 7. 2017 v 10:30 od DPS 
v Kašperských Horách (Žižkovo náměstí 
401) do Strašína vyjíždět zdarma auto-
bus na dopolední koncert spojený s  ver-
nisáží obrazů. Z důvodu omezeného 
počtu míst se prosím hlaste v kanceláři 
OCH Sušice v DPS nebo na telefonním 
čísle 731 669 950.

Tentokráte sousednímu Strašínu je věno-
vána nejnovější drobná knížka z dílny histo-
rika Vladimíra Horpeniaka. Autor připomíná 
toto významné sídlo šumavského Podlesí 
především jako staré mariánské poutní 
místo, jehož počátky sahají až do 13. sto-
letí. Seznamuje čtenáře se stavební historií,  
lidovými pověstmi i s pozoruhodným umě-
leckým zařízením svatyně, které charakter 
vtiskla především barokní doba. Podrobně 
se věnuje i bohužel dnes ztracené gotické 
milostné soše Madony – Assumpty, kte-
rou podle tradice kostelu daroval koncem 
15. století význačný velmož a držitel hradu 
Rabí Půta Švihovský. Zvláštní kapitola pub-
likace patří Martinu Rezkovi Strakonickému, 
který ve druhé polovině 16. století půso-
bil ve Strašíně jako farář a zároveň děkan 
Prácheňského kraje. Proslul nejen svou 
pověstí světce, poustevníka a dokonce  
i proroka, ale především svou neúnavnou 
misijní evangelizační činností v jihozápad-
ních Čechách. Zařadil se tak mezi nejvýraz-

nější postavy rané rekatolizace v naší zemi. 
Horpeniak nezapomněl ani na další pozoru-
hodné osobnosti Strašína, mezi něž patří na 
předním místě páter František Daniel Merth, 
jehož něžná báseň „Matka milosrdenství“ 
zdobí literární přílohu sestavenou z mari-
ánských veršů hymnů i meditací. Publikace  
v historii vůbec poprvé přináší cennou obrazo-
vou dokumentaci interiéru strašínského kos-
tela i další málo známé ilustrační materiály,  
o které se na předním místě zasloužil známý 
šumavský fotograf Jan Kavale. Publikaci ve 
vynikající grafické úpravě plzeňského studia 
Ramap vydala farnost Strašín za podpory 
fy Belimo.cz, spolku Lamberská stezka, 
Šumavského kulturního spolku Kašperské 
Hory a Muzea Šumavy. Tuto nevelkou 
knížku si můžete zakoupit v Městském kul-
turním a informační středisku, v pokladně 
Muzea Šumavy v Kašperských Horách nebo 
přímo ve farním a poutním kostele Narození 
Panny Marie ve Strašíně.

Vladimír Horpeniak

Nová kniha o Strašínu

foto: Jan Kavale
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Pozvánka do obnoveného Muzea Šumavy
Významnou stavební rekonstrukcí v mi-

nulých měsících prošla hlavní budova 
Muzea Šumavy v Kašperských Horách. 
Nebyla to ovšem rekonstrukce komplex-
ní. Jednalo se pouze o vnější zateplení 
budovy, rekonstrukci historické fasády 
(která byla v 70. letech odstraněna), 
výměnu oken a výstavbu nového krovu  
a zastřešení s celkovým rozpočtem více 
než 5 miliónů korun. Na rekonstrukci 
vnitřků budovy ani na realizaci nových 
muzejních expozic se bohužel zatím nedo-
stalo, ačkoliv rozsáhlé stavební práce zna-
menaly praktické vystěhování téměř všech 
expozic ovšem s výjimkou těžkých vitrín, 
které omotány igelitovými fóliemi pře-
čkaly nebývalý stavební ruch. Navíc bylo 
nutné vystěhovat i velký půdní depozitář. 
Přes tuto mimořádnou situaci muzeum své 
brány na letošní letní sezonu opět otevře-
lo se svými tradičními, ale inovovanými  
a aktuálně doplněnými expozicemi. Dík 
za to patří iniciativě odborných i provoz-
ních pracovníků muzea, kteří se dokázali 
přenést přes absolutní nedostatek finanč-
ních prostředků a spolehli se především 
na své znalosti, nápady, umění improvi-
zace i osobní zručnost, šikovnost, píli  
a obětavost. To, co jiní realizují za miliony, 
oni se pokusili zvládnout v rámci svých 
omezených možností především díky své-
mu osobnímu zaujetí, zápalu a šumavské-
mu vlastenectví. Osobně bych zvláště rád 
poděkoval svým provozním spolupracov-
níkům panu Antonínu Pfeiferovi, paním 

Pavlíně Petrášové - Šimkové, Janě Uxové 
a Janě Weishäuplové. 

Přijďte se podívat do obnovených expo-
zic Muzea Šumavy v Kašperských Horách! 
V době hlavní letní sezony (červenec – sr-

pen) je muzeum otevřeno denně kromě 
pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hod., po-
lední přestávka 12.00 hod. – 12.45 hod. 

Vladimír Horpeniak, historik,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Restaurování oltáře
Mimořádně cennou památkou barok-

ního umění v našem městě je nezvykle 
velký hlavní oltář arciděkanského kostela 
sv. Markéty, datovaný do roku 1720. Dílo 
je pojednáno jako mohutný portál, který 
rámuje rozměrné oltářní plátno předsta-
vující patronku chrámu vzývanou rodinou 
zdejšího havíře. Oltářní architekturu dopl-
ňují četné řezby andělů a světců – Rocha, 
Linharta, Petra a Pavla, Vojtěcha a Rozálie. 
Soustava sloupů a pilastrů s korintskými 
hlavicemi nese zprohýbané kladí, nad nímž 
se zvedá baldachýnový nástavec se souso-
ším Nejsvětější Trojice. V posledních deseti-
letích oltář poškodilo zvláště působení čer-
votoče. Proto mimořádně dobrou zprávou 
je skutečnost, že na rozsáhlé restaurování 
této bezmála 300 let staré památky byla 
získána státní dotace téměř čtyř miliónů 
korun, která by měla pokrýt celou záchran-
nou akci. Náročného restaurování se ujal 
ateliér plzeňského malíře, restaurátora 
a pedagoga Jiřího Rataje. V červnu 2017 

Nová instalace „šumavské světničky“ v historické expozici Muzea Šumavy  
v Kašperských Horách 2017, foto V. Horpeniak

se k restaurování odvezly první dřevěně-
né polychromované a zlacené sochy, mezi 
nimi i téměř životní plastika rozkošné svaté 
Panny Rozálie, kterou dokumentuje přilo-
žený snímek Vladimíra Horpeniaka.

PhDr. Vladimíra Horpeniaka
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My máme rádi... jídlo!
Vítáme léto a s ním i horké slunečné 

dny. Dětem brzy začnou prázdniny a řek-
něte sami, kdo by chtěl stát u sporáku 
a vařit, když je venku krásně. A tak si 
dnes v receptech dáme pár „rychlovek“, 
nakrmte rodinu a hurá ven!

Quiche s nivou a brokolicí

Ingredience:
balení listového těsta
menší brokolice
200 g nivy
3 ks vejce
200 ml mléka
sůl a pepř

Brokolici spaříme horkou vodou a roze-
bereme na malé růžičky. Koláčovou formu 
vymažeme máslem nebo olejem. Listové 
těsto vyválíme do kulatého tvaru a vlo-
žíme do formy. Na několika místech pro-
píchneme vidličkou. Na těsto poklademe 
brokolici a strouhaný sýr a zalijeme roz-
šlehanými vejci s mlékem. Mléko nezapo-
meneme ochutit solí a pepřem. Vložíme 
do vyhřáté trouby na 180 °C a pečeme 
cca 25 minut.

Omáčka z pečených paprik

Ingredience:
3 červené papriky
2 červené cibule
lžíce oleje
větvička tymiánu čerstvého nebo  

   ½ lžičky sušeného
500 g rajčatového pyré
400 g těstovin

Papriky očistíme a spolu s cibulí nakrá-
jíme na větší kousky, zakápneme oleje 
a posypeme tymiánem. Pečeme asi tak 
30 minut. Mezitím si uvaříme těstoviny. 
Upečenou zeleninu rozmixujeme, smíchá-
me s rajčatovým pyré, osolíme a opepří-
me. Trochu prohřejeme na sporáku, smí-
cháme s uvařenými scezenými těstovinami 
a můžeme jíst.

Samozřejmě nesmíme zapomenout také 
na lehký letní moučník. Je rychlý a děti 
ho milují! Obvykle peču dvojitou dávku.

Míša řezy bez mouky

Ingredience:
5 vajec
100 g krystalového cukru
50 g kakaa holandského typu
1 vanička tvarohu
200 ml smetany ke šlehání
1 vanilkový cukr

Troubu si předehřejeme na 200 °C, na 
plech rozprostřeme pečicí papír. Oddělíme 
bílky a žloutky. Žloutky vyšleháme s cuk-
rem na světlý krém. Bílky v druhé misce 
zas na pevný sníh. Do žloutkové směsi 
přidáme kakao, dobře rozmícháme a při-
dáme opatrně bílky. Těsto vylijeme na 
plech a pečeme cca 8 minut, pak vyndáme 
z trouby a necháme vychladnout. Tvaroh 
vyšleháme se smetanou a vanilkovým 
cukrem do hladka. Vychladlý korpus roz-
půlíme, jednu polovinu potřeme krémem  
a přiklopíme ho druhou polovinou. Dáme 
ještě alespoň na hodinu vychladnout do 
lednice a pak už jen mňam ... mlask ... 
dobrou chuť!

V letním období je více než kdy jindy 
velmi důležitý pitný režim. A tak si při-
pravíme jednu lahodnou, osvěžující limo-
nádu, která nám navíc pomůže odkyselit 
organismus.

Okurková limonáda

Ingredience:
½ okurky
2-3 cm kořene zázvoru
1 citron /nebo limetka/
hrst mátových lístků

Okurku, zázvor oloupeme a spolu  
s dobře omytým citronem nakrájíme na 
kostičky. Mátové lístky pouze natrháme 
na menší a vše vložíme do 2 litrového 
džbánku a doplníme studenou vodou. 
Máme velké štěstí, že naše kašpersko-
horská voda je tak výborná a navíc je  
v okolí i pár studánek s vynikající kvalit-
ní pitnou vodou. Po dopití vody lze do 
džbánku dolít další a další. Po 24 hodi-
nách by se měli však suroviny nahradit 
čerstvými.

Přeji Vám báječné prázdniny, méně 
rozmarů počasí, hodně smíchu, slunce  
a pohody.

Lena Yvona Geryková
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70. výročí založení fotbalového oddílu

Akce k 70. výročí založení místního fotbalového oddílu kopané v KH se bude konat  
22. 7. 2017 od 14.00 hod. na hřišti na Cikánce. 

Bližší informace budou zveřejněny na plakátech. Od 14.00 hod. utkání našich mužů s týmem z Grafenau.
od 17.00 hod. utkání SG Kašperské Hory s mužstvem SG Dukla Praha

Miloslav Eger

Orientační běh má dva oblastní přeborníky
O víkendu koncem měsíce května probí-

hal na Šindelové v Krušných horách přebor 
Západočeské oblasti v orientačním běhu 
na klasické trati. Stavbu tratí v orientač-
ně zajímavém krušnohorském terénu, tak 
jako celou tuto akci, zajistili členové oddílu 
Baníku Sokolov. A mládeži našeho oddílu 
se tam dařilo. Šimon Mayer svou katego-
rii mladšího dorostu (H16) vyhrál a tím si 
zajistil účast na podzimním mistrovství ČR 
na klasické trati. To se uskuteční ve fyzicky 
náročných terénech Jizerských hor. V sto-
pách Šimona jde k úspěchům i mladší sestra 
Daniela. I té se ve své kategorii nejmladších 
žákyň (D10) podařilo přebor západočeské 
oblasti vyhrát. Postup na mistrovství ČR to 
ale v tomto případě neznamená, protože o 
tituly přeborníka ČR se závodí až od doros-
teneckých kategorií. Další členové oddílu 
sourozenci Šustrovi, Ondřej (H12) a Tonda 
(H16), úspěšní v minulých sezónách, se to-
hoto závodu nemohli bohužel účastnit. 

U Šimona je pak škoda, že mu školní 
povinnosti neumožnily start na nedávném 
mistrovství republiky na krátké trati. Již ná-

sledující víkend v polovině června na žeb-
říčkových závodech B-Čechy prokázal, že 
má dobrou formu. V sobotním závodě byl 
na pátém místě a v neděli čtvrtý. A tak 

pokud v přípravě vytrvá, mohlo by to na 
podzimním mistrovství jistě přinést dobré 
umístění.

Miloš Fiala

Jarní fotbalové výsledky III. třídy (muži)








