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Březen – měsíc knihy
Březen je měsícem knihy a naše knihov-

na má pro vás opět připraven velký vý-
běr nejen nových knih. Svou nabídku 
rozšířila o spisovatele historické jako je 
Vlastimil Vondruška (Přemyslovská epo-
pej, Husitská epopej), či Hana Whitton, 
která píše knihy z doby Karla IV.  
O této době a o ochraně solných stezek 
z Bavorska do Čech si můžete přečíst 
knihy od spisovatele Františka Niedla. 
Knihy této tématiky jsou velice čtivé  
a ze strany čtenářů je o ně velký zájem. 
Pokud potřebujete inspiraci, hodně půjčova-

né jsou i knihy severských spisovatelů jako 
je Nesbo, Kapler, Tehorin či Guillou. Ženy 
a samozřejmě nejen je, jistě potěší velký 
výběr románů o lásce a dětech např. od spi-
sovatelky Zuzany Maléřové. Na své si u nás 
přijdou i milovníci detektivek a dobrodruž-
ných příběhů. Nabídnout vám můžeme např.  
i knihy od spisovatelů ze Šumavy jako je 
Karel Klostermann, Vladimír Horpeniak, 
Marie Malá, Emil Kintzl či Bohdan Švec. 
Přijďte se přesvědčit sami. 

Těšíme se na vaši návštěvu.
Pracovnice Městské knihovny

Setkání mladých hasičů
V sobotu 18. 2. 2017 se sportovní hala 

v Kašperských Horách hemžila mladými 
hasiči, kteří se do našeho města sjeli na 
jubilejní XX. zimní setkání. Akci pořádalo 
Okresní sdružení hasičů Klatovy ve spo-
lupráci se sborem dobrovolných hasičů 
Kašperské Hory pod záštitou starosty 
města Kašperské Hory. Soutěže se zú-
častnilo téměř 400 mladých hasičů. 

Více na straně 12

Jak hospodařily městské 
lesy?

Jaký byl uplynulý rok v městských le-
sích? Kolik stromů se pokácelo, kolik bylo 
vysázeno sazenic? Nejen o tom, protože 
pro zaměstnance byla například v průbě-
hu roku připravena i celá řada zajímavých 
kulturních akcí.

Více si přečtěte na straně 4

Rozhovor s kronikářem
Pan Karel Větrovec se psaní městské 

kroniky věnuje od roku 1991. Jak se kro-
nika píše a co to všechno obnáší, jsme 
si povídali v rozhovoru pro tento měsíc.  
         Rozhovor najdete na straně 14

Po stopách tajemného 
názvu Gabréta

Archeolog Jiří Waldhauser poskytl po-
jednání o nejstarším názvu našeho území 
- starobylém označení Gabreta. Jaké jsou 
stopy jeho původu?

Více na straně 16

Autor titulní fotografie:   
   Richard Nový
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Zprávy městských podniků
Hospodaření lesů v roce 2016

Informace z radnice
O čem jednala Rada města?

Názory zastupitelů
Hana Naušová
Alena Balounová

ZŠ, ZUŠ a MŠ
Jedeme na balet
Ze školních prací
Zápisy 2017
Příměstské tábory 2017
Ze školky

Událost v Kašperských Horách
Setkání mladých hasičů

Vydařený školní den na sněhu
Letošní zima konečně přeje zimním ra-

dovánkám. Po letech jsme mohli uskutečnit 
lyžařský výcvik v plánovaném lednovém 
termínu. Také jsme několikrát využili nové 
běžkařské vybavení a trénovali s žáky v bě-
žeckých stopách. 

Velice podařený byl i „Den na sněhu“.  
Ve čtvrtek 2. 2., den před pololetními prázd-
ninami, jsme se místo učení radovali z příz-
nivého počasí a hlavně z přírodního sněhu. 
Žáci si mohli vybrat procházku, bobování, 
běžecké nebo sjezdové lyžování. Na sjez-
dovku se vydalo nejvíce zájemců. Početná 
byla i skupina „bobistů“, kdy na kopec vyra-
zilo i pár kluků z druhého stupně. Skupinka 
běžkařů byla věkově rozmanitá, přesto i ti 
nejmenší zvládli celý okruh okolo Vodárny. 

Rozhodně to nebyl promarněný den. 
Nadšení a spokojenost dětí nás utvrdily v pře-
svědčení, že takovéto akce mají smysl. Na zá-
věr bychom ještě rády poděkovaly skiareálu 
v Kašperských Horách za vstřícnost a zvýhod-
něné finanční podmínky pro naše žáky.

A. Jelínková a M. Melicharová
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Rozhovor měsíce
Jak se píše kronika?
Digitalizované kroniky

Historie
Předjaří na Šumavě
Tajemný název Gabréta

Totem - skautská rubrika
Poslední tábor: 1970

My máme rádi ...jídlo!
Oblíbené recepty pro vás

Sportovní rubrika
Ubytování pro sportovce 
Rozpis jarního fotbalu

Společenská kronika
Vzpomínka na paní Ellen

Kulturní program
Co se bude dít v březnu?

Ú v o d n í k
Vážení čtenáři, z místa úvodníku bych 

vás tentokrát chtěl informovat o novinkách. 
Radou města byla v lednu schválena nová 
Pravidla pro vydávání Kašperskohorského 
zpravodaje. Celý dokument naleznete 
na webu města: kasphory.cz/zpravodaj. 
Pravidelným přispěvatelům jej zašlu zvlášť 
v obvyklé připomínce další uzávěrky. 

Doposud jsme byli řekněme v „testo-
vacím režimu“, teď nastává čas se těmito 
pravidly řídit. Pro pravidelné přispěvatele 
se změní především limit pro rozsah pří-
spěvků (3600 znaků, tj. dvě normostrany).  
Do budoucna jsme také rozsah Zpravodaje 
dlouhodobě ukotvili na max. 24 strany.  
A co kvalitu doufám určitě zlepší, to je 
nová tiskárna DragonPress z Klatov.

   Váš Václav Kůs
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Hrad Kašperk v letošním roce 2017
Ještě než si představíme plány a cíle na 

rok 2017, připomeňme si i konečná čís-
la z roku 2016. Komentovanou prohlídku 
hradu a divadelní představení v hradním 
paláci navštívilo 60 787 návštěvníků. To je 
absolutní rekord v celé historii návštěvnic-
kého provozu na hradě Kašperku. Oproti 
roku 2015 je to nárůst o 6 %, ale napří-
klad oproti roku 2014 již o více jak 33 
%. Příčiny těchto vysokých čísel jsem oko-
mentoval v lednovém vydání Zpravodaje, 
zde přikládám tabulku s návštěvností hra-
du Kašperk za posledních 20 let.

Prioritním úkolem tohoto roku je do-
plnění stavu zaměstnanců a zefektivnění 
organizace a komunikace. Tato nutnost 
jednoznačně vyplynula z průběhu minu-
lé sezony. Zlepšit musíme definování cílů, 
plánování a přípravu jednotlivých aktivit, 
kterých je opravdu hodně. Navíc se bude 
mnohdy jednat o novinky a premiéry.

Cílem pro rok 2017 je co nejvíce se při-
blížit vysokým číslům návštěvnosti hradu 
z posledních dvou sezon. Především to 

znamená rozvíjet naši základní progra-
movou nabídku - tj.  prohlídky hradu, při-
pravovat zajímavé doprovodné programy, 
pokračovat v zajišťování původních částí 
hradu a investovat do infrastruktury ná-
vštěvnického provozu. 

Prohlídkové okruhy Stavba hradu  
a Život na hradě. V obou případech se 
jedná o relativně nové, stále kvalitní  
a atraktivní prohlídky s velmi dobrými 
referencemi. Proto budou i v tomto roce 
tvořit základní programovou nabídku pro 
návštěvu hradu. Pracujeme na nových in-
teraktivních prohlídkách pro děti, v době 
psaní tohoto článku zatím nemohu sdělit 
přesné datum jejich zařazení do progra-
mové nabídky.

Stěžejní akcí kulturního programu na 
Kašperku již více než 15 let představují 
letní divadelní představení spolku Kašpar. 
Nejinak tomu bude v tomto roce, avšak če-
kají nás zásadní změny. Divadlo se přesou-
vá ze zříceniny paláce na hradní nádvoří. 
Přichází i zásadní změna dramaturgická, 
kdy se od klasiky historické (Shakespeare 
a Rostand) přesuneme ke klasice novodo-
bé (Vančura). Ano, opravdu se v prvním 
srpnovém týdnu bude hrát na Kašperku 
Rozmarné léto! 

Krásný poetický Vančurův jazyk, hradní 
nádvoří přeměněné na plovárnu s molem 
a s vodou, lano natažené několik metrů 
nad zemí, po kterém bude nad hlavami 
diváků chodit kouzelník Arnoštek, lampy, 
nové podium i hlediště. Představení bude 
doprovázet krásná hudba Petra Maláska. 
A hrát budou opět Kašpaři, to vše slibu-
je jedinečné kouzelné večery na našem 
nejvýše položeném královském hradě.  
A kdyby náhodou počasí úplně nevyšlo, 
jak výstižně budou znít klasická slova plo-
várníka Antonína Důry: „Tento způsob 
léta zdá se mi poněkud nešťastným.“

Připraveno je mnoho dalších programů, 
např. květnová historická slavnost na po-
čest Karla IV., víkend plný buchet bude 
letos doplněn o pálení vlastnoručně vyro-

bených cihel a kachlů v replice historické 
pece na nádvoří hradu. O těchto i dalších 
programech budeme pravidelně informo-
vat na stránkách Zpravodaje i na webo-
vých stránkách hradu Kašperk.

Z prací zajišťujících památkovou ochra-
nu objektu je nejnaléhavějším zajištění 
torza cihlové střechy na západní věži. 
Restaurování vzácných cihel před 15-ti 
lety bohužel nepřineslo očekávanou stabi-
lizaci jejich stavu. Proto je potřeba provést 
zajištění této vzácné konstrukce pomocí 
instalace vnější střechy pokryté šindelem, 
která bude cihly chránit před negativními 
vlivy extrémních klimatických podmínek. 
V současné době se pracuje na dopraco-
vání projektové přípravy, aby mohl být ze 
strany státní památkové péče vydán defi-
nitivní souhlas k provedení prací. 

V letošním roce bychom rádi přistoupili 
k dozdění chybějící části jižní hradby ná-
dvoří, čímž by se odstranil nevyhovující 
drátěný plot. Dále bychom rádi pokračo-
vali v zajištění zbytků omítek ve východní 
věži a v paláci a také v zajišťovacích pra-
cích v hradním paláci.

Z investic do infrastruktury bude 
největším počinem vybudování nové 
čističky odpadních vod, včetně odka-
nalizování bývalé západní bašty a na 
to navazující vybudování nových ná-
vštěvnických WC v příkopě před pur-
krabstvím. To vše souvisí se stále se 
zvyšující návštěvností hradu a rovněž  
s technologickou zastaralostí a kapacit-
ní nedostatečností současných zařízení. 
Z hradního nádvoří v letošním roce zmizí 
dožilá a nevzhledná kolna, která bude na-
hrazena novou víceúčelovou konstrukcí. 

Plánovaných činností a aktivit je samo-
zřejmě více. Cílem je vytvořit na Kašperku 
zajímavou a atraktivní programovou na-
bídku a kvalitní služby, díky nimž bude 
nejen hrad, ale i nedaleké Kašperské 
Hory vyhledávaným turistickým cílem i 
místem k odpočinku místních obyvatel.

Zdeněk Svoboda, kastelán
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Hospodaření  městsk ých lesů
v roce 2016Jaký byl rok 2016 v lesích Města 

Kašperské Hory? Stejně jako v předcho-
zích 4 letech, tak se i loňský rok 2016 
obešel bez výrazné kalamity. 

V jarních měsících jsme řešili násled-
ky loňského suchého roku. Na někte-
rých místech došlo k prosychání porostů,  
a to zejména na skalnatém podloží, kde se 
nedostatek vláhy projevil nejvíce. Celkem 
bylo vytěženo 27 892 m3, což je přibližně 
stejně jako v roce 2015. Na celé deseti-
leté období platnosti tohoto plánu  byla 
stanovena maximální těžba ve výši 406 
400 m3. Ke konci roku 2016 je tedy vy-
těženo z celkového etátu 353 195 m3. Na 
rok 2017 je stanovena těžba ve výši 27 
500 m3. Jestliže nedojde k nějaké nepřed-
vídané události, tak zůstane nedotěženo 
v tomto desetiletém plánu přibližně 26 
000 m3 dřeva.

Několik základních údajů z roku 2016 

Těžba dřeva celkem 27 892,- m3

z toho kůrovec    3 694,- m3

vítr     4 500,- m3

úmyslná  19 698,- m3

 
Přiblíženo  27 798,- m3

z toho harvestorem 8 822,- m3 
   t.j. 31,7 %
Prodej dřeva  26 511,- m3

Pořez na pile  1 223,- m3

Manipulace na pile 4 946,- m3

Zalesnění, vylepšení 25,96 ha
(85 160 ks sazenic, z toho 40 260 ks  

   z našich školek)

V této druhové skladbě a počtech (ks):  
   smrk 63 340, buk 12 280, jedle 9 130, 
   borovice 180 a javor 230.

Přirozená obnova 6,08 ha
Ožínání  152,- ha
Nátěry proti okusu 246,- ha
Prořezávky  40,- ha

Z další činnosti, která je běžně prová-
děna v našich lesích, lze uvést zejména li-
kvidaci klestu, stavby a opravy oplocenek, 
výsek plevelných dřevin, vyvětvování, pro-
střihávky (ty se provádějí v místech husté-
ho, přirozeného zmlazení). 

Postavili jsme více než 1839 individuál-
ních ochran k melioračním dřevinám (jedle, 
buk) a na jejich pořízení se nám podařilo 
získat dotaci ve výši 73 600 Kč. Další do-
tace ve výši 519 tisíc Kč byly získány jako 
příspěvek na hospodaření v lesích od MŽP 
a MZ.

Již pátým rokem provádíme ochranu 
proti loupání u mladých lesních porostů 
pomocí plastových pletiv. Doufáme, že se 
nám tato činnost vrátí dobrým zdravotním 
stavem porostů. 

V oblasti myslivosti se pokračovalo ve 
zvýšeném odstřelu vysoké zvěře, a to 
celkem 82 ks (za 16 let největší odstřel). 
Zvýšený odstřel je prováděn za účelem 
snížení škod zvěří na mladých kulturách. 
Zároveň se ulovilo 34 prasat, 7 srnců a 2 
lišky. Dodáno bylo celkem 5 313,- kg zvěři-
ny, z toho do výkupu bylo dodáno 3 591,- 
kg, zaměstnancům 842,- kg a obyvatelstvu 
880,- kg zvěřiny.

O čem jednala Rada města?
Rada města Kašperské Hory (dále jen 

RM) se schází na pravidelném jedná-
ní každé dva týdny. Členy rady města 
jsou: starosta Petr Málek, místostarosta 
Jaroslav Chlada, Jan Voldřich, DiS., Mgr. 
Zdeněk Svoboda a Ing. Milan Bechyně. 
Průběh zasedání rady města se řídí 
Jednacím řádem (k dispozici na www. 
kasphory. cz / úřední deska > rada).  
RM jednala 30. ledna a 13. února 2017. 

Z jednání RM dne 30. ledna 2017

RM vzala na vědomí předložený rozpo-
čet s. r. o. Statek Kašperské Hory na rok 
2017. 

RM vzala na vědomí plánovaný stav 
rekonstrukce stáje na Kavrlíku předložený 
Statkem Kašperské Hory.

RM pověřila investičního technika k pro-
jednání další varianty napojení apartmáno-
vého domu na teplovodní síť přes pozemky 
města v Šumavské ulici.

RM vzala na vědomí předložený 
Integrovaný plán rozvoje Návštěvnického 
kulturního centra Bílá růže, zpracovaný 
v rámci předprojektové přípravy.

RM souhlasila s uzavřením smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě na p. p. č. 197/1,  
k. ú. Kašperské Hory mezi městem 
Kašperské Hory a ROBIN OIL s. r. o.,  
IČ 49823574.

RM souhlasila se záměrem rekon-
strukce hasičské zbrojnice a pověřila in-
vestičního technika vyhlášením poptávky 

na zpracování projektové dokumentace.

RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na dobu neurčitou mezi Městem 
Kašperské Hory a Statkem Kašperské Hory 
s. r. o., na zajištění provozu Kompostárny 
Kašperské Hory. 

RM souhlasila se změnou stavby do-
časné na stavbu trvalou ve věci vydání 
dodatečného stavebního povolení na akci 
Zahradní domek č. ev. 82 na st. p. č. 545 
a dále p. č. 1389/17, 1329/20, 1329/25, 
vše v k. ú. Kašperské Hory dle předložené 
projektové dokumentace.

RM souhlasila s prodloužením nájem-
ních smluv na městské byty těm nájemní-

Pokračování na straně 5 

Za zmínku stojí též pořízení nového trak-
toru Valtra, kde polovinu pořizovací ceny 
pokryje dotace z programu rozvoje venko-
va. Lze konstatovat, že rok 2016 byl úspěš-
ný. Městu bylo odevzdáno v nájmu 12,5 
mil. Kč.

Ani na kulturní, sportovní a společenské 
akce jsme nezapomněli. 

Na jaře jsme se byli v Divadle Radka 
Brzobohatého na představení „Postavení 
mimo hru. Před divadlem jsme navštívi-
li muzeum voskových figurín „Grévin“. 
V září jsme uspořádali již 5. ročník turnaje 
lesnických družstev v nohejbale.

Organizačně jsme zajistili v měsíci říjnu 
Hubertskou mši v Kostele Svaté Markéty 
pro širokou veřejnost.

V prosinci jsme se vydali do Hybernie 
na přestavení muzikálu Mefisto, na-
vštívili jsme i tradiční vánoční trhy na 
Staroměstském náměstí.

Již tradičně jsme připravili na prodej vá-
noční stromky pro školu, školku, farnost  
a občany, byla připravena i jedlová chvoj 
na adventní věnce pro farnost, školu a po-
třeby DPS.

V prosinci jsme se setkali na spole-
čenském posezení se všemi zaměstnanci 
a živnostníky, kterým opět patří díky za 
jejich obětavou a poctivou práci v našich 
lesích.

Miroslav Mäntl, jednatel
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kům, kteří o to včas požádali a u nichž není 
důvod k zamítnutí prodloužení. 

RM vzala na vědomí informaci o nových 
žádostech na pronájem městského bytu a 
současně nedoporučila zařazení jedné ža-
datelky o byt do pořadníku na městský byt 
v Kašperských Horách z důvodu uvedení 
nepravdivé skutečnosti a neuhrazených po-
hledávek za nájem bytu v jiném městě. 

RM souhlasila s ukončením nájemní 
smlouvy k bytu č. B 14 v Domě s pečova-
telskou službou v Kašperských Horách, na 
vlastní žádost nájemníka, ke dni 31. 1. 2017 
z důvodu opuštění bytu – přestěhování.

RM doporučila zastupitelstvu města 
projednání „Smlouvy o smlouvě budoucí  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a slu-
žebnost užívání jako práva věcné povahy“ 
na umístění inženýrských sítí v pozemko-
vých parcelách číslo 1172 – ostatní plo-
cha, sportoviště a rekreační plocha, 1197 
– ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, a 1365 – ostatní plocha, silnice, 
vše v katastrálním území Vchynice – Tetov 
I., mezi městem Kašperské Hory a obcí 
Srní.

RM doporučila zastupitelstvu města 
schválit kompenzaci provozní ztráty tělo-
cvičny nad rámec Nájemní smlouvy k za-
jištění sportovních aktivit pro přednostní 
skupiny mezi Městem Kašperské Hory s.r.o. 
a Technickými službami města Kašperské 
Hory s.r.o. ve výši 744 402,- Kč.

RM schválila pokrytí kalkulované pro-
vozní ztráty pro rok 2017 dle Nájemní 
smlouvy a dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2016 
ve výši 419 755,- Kč.

RM souhlasila s prodloužením pachtov-
ní smlouvy firmě Technické služby města 
Kašperské Hory s.r.o. k provozování par-
koviště pro návštěvníky Hradu Kašperk do 
31. 1. 2018. 

RM vzala na vědomí informaci o vznik-
lém dluhu nájemníka v čp. 132, K. Hory  
a jeho žádost o splátkový kalendář. 

RM současně odkládá rozhodnutí  
o možnosti hradit dluh formou splátkové-
ho kalendáře do doby potvrzení řádného 
uznání všech dlužných částek vůči městu  
a společnosti EVK K. Hory s. r. o. a návrhu 
na jejich zaplacení. 

RM souhlasila s účastí na XVII. 
Hasičském plesu okresu Klatovy formou 
příspěvku do tomboly do výše 5 000 Kč. 

RM vzala na vědomí informaci rodiny  
J. Brádleho, bratra bývalého starosty měs-
ta a čestného občana pana M. Brádleho,  
o nezájmu udržovat nadále hrobové místo 
na místním hřbitově z důvodu úmrtí přímé-
ho rodinného příslušníka, pana J. Brádleho. 
RM dále souhlasila s návrhem na udržení 
pietního místa bývalému starostovi města 
panu Milanovi Brádlemu a uložila správci 
hřbitova navrhnout nejvhodnější řešení za-
jištění tohoto místa.

RM souhlasila  s připojením se k mezi-
národní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěše-
ním tibetské vlajky dne 10. března 2017. 

RM vzala na vědomí Plán hospodaření 
firmy Kašperskohorské městské lesy s. r. o. 
na rok 2017. 

RM schválila odpis vyřazeného majetku 
dle návrhu Ústřední inventarizační komise 
na základě výsledku inventur majetku za 
rok 2016, v hodnotě 374 701,45 Kč. 

RM schválila prodloužení nájem-
ní smlouvy na nebytové prostory v ul. 
Dlouhá čp. 63, Kašperské Hory pro firmu 
Provádění staveb Petr Jelínek, Kašperské 
hory, na dobu jednoho roku od 1. ledna do 
31. prosince 2017.

RM schválila určení pracovníků odpo-
vědných za správu majetku města. Za po-
zemky a stavby: Bohuslavu Bernardovou, 
pracovnici pozemkové držby. Za movitý 
majetek nepřevedený Technickým službám 
města Kašperské hory, s. r. o.: Ing. Janu 
Slonkovou, investičního technika města.

RM souhlasila s vyjádřením písem-
né podpory záměru výstavby Azylového 
domu Kvítko v obci Semněvice / Pocinovice, 
v rámci podpory Plánu rozvoje azylového 
bydlení a sociální rehabilitace Plzeňského 
kraje. Návrh schválen: 2 hlasy PROTI, 2 
ZDRŽEL SE. Návrh nebyl přijat. 

RM souhlasila s návrhem úprav smlouvy 
se společnosti Dragon Press s. r. o. (osoba 
jednatele a způsob výpočtu cen) zajišťující 
tisk a výrobu Kašperskohorského zpravo-
daje a pověřila starostu města podpisem 
smlouvy.

RM doporučila zastupitelstvu města, na 
základě hospodářských výsledků výtopny  
a soustavy CZT v roce 2016, schválení 

navýšení ceny tepla pro rok 2017 o 3 %,  
tj. z původní 383 Kč (bez DPH) na cenu 
395 Kč (bez DPH) /1 GJ - kalkulované na-
výšení ceny zčásti pokryje zvýšené náklady 
na instalaci mokré vypírky a inflaci měny 
(předpoklad inflace kolem 2 %).

Z jednání RM dne 13. února 2017

RM souhlasila s odstraněním náleto-
vých dřevin na jmenovaných zemědělských 
pozemcích, které jsou v majetku Města 
Kašperské Hory a s odstraněním suchých, 
polámaných a poškozených dřevin v okol-
ních mezích.

RM souhlasila s odkoupením dřevní 
hmoty z poražených stromů na zahradě 
u domu č.p. 175 v Kašperských Horách  
Michalem Markem za cenu určenou vedou-
cím Technických služeb.

RM odložila projednání záměru prode-
je části pozemkové parcely číslo 1306/4 – 
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 
cca 660 m2 v katastrálním území Kašperské 
Hory. 

RM schválila umístění jednoduché dře-
věné stavby o rozměrech 3 x 5 m, včelínu, 
na stavební parcele číslo 19 – zastavěná 
plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniš-
tě – v katastrálním území Zhůří u Rejštejna, 
na základě žádosti Petra Hudy, Sušice, kte-
rý má nemovitost propachtovanou.

RM souhlasila s akcí „Opolenec, KT, 
Duna – kNN“, s výstavbou nového zem-
ního kabelu nízkého napětí pro připojení 
objektu na stavební parcele číslo 19 v ka-
tastrálním území Opolenec na distribuční 
síť elektrické energie. Na stávajícím beto-
novém stožáru na pozemkové parcele číslo 
314/1 se provede svod kabelem, nový kabel 
povede po pozemkové parcele číslo 314/1, 
přejde překopem komunikaci, zasmyčkuje 
novou přípojkovou skříň osazenou na ob-
jektu čp. 21 na stavební parcele číslo 23, 
dále povede v zeleném pásu po pozemkové 
parcele číslo 314/1 až na stavební parcelu 
číslo 19, kde se ukončí v nové přípojkové 
skříňce v plastovém pilíři. Město Kašperské 
Hory souhlasila s uvedenou akcí také jako 
vlastník sousední pozemkové parcely čís-
lo 455/1 v katastrálním území Opolenec. 
Městu není známa existence podzemních 
inženýrských sítí v jeho majetku.

RM souhlasila se záměrem „Renovace 
veřejného osvětlení v Kašperských Horách, 
1. fáze“ a pověřila  investičního technika 
předložením žádosti o podporu projektu.

RM souhlasila s provedením stavby 
„Kašperské Hory – odkanalizování lokali-
ty u výtopny“ dle předložené projektové 
dokumentace z 01/2017, vypracované spo-

Pokračování  ze strany 4
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Dokončení ze strany  5

lečností VAK Servis s.r.o., Domažlické před-
městí 610, 339 01 Klatovy.

RM souhlasila s umístěním stavby 
„Kašperské Hory – odkanalizování loka-
lity u výtopny“ do pozemků p.č. 203/4, 
202/2, 202/3, 2151/2 a st.p.č. 517, 272 
vše v k.ú. Kašperské Hory.

RM souhlasila s napojením navrhova-
né kanalizace v rámci stavby „Kašperské 
Hory – odkanalizování lokality u výtopny“ 
do stávající veřejné jednotné kanalizace  
a zároveň souhlasila  s vypouštěním od-

padních vod z objektu výtopny, objektu 
čp. 165 a z areálu čp. 49 do nově vybu-
dované kanalizace.

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

RM vzala na vědomí stížnost nájemní-
ků domu č. p. 165, Kašperské Hory.

RM vzala na vědomí výroční zprávu 
hradu Kašperk za rok 2016.

RM schválila předložený Plán aktivit 

MěKIS pro rok 2017.

RM souhlasila se zřízením Odboru 
kultury a cestovního ruchu a zároveň 
s vypsáním výběrového řízení na pozici 
vedoucí/ho tohoto odboru. Termín plně-
ní ihned. Zprávu o plnění předloží tajem-
nice na dalším jednání rady města.

Kompletní souhrnná usnesení (rady 
i zastupitelstva města) najdete vždy  
v příslušných oddílech na webových 
stránkách www. kasphory. cz, k na-
hlédnutí jsou rovněž v sekretariátu 
MěÚ.

Andrea Staňková, tajemnice

Názory městsk ých zastupitelů
Vážení občané,
máme za sebou víc jak polovinu voleb-

ního období a já jsem se rozhodla porušit 
slib. Ptáte se jaký a proč jsem tak učinila?

Když proběhlo první jednání zastupitel-
stva, volba starosty a radních, bylo mi hod-
ně zle a slíbila jsem si, že „politické“ dění 
v našem městečku nebudu ve Zpravodaji 
komentovat.

Říkala jsem si, že být v opozici po le-
tech, kdy jsme rozhodovali, může být 
dobrá zkušenost. Že třeba nové vedení 
přinese další rozkvět města. Věřila jsem, 
že všem jde o to stejné… o blaho města  
a „všech“ občanů. 

Hodně věcí mi vadilo. 
Třeba to, že nové vedení nectilo výsledky 

voleb alespoň v tom, aby pustilo do Rady 
města jednoho našeho zástupce. Vyřešila 
by se tím informovanost menšiny o důleži-
tých věcech, které není možné dostatečně 
rozklíčovat ze zápisů z jednání Rady města. 
Nemáme zástupce ani v jedné komisi. Ale 
to je prý ta demokracie

Také to, že na nová či uvolněná místa ne-
byli vybráni uchazeči z Kašperských Hor, že 
ve výběrových komisích jsme opět neměli 
zástupce a nemohli jsme posoudit objekti-
vitu výběru. 

- že stále nejsou schválená pravidla pro 
vydávání Zpravodaje

- že články s kritikou směřující proti 
vedení radnice byly ze Zpravodaje prostě 
vyloučeny. 

- že zadáváme jednu studii za druhou, ne 
vždy smysluplně

- že se tu nic konkretního nedělá, že 
všechny projekty, které byly připraveny za 
nás, šly k ledu

- že se upřednostňuje zájem jednotlivce 
proti městu 

…a tak bych mohla pokračovat pořád 
dál.

Ale to pořád nebyl důvod k tomu, abych 

Pokračování na straně  7 
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porušila svůj slib.
 V prosinci minulého roku prošla posla-

neckou sněmovnou novela zákona č. 114  
O ochraně přírody a  krajiny ve znění, kte-
ré by bylo v podstatě likvidační pro zele-
nou Šumavu, a tedy i naše lesní majetky. 
Pár dní poté jsme měli jednání veřejného 
zastupitelstva. Očekávala jsem, že nás  
o tak podstatné záležitosti bude pan sta-
rosta, či místostarosta (který má lesy na 
starost) informovat a seznámí nás s kon-
krétními kroky, které byly ze strany města 
učiněny. 

Protože jsem se nedočkala, pořádala 
jsem o doplnění bodu do programu a na-
vrhla zastupitelům, abychom své nesou-
hlasné stanovisko vyjádřili zasláním dopisu 

Využiji možnost vyjádřit se k příspěvku 
Ing. Naušové. Rád bych se zde vyjádřil  
k bodům, které jí vadily.

V první odrážce dost dobře nechápu, 
proč si Ing. Naušová jako předsedkyně ma-
jetkové komise stěžuje, že nemají zástupce 
v komisích.

Ke druhé odrážce mohu uvést, že na 
uvolněná či nová místa byli přijati místní 
občané, kteří vyhověli požadavkům na tyto 
pracovní pozice. V komisích byli zástupci  
i jejich sdružení.

Ke třetí odrážce lze říci, že nová pravidla 
konečně schválila redakční rada 9. 1. 2017. 
Rada města je schválila na svém jednání 
dne 16. 1. 2017. Členkou redakční rady je 
i Ing. Naušová.

Reakce starosty města

panu prezidentovi. Text dopisu jsem za-
stupitelům předala. 

Usnesení zastupitelstva znělo takto: 
Zastupitelstvo města schvaluje zaslání do-
pisu prezidentu republiky M. Zemanovi po 
doplnění podpisu zastupitelů.

Na neveřejném jednání, které se konalo 
další týden, jsem se domáhala předložení 
dopisu k podpisu, bylo mi sděleno, že dopis 
byl napsán moc emočně a že je třeba ho 
upravit a že do Vánoc se sejdeme a upra-
víme text. 

Asi vás nebudu unavovat přesným popi-
sem dalších pokusů o realizaci tohoto usne-
sení, ale povím vám, co jsem se dověděla 
od vedení radnice: 

Je to populistický krok pro případné 
voliče.

Nebyli jsme na tuto situaci připravení  

a nemohli jsme správně reagovat.
Je to nekoncepční krok a nemá žádnou 

váhu.
Můžeme přijaté usnesení zrušit.
Nebudu domýšlet, spekulovat. 
Nakonec jsme se rozhodli poslat do-

pis sami, vyzvali jsme všechny zastupitele 
k podpisu. Jak to dopadlo, vidíte na přilože-
ném dopisu s podpisy 8 zastupitelů. Dopis 
byl osobně předán panu kancléři. 

Víte, jsem v komunální politice hlavně 
proto, abych chránila naše obrovské zelené 
bohatství a budu dělat vždy maximum pro-
to, aby bylo zachováno pro další generace. 

Vždy mě učili, že pokud s něčím nesou-
hlasím, mám se ozvat. Mlčení je považo-
váno za souhlas a nezlobte se, s tímhle já 
souhlasit nemůžu.

Hana Naušová, zastupitelka

Čtvrtá odrážka: o tom, jaké články se 
zveřejní, rozhoduje redaktor ve spoluprá-
ci s redakční radou. Nikoliv rada města či 
starosta.

Pátá odrážka: nevím jaké studie Ing. 
Naušová nesmysluplně zadává a s kým.

Šestá odrážka: co si mám představit pod 
tím, že se tu nic konkrétního nedělá? Že se 
nedělá vždy po mém? Pokud se rozchází-
me se v představách o tom, co je pro naše 
město zásadní a prioritní, nemůžou být ani 
stejné investiční záměry. Na druhou stranu 
jsme ne všechny záměry připravené býva-
lým vedení hodili přes palubu. Sportovní 
hala stojí a provozujeme ji, pokračuje 
v projektování rekonstrukcí ulic Sušická, 
Vimperská, Besední.

Projekt výstavby záchytného parkoviště 
v areálu bývalé pily a plánovaný koupací 
biotop na Cikánce pod fotbalovým hřištěm 
jsme v současnosti odložili. K oběma odlo-
ženým projektům a lokalitám se vrátíme  
a předložíme náš návrh řešení.

Sedmá odrážka: město je složeno z jed-
notlivců, a proto úkolem instituce zvané 
město je naplňování potřeb jednotlivců ži-
jících v daném městě, případně zdravý kom-
promis mezi jednotlivými požadavky. Jedni 
potřebují školku a školu, další chodník, jiní 
bydlení, a tak dále. S nereálnou představou 
jakési pokroucené rovnosti, která je nedosa-
žitelná, jsme se v listopadu 1989 rozloučili.

K poslední části textu bych chtěl jen do-
dat, že pozorný čtenář byl alespoň částečně 
seznámen s touto problematikou v minulém 
čísle Zpravodaje v rozhovoru o činnosti měs-
ta v rámci svazu obcí NPŠ. 

Petr Málek, starosta

Z únorového zastupitelstva města
Poslední jednání zastupitelů za nemoc-

ného starostu řídil místostarosta města 
pan Chlada, tomu rovněž odpovídal i způ-
sob řízení schůze. Podle jeho představ se 
neměla číst ani usnesení k jednotlivým bo-
dům, ani hovořit blíže o projednávaných 
částech programu – přítomní občané měli 
zřejmě být pouze svědky odhlasování vše-
ho bez diskuze. Tomuto záměru odpoví-
dal i rozsah vybavení písemnými podklady 
pro projednání 14-ti bodového programu 
schůze u zastupitelů vládnoucích sdružení 
– na stole před sebou měli jen 2 stránky 
k rozpočtu, které dostali na místě. Nejspíš 
věnovali čas přípravě a všechny potřeb-
né informace z rozsáhlých podkladů měli 
dobře uloženy v paměti. 

Na počátku jednání jsem upozornila, že 
zápis z předchozího zasedání zastupitel-

stva byl vyhotoven v rozporu s jednacím 
řádem ZM. Kromě jiného neobsahoval 
údaje o tom, jak který zastupitel o jed-
notlivých konkrétních bodech hlasoval. Jde  
o hrubé opomenutí příslušného pracovníka 
úřadu (tajemnice), neboť z výsledku hla-
sování zastupitele vyplývá zároveň podíl 
jeho odpovědnosti za odhlasované rozhod-
nutí. Pokud jsem se hlásila s připomínkou  
i u dalších bodů programu, byla jsem před-
sedajícím neustále okřikována, neboť jsem 
se nechtěla nechat umlčet. Mám zato, že 
občané, kteří přijdou na veřejné zasedání 
mají právo dostat více informací o chodu  
a hospodaření města, než jen strohý výčet 
bodů programu. Kriticky jsem se vyjádřila 
k výpočtům ztráty z provozu nové tělo-
cvičny, neboť ztráta je uměle navyšována  
o dopočet finančního zvýhodnění sazeb pro 

základní školu a místní sportovní sdružení. 
Za necelý rok 2016 se jedná o částku 385 
tis., kterou dostane pro své potřeby nová 
firma města – Technické služby. Oprávněně 
by ztrátou bylo, pokud by tělocvična byla 
plně obsazena cizími zájemci za plné sazby 
a kvůli potřebám školy  a zájmu  místních,  
musel být požadavek cizích redukován. 
Pak by šlo o skutečnou ztrátu na výno-
sech. Technickými službami použitý způsob 
hodnocení ztráty je nesmyslný, neboť tak-
to posuzovaná ztráta bude tím nižší, čím 
méně bude tělocvična místními využívána 
a naopak, čím větší bude zájem místních 
o sport, tím větší bude ztráta. Tělocvičnu 
jsme chtěli především pro potřeby školy 
a místní sportující občany a ne, aby se ze 

Dokončení ze strany  6
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Vyjádření jednatele Technických služeb
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 

podal upřesnění, a to ve smyslu otázky 
spojené s reorganizací a fungováním tech-
nických služeb od 1. 4. 2016, firmy s.r.o. 
ve 100% vlastnictví města. Chtěl bych se 
vyjádřit ke článku „Informace, které se  
k občanům nedostaly“, a to v kontextu 
ve spojení s Technickými službami Města 
Kašperské Hory s.r.o. .

V článku paní Ing. Balounová poukazuje 
na částku 2 mil. 850 tis. Kč vyinkasova-
nou za činnost technických služeb s.r.o. na 
údržbě veřejné zeleně za rok 2016. Není 
to částka nezanedbatelná, nikoliv však 
neodůvodnitelná.

Všechny občany bych chtěl obeznámit 
s jedním důležitým a podstatným tech-
nickým údajem. Když jsem nastupoval 
do funkce jednatele společnosti, byl mně 
předán na A4 seznam udržovaných ploch 
zeleně v m2, ploch v k.ú. Kašperské Hory, 
Červená, Tuškov, Opolenec, vodojemy  
a ČOV . Seznam součtem vykazoval 36 
200 m2. Nastupoval jsem také v době, kdy 
veškeré plochy městské zeleně byly zapra-
covány do programu G-obec, který máme 
nyní k dispozici. Jejich součet je 110 900 
m2. To je 3x více, než bylo uvedeno na 
počátku. Jen pro představu 110 900 m2 
je plocha o velikosti 14 kašperskohorských 
fotbalových hřišť / hřiště cca 7 900 m2/, 
v různých terénních podmínkách za rok 5x 
až 9x pokosených /podle důležitosti/.

TS Města K.Hory s.r.o. mohou předložit 
kterýkoliv den, hodinu, kdy a za co byl 
pracovní úkon městu zúčtován. Veškeré 
podklady jsou k dispozici k nahlédnutí  
u ekonomky společnosti Mgr. Bc. Kolářové. 
TS fakturují městu Kašperské Hory prove-
dené práce dle schváleného ceníku plat-
ného od 1. 4. 2016. Veškerý materiál je 
přefakturován za ceny shodné, za které 
byl nakoupen technickými službami.

Středisko „S2“ veřejné zeleně a svozu 
bioodpadu za období 4.- 12. 2016 /finanč-
ní částky jsou uvedeny vč. DPH/ :

 1. celkem přeúčtovaný materiál: 
                          21 808,- Kč

 2. celkem provedené práce TS: 
      2 740 179,- Kč    

 3. celkem přeúčtované ostatní služby: 
      87 894,- Kč

Obsah provedených prací TS: 

Veškeré travnaté plochy byly několikrát 
v roce posekány, tráva shrabána, nalože-
na a odvezena do kompostárny. Našimi 
pracovníky bylo prořezáno stromoví, 
odstraněny nálety a křoviny v K.Horách 
– například okolo hřbitova, nad školou, 
na Cikánce, za sokolovnou, na Červené, 
spojnice od Kavrlíku ke kapličce u Cikánky, 
od Tuškova po Opolenec, od Pryčné po 
Trnové Dvory, podobně v menších částech 

na dalších lokalitách. Byly upraveny živé 
ploty v K. Horách a v Tuškově. Provedli 
jsme květinovou výzdobu, terénní lokální 
úpravy, čištění ploch od kamenů, prová-
děli jsme úklid a odvoz listí. Každý týden 
jsme zajišťovali přistavení a vývoz 8 ks 
kontejnerů určených pro svoz trávy, listí, 
bioodpadu ze zahrad, vč. naložení a odvo-
zu větví a křovin, které bylo možné uložit 
u kontejnerů. 

K roční uzávěrce budeme prezentovat 
podrobný soupis provedených prací u jed-
notlivých středisek za rok 2016. 

Paní Balounová, pokud budete mít zá-
jem, mohu vám předložit veškeré podkla-
dy pro zúčtování výkonů. Od pracovních 
výčetek s popisy jednotlivých pracovních 
úkonů, po soupisy měsíčních prací k fak-
turaci. Výroky, vytrhuji z textu - „výdaje 
na činnost technických služeb vyšplhaly 
skutečně vysoko“ bez toho, aniž je v reálu 
úplná vědomost kde, kdy, v jakém rozsahu 
a obsahu pracovaly každodenně technické 
služby, jsou zavádějící. 

Od měsíce února 2017 přiblížíme ve-
řejnosti naši činnost  na webových strán-
kách ve formě fotografií s popisem / http: 
www.ts-kh.cz /.

 Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
zaměstnancům TS za jejich dosavadní prá-
ci, přeji si, aby byla vždy ku prospěchu 
našeho krásného města a všech občanů. 

Jiří Bártík, jednatel společnosti

společného na sportovce takto „dopláce-
lo“. Podle mne se jedná o jednu z forem 
skrytého dotování provozu Technických 
služeb. Od počátku jsem nesouhlasila  
s vytvořením nových společností městem. 
Technické služby zajišťující výkony téměř 
výhradně pro město budou vždycky závis-
lé na rozpočtu města. Pro zajištění svého 
fungování budou potřebovat neustálý pří-
sun peněz z městského rozpočtu a nako-
nec jejich činnost bude pro město dražší, 
než když fungovaly jako organizační slož-
ka města. Prodražování služeb dokládá 
snaha uměle navyšovat objemy plateb za 
služby v rozpočtu města v závěru loňské-
ho roku (údržba zeleně – 3 mil., údržba  
a opravy komunikací za 1,6 mil. apod.)  
a v rozpočtu letošním k takto vyšponova-
ným částkám navíc přibývají např. 800 tis. 
za správu městských bytů, dalších 100 tis. 
za správu nebytových prostor a k tomu  
samozřejmě záměrné umělé navýšení 
ztráty tělocvičny. Podobně „upravených“ 
položek by se v rozpočtu města určitě 
našlo víc. Obdobně negativní dopad do 
nákladů na provoz centrální výtopny má 
vytvoření samostatné společnosti EVK. 

Zajištění provozu firmou HF-energo pana 
Hromádky se současnému vedení jevilo 
jako příliš drahé, proto schválili založe-
ní samostatné hospodářské organizace.  
Do kalkulace předběžné ceny tepla pro 
letošní rok firma promítla náklady na za-
jištění provozu o 250 tis. vyšší ve srovnání 
s osobními náklady v době, kdy kotelnu 
spravovalo město. 

U zcela zásadního bodu jednání v pro-
gramu zastupitelstva, kterým byl rozpo-
čet města na letošní rok, se předsedající 
místostarosta chtěl omezit pouze na vý-
čet souhrnných položek neinvestičních  
a investičních výdajů. V takové podobě 
je rozpočet zveřejněn na internetu, tak-
to je rovněž schvalován zastupitelstvem. 
Podrobnější údaje obsažené v rozpočtu 
včetně připravovaných nebo prováděných 
investičních akcí, mají k dispozici pou-
ze zastupitelé jako pracovní podklad pro 
projednání rozpočtu města. Místostarosta 
nechtěl připustit diskuzi k podrobnějším  
položkám rozpočtu přesto, že jsem připo-
mínala, že občané mají právo vědět, za 
co se utrácejí nebo budou utrácet jejich 
peníze. Po několika mých dotazech ke 
konkrétním číslům rozpočtu mě na popud 
právníka místostarosta přerušil s tím, že 

jsem prý  překročila časový limit daný jed-
nacím řádem a že víckrát se ptát nemohu. 
Prý se jen předvádím a ostatní zdržuji. 
Snažila jsem se připomenout, že k tomu, 
aby se občané města mohli ptát na kon-
krétní plánované záměry rozvoje města, 
musí se o těch záměrech nejdříve něco  
dozvědět a k tomu jim nestačí vědět jen 
tolik, že neinvestiční výdaje jsou 55 mil.  
a plánované investiční výdaje rozpočtu 
jsou 44,7 mil.. Na to místostarosta rea-
goval, že ve Zpravodaji jsou otiskována 
usnesení  rady i zastupitelstva města  
a že tedy občané mají v současné době 
více informací, než jsem jim poskytovala 
já za svého působení na radnici.

Je to, vážení občané, na vás, zda se  
s takovým rozsahem informací spokojíte, zda 
vám postačí jen celková cifra, kterou radní se 
souhlasem většiny zastupitelů z vašich peněz 
utratí, aniž byste věděli za co. 

V textu zmiňuji jen některé body progra-
mu jednání, pokud máte zájem dovědět se 
více o projednávaných záležitostech, máte 
ze zákona právo vyžádat si na radnici k na-
hlédnutí zápis z jednání zastupitelstva měs-
ta a dělat si z textu výpisky a poznámky.

Alena Balounová, 
člen zastupitelstva města

Dokončení ze strany  7
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Ze školy

Jedeme na balet
Není vůbec jednoduché sehnat pro naše 

žáky vstupenky do divadla. Letos se nám 
to konečně zase povedlo. Tentokrát jsme 
vybrali balet Krysař na Malé scéně v Plzni. 
S literární předlohou jsme se seznámili 
v rámci výuky českého jazyka.

Jedná se o staroněmeckou pověst o kry-
saři a městě Hameln. Autor literární před-
lohy Viktor Dyk v postavách tohoto města 
poukazoval na maloměšťáctví a lhostej-
nost k neštěstí druhých. Krysař našel ve 
městě svou lásku, nakonec umírá se svým 
snem. Tolik předloha.

Ráno jsme se všichni sešli včas a vyrazili 
s naším oblíbeným panem Vichrem  směr 
Plzeň. Cestou jsme přibrali jednu třídu 
ze ZŠ Kolinec, protože jinak bychom au-
tobus neobsadili. Do Plzně jsme dorazili 

včas, v divadle nám ještě zbyla chvilka na 
seznámení s moderním prostředím nové-
ho divadla. Malá scéna připomíná arénu, 
jeviště je na dosah ruky.  Najednou svět-
la zhasla a na scénu přitančili tanečníci. 
Děj příběhu je krásně čitelný, navíc před-
stavitel krysaře občas mluveným slovem 
provází děj. Výkony všech tanečníků jsou 
na vysoké umělecké úrovni, rovněž hudba 
J. S. Bacha a P. Bořkovce dokresluje náš 
umělecký prožitek. Představení končí, ne-
chce se nám zvednout a odejít. Za mnou 
se ozvalo: „To bylo krásné!“ Souhlasím.

Krásný kulturní zážitek zůstane nadlou-
ho v paměti a mě navíc hřeje, že se 
naše děti umí chovat i mimo školu velmi 
dobře. 

Věra Korcová.

foto: djkt.eu

„Kašperky“ 
očima 

mladých
Dovolujeme si vám představit náš 

nový školní projekt „Kašperky“ očima 
mladých. O čem tento projekt vlast-
ně je? My, žáci z osmé a deváté tří-
dy ze zdejší základní školy vymýšlíme  
a natáčíme krátké dokumenty  
o našem městě Kašperské Hory, ale 
NAŠIMA OČIMA! Srdečně vás zve-
me 10. 3. 2017 v 17.30 a ve 20.00 
hod. do kina na naše první projek-
tové video Sportovní hala „po roce 
a po dni“. Uvidíte srovnání se sta-
rou školní tělocvičnou, rozhovor se 
správcem sportovní haly nebo s její-
mi návštěvníky. Další informace na-
leznete na plakátku na zadní straně. 
Přijďte se podívat!

Markéta Kurzová

Ze školních prací
Počítač

Položím-li si otázku, k čemu je nám 
počítač, uvědomím si, že si dnes mno-
ho lidí život bez počítače nedokáže ani 
představit. Pomocí počítače komunikuje-
me, pracujeme, a dokonce se i bavíme. 
Na druhou stranu na něm lidstvo začíná 
být závislé. Určitě se hodí mít po ruce 
počítač, ale nemyslím si, že by se měl 
používat více než je třeba. 

Místo aby děti běhaly venku, hrály si 
s kamarády, jezdily na kole, sednou si za 
počítač. Dospělí jsou na tom podobně, 
což se brzy projeví na jejich zdraví.

Mohli bychom tedy bez počítače exis-
tovat? Opravdu by mě zajímalo, jak by 
dnes svět vypadal bez počítačů. Určitě 
by hned bylo ve městech i vesnicích ruš-
něji, možná dokonce i veseleji. Lidé by 
spolu snáze našli společnou řeč, více by 

se věnovali svým koníčkům a určitě by se 
zlepšil jejich zdravotní stav.

Svět by byl bez počítačů určitě lepší, 
ale zároveň si myslím, že i nudnější.

Všichni tedy musíme hledat zlatou 
střední cestu.

Filip Hasoň, VIII. roč.

Já a lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik mě příjemně pře-
kvapil. Vůbec jsem nečekala, že budu 
v prvním družstvu. Užila jsem si hodně 
legrace a zábavy. A jsem hrozně ráda, 
že jsem se zdokonalila a naučila nové 
věci.
  Zuzana Pajerová

Pokračování na straně 11
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Lyžařský výcvik mýma 
očima

Náš týdenní výcvik začal v pondělí  
23. ledna před půjčovnou lyží. Po sezná-
mení s pravidly jsme se přesunuli pod 
kopec, kde jsme si ještě řekli důležité in-
formace (kde se scházet…). Při rozdělo-
vání do tří družstev jsem byl přiřazen do 
druhého, to vedla paní učitelka Jelínková. 
Hned první den jsme se začali učit, do-
konce jsme hráli i různé hry na lyžích. Ke 
konci každého dne jsme si mohli dát pár 
volných jízd. Nejlépe mi šel carvingový 
oblouk, ten jsme cvičili nejvíce, abychom 
mohli ke konci kurzu zkoušet plynulý car-
ving. O přestávkách jsme se chodili ohřát 
do chatky. Občas jsme si došli do bufe-
tu pro teplý čaj, nebo třeba nějaké jídlo. 
Měli jsme půlhodinovou přestávku, ale 
přišlo nám to jako věčnost, protože jsme 
se těšili na další lyžování. Na svahu byla 
velká zima, ale nám to nevadilo, protože 
jsme se dokázali zahřát. Ve všední dny na 
lanovce skoro nikdo nebyl a to se nám pro 
výuku moc hodilo. Poslední den jsme měli 
volnější, jezdili jsme hodně volných jízd  
a slalom. Ke konci bylo vyhlášení slalo-
mu, já jsem byl čtvrtý. Letošní kurz byl 
výborný, příští rok bych chtěl další.

Michal Gabriel 

Ze školky
„Bílá zima děti láká postavit si sněhu-

láka...“ a nejen sněhuláka. Letošní zimu  
a sněhovou pokrývku si děti užily opravdu 
skvěle. Konečně po několika letech! K hrám 
na sněhu a se sněhem jsme využili hlavně 
prostory zahrady školky, kde děti mohou 
bobovat, stavět sněhové stavby, upravo-
vat cestičky, pozorovat své stopy, starat se  
o ptáčky a do krmítek sypat zrníčka.

Ve druhé polovině ledna se přihláše-
né děti zúčastnily 5ti denního lyžařské-
ho výcviku v lyžařské školičce v areálu 
sjezdovky. I přes počáteční organizační 
problémy se z dětí pod vedení instruk-
torů stávali zdatní lyžaři. Zkušenější 
lyžařští borci jezdili již od středy na 
velkém vleku. Všem šlo lyžování na 
jedničku! 

Opět jsme navštívili IS SEV NP 
Šumava s tématem „Ježkovánky“  
a „Všichni potřebují domov“. Společně 
se školáky děti zhlédly divadélko s ná-
zvem „Ekopohádky“. 

Na konci února nás čeká maškarní rej, 
v březnu se chystáme navštívit prosto-

Dokončení ze strany  9
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ry místní knihovny, kde se děti sezná-
mí se systémem zapůjčování knih, kde 
najít oblíbenou knihu s pohádkovým 
nebo dětským hrdinou, nebude chybět 
čtená pohádka, soutěže a také tvoření. 
S přicházejícím jarním obdobím budou 
souviset další témata, hry a tvoření 
školkáčků, budoucí školáci se zábavnou 
formou učení, větší samostatností při 
plnění úkolu budou připravovat k zápi-
su do první třídy základní školy.

Radka Kolářová

Zimní setkání mladých hasičů
v Kašperských Horách

V sobotu 18. 2. 2017 se sportovní hala 
v Kašperských Horách hemžila mladými 
hasiči, kteří se do našeho města sjeli na 
jubilejní XX. zimní setkání. Akci pořádalo 
Okresní sdružení hasičů Klatovy ve spo-
lupráci se sborem dobrovolných hasičů 
Kašperské Hory pod záštitou starosty 
města Kašperské Hory. Soutěže se zú-
častnilo téměř 400 mladých hasičů ve 

věku od 3 do 15 let z 29 SDH okresu 
Klatovy. Utkali se v 15 disciplínách, které 
prověřily jejich získané vědomosti a do-
vednosti, například poznávání věcných 
prostředků požární ochrany, vázání uzlů, 
šplh po tyči, hod na cíl a asi nejoblíbeněj-
ší oblékání hasiče, kdy členové týmu oblé-
kají jednoho z nich do kompletní hasičské 
výstroje na čas. Týmy soutěžily ve třech 

kategoriích – starší, mladší a přípravka. 
Kašperskohorští mladí hasiči se na zimní 
sraz poctivě připravovali. Během trénin-
ků v hale jsme opakovali teoretické zna-
losti a zlepšovali fyzickou kondici. Tato 
příprava se vyplatila, jak ukazují výsled-
ky soutěže. Mladí hasiči z Kašperských 

Dokončení ze strany  11
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Hor se v kategorii mladších umístili na 
parádním 2. místě z celkového počtu 
33 týmů a tým starších obsadil 7. mís-
to z 36. V soutěži jednotlivců se umístili 
Tomáš Niebauer na 1. místě v kategorii 
starších a Matěj Tříska na 2. místě v ka-
tegorii mladších. Tímto bych chtěla moc 
pogratulovat našim mladým hasičům ke 
skvělým výsledkům a věřím, že se jim 
bude nadále dařit. Ráda bych poděkovala 
všem, kteří se do organizace a příprav 
této velké akce zapojili. Díky patří městu 
Kašperské Hory za finanční podporu, zá-
kladní škole za poskytnutí zázemí a pře-
devším všem členům místního SDH, kteří 
věnovali svůj čas a energii. 

Tereza Havlová, vedoucí mládeže

Domov je tam, kde máme srdce
Vaše názory

Jinými slovy, pokud je název článku ne-
srozuJinými slovy, pokud je název článku 
nesrozumitelný, chováme se k domovu 
s úctou a s ohledem ke spoluobčanům. 
Vzhledem k tomu, že se mne ptal jistý zdej-
ší občan při instalaci nového elektrického 
spotřebiče, proč tady bydlím, když se mně 
tady nelíbí, pokud by i dalším občanům ne-
bylo jasné „proč“, pokládám za nutné a ač 
nerada, blíže definovat.

Naše ulice jsou plné pohozených odpad-
ků – prázdných plechových a plastových 
lahví od nápojů, zbytků svačiny, kusů po-
létajícího plastu, nedopalků cigaret a dal-
ších „ozdob“. A to vůbec nemluvě o psích 
výkalech od náměstí, až zdá se určenému 
městem tolerovanému veřejnému „klo-
zetu“ za rozcestím ulice Bohdana Týbla 
a ulice Besední směrem dolů k vyústění 
k ulici Nové. V loňském létě jsem odjela se 
svými dvěma jezevčíky na dovolenou do 
naší chalupy v Sázavě n. Sázavou, doufaje 
jako laik, že je přejde změnou prostředí  
a možnost volného výběhu velké zahrady 
urputný průjem. Po třech dnech poby-
tu jsem však pro stále se zhoršující stav 
navštívila tamější veterinární kliniku, kde 
rozborem trusu bylo zjištěno infekční one-

mocnění a byla jsem požádána k odjezdu 
domů, abych nákazu nešířila. Stalo se. Jak 
byla má povinnost, nahlásila jsem ihned 
osobně odboru Životního prostředí tuto 
skutečnost. Nevěříc s úžasem jsem v ná-
sledném čísle Kašperskohorského zpravo-
daje, a to hned na druhé straně přečetla 
článek (respektive stanovisko odboru život-
ního prostředí), že bylo mnou oznámeno 
infekční průjmové onemocnění psů, které 
bylo zjištěno při mé dovolené, avšak žádný 
doklad jsem z tamní kliniky nepředložila  
a dotaz (telefonický) zdejší veterinární kli-
niky byl rovněž negativní, žádný pes nebyl 
s tímto problémem ošetřen. Pochopitelně 
– vždyť přece nebude nikdo kontrolovat 
jaké konzistence je trus jeho psa, že?  
A tak jsem byla za blázna, přímo referátem 
za město odpovědným za čistotu životního 
prostředí. 

Z Vimperka jsem obdržela zprávu, že  
u nás někdo tráví psy, a tak jsme tam po-
slali po návštěvnících Šumavy přes jejich psí 
doprovod „několik vzorků“. Infekce se šíří 
rychle. 

Majitelé psů jsou zřejmě přesvědčeni, že 
úklid je zahrnut v poplatku za psa. Omyl 
– je to jakási „daň z přepychu“ již od de-
vadesátých let minulého století. Přitom 
v Kašperských Horách je jednou z nejniž-

ších v republice, město ji však kdykoliv 
může i trojnásobně zvýšit. Nikoliv za úklid, 
ale jako snahu snížit počet chovatelů psa. 

Na mou žádost byla celá záležitost 
projednána za účasti starosty a tajemnice 
s paní referentkou. Omluvy jsem se sice 
nedočkala, nicméně jsem ji ani nečekala. 
Nebylo ani řečeno, proč nebyl odebrán 
vzorek trusu na rozbor a prostředí násled-
ně desinfikováno. Důležité je, co bude – ne 
to, co bylo.

Tím jsou nutné 1) občasné kontroly čis-
toty města 2) informovanost, sledovanost  
a vybavenost odpovídajícími pevně uza-
víratelnými nádobami na psí exkrementy, 
které jsou naprostou samozřejmostí všude 
jinde. V našem případě totiž ti chovatelé, 
kteří přece jen mají zábrany po psu neuklí-
zet, použijí plastový sáček ze samoobsluhy  
a šup s tímto voňavým dárečkem do sou-
kromé a placené popelnice některého ob-
čana. Možná, že je s tím počítáno, a proto 
nám byla platba za popelnici zvýšena o 50 
Kč. Přes platnou vyhlášku města v obci 
mít psa na vodítku, nekoná se. Volně i bez 
doprovodu pobíhajícího psa potkáte často,  
a to i agresivního. Přímo na náměstí napad-
ne pes bez dozoru mírumilovného psa ve-
deného na vodítku a prokousne mu hrdlo. 

         Iva Sedlářová

Dokončení ze strany  12
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Pane Větrovče, kdy jste začal psát 
kroniku?

Dostal jsem se k ní v polovině roku 1991, 
kdy mě o to požádal bývalý kolega Josef 
Bártík. Psal ji přede mnou asi pět let na 
psacím stroji. Oslovil mě, protože chtěl 
kvůli věku sám skončit a nikdo jiný se mu 
nenabídl. V polovině roku mi kroniku pře-
dal a já ji dopsal, ještě pod jeho jménem.

Od roku 1992 jsem psal už samostatně 
na psacím stroji, který jsem dostal od měs-
ta, a to až do roku 1999. Tehdejší staros-
ta Vladimír Marek se hodně vyznal v po-
čítačích. Opatřili mi jeden starší ze školy. 
Protože jsem byl laik a úplný začátečník, 
tak mi tehdy s grafickou úpravou hodně 
pomáhal například Honza Skypala. Kroniku 
píšu dodnes. Rok 2017 dokončím, ale pak 
chci kronikaření předat dál.

Daří se vám někoho sehnat?
Ptal jsem se už mockrát. Ptal jsem se 

například Jardy Rajtmajera i tebe, ale ani 
jeden jste to nemohli vzít. Co jsem se ba-
vil se současným vedením města, tak by to 
měl být člověk, který by nebyl zaměstnaný 
v době dopolední někde na svém praco-
višti, protože musí akce sledovat i během 
všedních dnů. 

Jak si udržujete přehled o dění vy?
Poslouchal jsem třeba výzvy městského 

rozhlasu, co se kde děje. Ale hlavně jsem 
byl vždy informován díky MěKIS a přehle-
du o plánovaných akcích pro každý měsíc. 
Nebo jsem se ptal na hradě, co tam všechno 
pořádají. Takhle jsem to musel sledovat.

Byl a jste přítomen snad všude, ne?
To jsem ze začátku skutečně byl. Ještě 

když jsem jezdil autem, vyjížděl jsem do 
okolí: například na Kašperk, na Dobrou 
Vodu, k Hauswaldské kapli. Teď se účast-
ním podle toho, co mi dovolí stáří. Všechno 
nestihnu, tak si nechám od lidí, například 
od kastelána nebo pana Sklenáře ze Srní, 
posílat texty a fotografie. I proto chci už 
také s kronikařením skončit.

O psaní jste už mluvil. Jak se ve vašem 
případě vyvíjela fotografická technika?

Nebyl jsem žádný znalec, i když jsem 
měl jako mladík vlastní aparát, flexaretu, 
kterou jsem vozil po výletech s panem 
učitelem Rudou v dobách, kdy jsme ještě 
učili. Teprve s příchodem digitální fotogra-
fie jsem se začal zdokonalovat. Teď mám 
dobrý aparát, který až skončím, tak jej zase 
odevzdám. 

Jak trvá dlouho, než se taková kronika 
připraví?

Nejdříve bych obsah rozdělil podle urče-
ného schématu. Ze začátku uvádím tema-

tický přehled. První je veřejný život ve měs-
tě, kde jsou zprávy jak ze zastupitelstva, 
tak rady. Protože je to toho poměrně dost, 
dávám tyto materiály do příloh. Následuje 
hospodářský život. Máme sice poměrně 
málo výrobních závodů, ale i to stačí na 
zmínky o nich. Lesy, statky, Medica Filter. 
Těmto třem závodům vždy věnuji prostor. 

Materiály do kroniky vám zasílá jejich 
vedení?

Ano, například za lesy to je pan Mäntl. 
Hodně věcí si také dnes najdu sám na 
internetu. 

S moderní technikou si velmi dobře ro-
zumíte. S jakými programy pracujete?

Dříve ve Wordu, dnes píšu v Libre Office. 
Před rokem jsem měl smůlu: odešel mi har-
disk, a neměl jsem vše zálohované. Vrátil 
jsem se z nemocice a hardisk nefungoval. 
Nahlásil jsem to expertovi, který jej odvezl. 
V plzeňské laboratoři data zachránili a na-
šli. Snad kromě pár maličkostí. Dostal jsem 
nový hard disk a pokračovalo se dál. Už 
jsem měl strach, že o data přijdu.

Jak rozsáhlá bude kronika za rok 
2016?

Kronika za rok 2016 má 225 stran a 194 
příloh. Máme tady před sebou šanon příloh, 
kde jsou zápisy nebo plakáty. Jsou tu také 
výtahy z tisku. Když je v Klatovském dení-
ku, který dostávám, zmínka o Kašperských 
Horách, tak ji vystřihnu a založím. Každá 
z příloh se lepí na čtvrtku a je očíslovaná. 
Každá příloha má odkaz ve stati kroniky. 
Šanonů máme obrovský počet. Už máme 
plnou skříň.

Kde je kronika uložena?
Když jsem začínal kroniku psát, vypada-

lo to neštastně a bledě. Až když se rad-
nice rekonstruovala, byla kronice přiděle-

na malá místnůstka. Když jsem roku 1999 
začal kroniku psát digitálně, přidělili mi  
v přízemí místnost s informačními techno-
logiemi, které říkali „mozeček“. V místnosti 
jsou dvě kovové, skoro bych řekl pancéřové 
skříně, kde jsou kroniky uloženy. Všechny 
kroniky jsou ve dvou exemplářích. Druhý 
uložen v klatovském archivu. 

Jak se s kronikou může človek 
seznámit?

Lidé mě občas zastaví, a není jich moc, 
které zajímá, co kde bylo. Vždy vyzývám, 
ať přijdou na radnici, kde jim mohu v kan-
celáři kroniku propůjčít. Mohou si ji zde 
prohlédnout, vypsat poznámky. Je pravi-
dlem, že kroniku nelze půjčovat domů. 
Do kroniky se dá nahlédnout pouze 
prezenčně. Každý si může také vyžádat 
konzultační hodiny v oblastním archivu  
v Klatovech. 

Podle zákona si musí kroniku vést každá 
obec. Kronika se může ještě psát ručně, 
což byl v minulosti jediný možný způsob. 
Dnes převažuje digitální záznam, v němž 
musí být jasná grafická úprava, číslované 
stránky, apod. A závěrem každé kroniky 
musí být schválení Městskou radou, pří-
slušné podpisy a úředním razítkem.

Jak v průběhu roku funguje průběžná 
práce na kronice?

Mám různě obálky, kam si třídím témata, 
abych v tom měl trochu pořádek. Srovnávám 
přílohy i podle dat, aby byly záznamy za 
sebou chronologicky. Dá to poměrně dost 
práce a stojí to hodně času. Občas mi dělá 
potíž, když toho napíšu moc. Když vidím, 
že bych to měl seškrtat, nechce se mi do 
toho. Najednou už ani kapacita počítače 
nebere. Jeden dokument má kupříkladu 
150 Mb. To se mi už i obrázky trhají. Proto 
se to snažím na závěr ukotvit - převést do 
formátu PDF. 

Jak často se kronice věnujete?
Když mám chuť a čas, píšu třeba kaž-

dý den. Přijdou dny, kdy není co dodávat, 
tak práce na pár dnů počká. Výhodou je, 
že můžu kroniku psát doma. Dopisuji tak 
obsah postupně. Můžu si k tomu v pokoji 
sednout kdykoliv. Ráno nebo večer.

Jste svůj pán.
Nikdo mi do toho nemůže co mluvit. 

Staří kronikáři z vesnic píšou stále ručně. 
Každý den něco dopíšou, něco vykreslí. 
My máme 200–300 stran, ale oni jich mají 
třeba jen 40. Píší kroniky  nesmazatelný-
mi inkousty, kaligraficky je vymalovávají. 
Nemám takový rukopis, abych to dělal 
ručně. Dalo by mi to strašnou práci.

Jak se píše kronika? Rozhovor s Karlem 
Větrovcem, kronikářem

Pokračování na straně 15
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Potkáváte se s ostatními kronikáři?
V poslední době už moc ne. Ale tak 

před deseti lety jsme měli každý rok 
setkání kronikářů z celého okresu. 
Ukazovali jsme si kroniky a vyměňova-
li zkušenosti. Pracovníci muzea radili 
a měli různé poznámky a připomínky. 
Dokonce na Plzeňském kraji bývala se-
tkání kronikářů při předávání nejrůz-
nějších cen. To jsem tam tenkrát taky 
něco dostal. Co tam bylo za práce, to 
byly vynikající kroniky, často psány ruč-
ně, což si poroty velmi cenily.

Když srovnáte v průběhu času 
množství akcí, které je třeba 
sledovat?

V kultuře jich přibývá. V kronice je 
tomu také věnována podstatná část, 
nejen proto, že to zajímá i mě. Kde 
se hodně vyžívám, tak to je kapitola 
„Různé“ na závěr. O počasí, kriminali-
tě, významných návštěvách, o zemře-
lých trochu význačnějších osobách. 
Zkrátka tam popisuji všechno možné. 
Tato část kroniky mě baví.

Máme tu ale také důležitou kapitolu 
obyvatelstvo, kde jsou počty a zprávy 
o stěhování lidí v průběhu roku. Často 
se mění především obsazení v DPS. 
Každý rok je v kronice počet obyvatel 
k 31. 12. daného roku ve městě a jak 
vidíš, i v přilehlých osadách.

No, podívejme se, na Opolenci už 
jsou dokonce lidi tři! Když jsem dělal 
nedávno rozhovor s panem Chladou, 
tak jsem koukal do starých čísel, kde 
byl jen jeden člověk...

Je tu společenská kronika, údaje  
o počtech narozených i zemřelých. Jak 
vidíš, máme tu všechny kontakty, pře-
hledy podniků, restaurací, ubytování. 

Pane Větrovče, povězte, jaké pro 
vás byly v kronice největší události?

V roce 1995, když tu byl bývalý prezi-
dent Václav Havel Podepsal nám dokon-
ce kroniku. Byl pozván na Kašperk, byla 
to tehdy veliká událost. V březnu téhož 
roku tu byl i tehdejší předseda vlády, 
Václav Klaus, jenž bydlel v hotelu Tosch, 
kam přišla poplašná zpráva, že je v ho-
telu bomba. 

Vracel jsem se k těmto událostem  
v kronice roku 2015, když jsem udělal  
v kronice vzpomenutí, jak to v Kašperkách 
vypadalo před dvaceti lety.

Ze začátku, když jsem byl ještě agil-
nější, tak mě zajímaly přeshranič-
ní akce, kdy například přijeli soumaři  
z Grafenau, lidé byli v krojích. To bylo 
za starosty Kortuse a Stýbala. Hezké 
akce byly a jsou na hradě. Kastelán to 
tam organizuje velice dobře a hodně to 
tam pozvedl. Také tu byli v hotelu různí 
herci, například jsem psal o tom, jak byl  
v Kašperských Horách Gérard Depardieu.

Václav Kůs

www.portafontium.eu

Přehled kronikářů 
Kašperských Hor

Gilbert Panni (1888-1896)

Josef Fiedler (1903-1916)

Hans Kollibabe (1916-1934)

Jan Bartizal (1945-1947)

Leopold Hoffman (1950)

Emil Pešina (1962-1984),  
   doplnil kroniku i o léta 1947-1962

Josef Bártík (1985-1991)

Karel Větrovec (1991 - dosud)

Digitálně dostupné starší kroniky města
Díky česko-německému projektu Porta fontium na digitálních historických pramenů je možné přečíst si na internetu kompletní starší 

kroniky Kašperských Hor. Projekt obsahuje zdigitalizované farní kroniky 1726-1945, kroniky nejrůznějších městských škol od 1888-1988 
a konečně kroniky města od 1896 do roku 1993. Odkaz naleznete níže, stejně jako ukázku vyhledávacího rozhraní webu.

Václav Kůs

Dokončení ze strany 14
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Když na Šumavě klepalo jaro na dveře
Předjarní a zčásti jarní čas i na staré 

Šumavě poznamenávala významně doba 
postu. Je to čtyřicetidenní období přípravy 
na slavení Velikonoc. Pro tuto dobu se dopo-
ručuje věřícím půst, to je částečné nebo úpl-
né zdržování se pokrmů, zvláště masitých. 
Bible předkládá příklad Mojžíše, který před 
přijetím Desatera „chleba nejedl a vody ne-
pil“ 40 dní a nocí. Podobně před svým veřej-
ným vystoupením se postil na poušti 40 dní 
i Ježíš. Ve středověku stanovila římská církev 
půst na celkem 186 až 192 dní v roce, kdy se 
nemělo požívat maso teplokrevných zvířat. 
S takto velkým množstvím postních dní pak 
zákonitě souvisela velká spotřeba ryb v ši-
rokých vrstvách obyvatelstva. Masitou stra-
vu nahrazovaly vedle ryb a moučných jídel 
zejména také ovoce, zelenina, zejména zelí,  
a rostlinné oleje. 

Postní doba byla ve vážnosti a v kají-
cím duchu prožívána i na staré Šumavě. 
Dodržování postních předpisů v jídle bylo 
samozřejmostí. Vypráví se, že dokonce ku-
řáci a „šňupáci“ brisilu se zdržovali svých 
náruživostí. Rodina a vůbec všichni lidé 
z hospodářství každý večer v postě společně 
poklekali k modlitbě růžence a Otčenáše. 
Přednášely se též prosby za zemřelé, za 
všechny blízké i za ty, kteří se zdržují v da-

leké cizině a podobně. Rozsvěcovala se při 
tom hromnička nebo zvláštní tenká svíč-
ka zvaná sloupek. Takové postní modlení, 
které se přísně dodržovalo, trvalo nezřídka 
hodinu i déle.

V březnu, který zpravidla vyplňuje post-
ní doba, je podle pověry starých Šumavanů 
celá řada nešťastných dnů, jako 1., 12., 
13., 14. a 15. března. Lidé v těchto dnech 
neradi cokoliv důležitějšího podnikali, ať to 
byl obchod nebo delší cesta.

Zajímavý zvyk této předjarní doby za-
znamenal šumavský národopisec Josef 
Schramek pro den sv. Řehoře – 12. břez-
na. Mládež z vesnice upevnila jedličku 
do stojánku a ozdobila ji podobně jako 
vánoční stromek svatými obrázky. S tak-
to upravenou jedličkou obcházeli mladí 
všechna stavení ve vesnici. Zpívali při tom 
německou píseň o utrpení Krista a hříších 
lidského pokolení. Po zpěvu vytáhl jeden 
z chlapců dřevěný meč z pochvy a lehce 
jím udeřil každého přítomného. Přednášel 
při tom veršovanou prosbu o vajíčka. 
Hospodyně přinesla z komory nejméně 
dvě vajíčka a jimi podarovala zpěváky. 
Také v podhůří bývalo před svátkem sv. 
Řehoře podobné „chození s Řehořem“. 
Chlapci chodili s vysokou papírovou če-

picí na hlavě, za níž měli kohoutí peří, 
přes záda veliký šátek, kolem boků pá-
sek s dřevěnou šavlí a říkali: „Na svatého 
Řehoře památka se činí…“.

Koncem března začínaly v podhůří pol-
ní práce. Říkalo se „Na svatého Řehoře 
lenoch sedlák, který neoře.“ Děvečky  
a hospodyně polévaly pacholka a hospodá-
ře, když jel poprvé na pole. Podobně za-
cházely s pastevcem, když vyháněl dobytek 
poprvé na pastvu. Při vycházení dobytka 
z chléva pokropila jej hospodyně svěcenou 
vodou, aby prospíval a krávy hodně do-
jily. V horní Šumavě se před vyháněním 
na první pastvu zavěšovaly dobytku na 
krk zvonce, aby se neztratil pastevcům 
v houštinách.

Řídící učitel Hozmann zaznamenal ještě 
ve 30. letech v podhůří na Sušicku zvyk 
vynášení smrti. Ve Svojšicích v týdnu před 
Smrtnou nedělí, tj. před 5. nedělí post-
ní, vynášely děti „smrt“ a přinášely „léto“. 
Smrt byl vích slámy zabalený do starých 
roztrhaných ženských šatů, nebo na hůlku 
upevněný hastroš. Tuto rekvizitu děti vy-
nesly za ves a hodily do potoka, aby odpla-
vala. Chodily od stavení ke stavení a říkaly: 
„Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi!“

Vladimír Horpeniak

Pohoří koz(orohů) nebo Dubový les?
Pátrání po původním názvu Šumavy: Gabréta

Často vídáváme různá zařízení (exoticky) 
pojmenovaná Gabréta. Málokdo ví, oč jde. 
Pronikněme spolu k největšímu, dosud ni-
koli úplně rozluštěnému tajemství Šumavy. 
Možná k jejímu prvnímu známému jménu.

Slovo Gabréta představuje jeden z nej-
starších písemných záznamů v paměti 
střední Evropy, potažmo Čech a Moravy, 
které před germánskými Markomany obý-
vali keltští Bójové.

Píše se rok 18 po narození Krista. Učený 
Řek původem ze šlechtické rodiny - zároveň 
římský občan se jménem Strabón - sepsal se-
dmnáctidílnou knihu Geo-graphiké a v sedmé 
knize, první kapitole a pátém odstavci zazna-
mená řecky stručnou noticku o nespecifikova-
ném přírodním komplexu Gabrétě v souvislosti 
s kmenem germánského kmene Markomanů. 
Zároveň vyvstane obtížný problém, jeden 
z mnoha. Jméno hor nebo lesa Gabréta by 
bylo nepochybně keltské (ale tehdy, roku 18, 
uběhlo málem půlstoletí od zániku civiliza-
ce Keltů), zatímco o kmeni Markomanů jako 
germánském se nedá pochybovat.

Přesnější lokalizace krajinného útvaru 
Gabréta, pravděpodobně zčásti porostlého 
kompaktním lesem, není možná. Nicméně 

nelze vyloučit, že jde o pojmenování krajin-
ných útvarů v širším prostoru rozvodí Labe a 
 Dunaje (kam mimo jiné spadá dnešní Šumava 
a Bavorský les).

Výklad významu slova Gabréta není jedno-
duchý. Identické slovo neexistuje v žádném 
antickém jazyce, pouze výraz gabro najdeme 
keltských jazycích. V Holderově slovníku na-
jdeme pod heslem gabro význam: kozoroh - 
kozel - ovce.

V Holderově významovém keltském slov-
níku se objevuje pro slovo gabro překlad 
(význam) jak kozel, tak kozoroh, nicméně 
celebrita českých antických historiků Josef 
Dobiáš (a další) přeložil slovo Gabréta jako 
Pohoří kozorožců. Pojmenování Gabréta 
(správněji bychom měli mluvit o Gabrétách) 
lze odvozovat: 1. buď ze zákla-du gabro,  
v keltských jazycích substantiva s významem 
kozel/skopec/kozoroh (dále souhrnným la-
tinským označením ovicapridi). Sufixem „-ta“ 
se v latině (nikoli řečtině) tvořila jména lesů 
od pojmenování jednotlivého stromu (querqe 
= dub /množné číslo querquetum = dubový 
les/); 2. nebo z venetského základu s latin-
skou příponou „-eta“ (zkomolenou antickými 
autory) ve významu „Les dubů/Dubový les“.

Žádnou z obou možností výkladu pojme-
nování Gabréta nelze vyloučit.

Pokud by mělo slovo Gabréta obsahovat 
informaci, že jde o geografický útvar cha-
rakteristický výskytem nějakého poddruhu 
ovicapridů, potom v případě (divo-kých) 
kozorohů a kamzíků je pro území Šumavy  
a Alp akceptovatelný.

Keltové v Čechách a střední Evropě během 
posledních pěti století před Kristem chovali 
berany/ovce a kozy/kozly, zda existovali také 
divocí, není známo. Poráženi byli většinou 
v kultním věku, výjimkou nebylo tříměsíční 
kůzle nebo ovečka. Široký profit z pěstování 
ovcí a koz spočíval v získávání řady důleži-
tých produktů: maso, mléko, kůže, vlna, kosti 
a rohovina. Obvykle zastupují ovicapridi po 
hovězím dobytku a vepřích nejčastěji Kelty 
chovaná domácí zvířata. Mimořádně před-
stavují ovce, v osteologickém materiálu jen 
výjimečně rozlišitelné od koz, nejpočetnější 
na keltské lokalitě chovaná domácí zvířata 
(48,2% Mistřín, Mutěnice). Většinou podíl 
ovicapridů na sídlech Keltů osciluje těsně 
pod 30 %. Vysloven byl názor, vycházející 
z vyhodnocení pylových analýz, o snižování 
významu obilnářství a vzestupu chovatelství 

Pokračování na straně 17
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Renesance vaření piva v K. Horách

Někteří nás znáte už důvěrně, vy ostatní jste snad zachytili ales-
poň pohledem z náměstí od kostela naše nerezové varny. Jsme pi-
vovárek, který se snaží navázat na slavnou minulost Měšťanského 
pivovaru v Kašperských Horách. 

O několik desítek metrů dál, než stával ten původní, jsme  
z ruin vykopali snad útulný prostor, kde je vždy místo pro soused-
ské klábosení a kde se dnes vaří celkem dobré pivo. Jsme fungu-
jícím týmem pracovitých lidí, které baví stále vymýšlet nová jídla  
a piva, překvapovat naše hosty vysokou kvalitou obsluhy a ve všem 
se neustále dokonalovat.

Odměnou pro nás bylo nedávné ocenění na největší české pivní 
soutěži, která je současně i mezinárodní a jedna ze tří největších 
v Evropě, Zlaté pivní pečeti. Je nejprestižnější pivovarnickou cenou 
v České republice. Vděčí za to jak dlouholeté tradici, tak zejména 
zájmu samotných pivovarů, domácích i zahraničních. Letos soutěži-
lo 233 pivovarů a do hlavních soutěží ve více než 30ti kategoriích 
bylo zaregistrováno přes 1000 vzorků. My soutěžili pouze ve dvou 
z nich, „tmavý speciál“ (naše Cikánka 13) a „světlé výčepní pivo  
z minipivovaru“ (Kašperk 10). K našemu skutečně velkému překva-
pení uspěla piva obě. Cikánka byla ohodnocena hned 1. místem  
a Kašperk bral místo 3. Doufali jsme alespoň ve finále u jednoho  
z piv, ale takové medailové umístění překonalo všechna naše smělá 
očekávání. Našim pivům sice věříme, ale konkurence je opravdu 
velká. To, že jsme uspěli, je pro nás splnění nejsmělejších snů. 
Receptury jsou výborné a na nás sládcích a obsluze nyní tedy je, 
abychom vám na stůl přinesli vždy to nejlepší. 

Nejsme prvními průkopníky ani novodobími obrozenci vaření 
piva v Kašperkých Horách. Tím byl mimochodem současný vrchní 
degustátor a pivní sommeliér Budvaru, Aleš Dvořák, který v 90. 
letech na Flusárně vařil „po domácku“ (takzvaný „homebrewing“) 
pivo. Přesto jsme nadšení, že můžeme na Horách vařit naše pivo 
a dělat šumavským pivům dobré jméno. Už dnes se ví, že Šumava 
kromě své čarokrásné přírody dokáže nabídnout i skutečné gur-
mánské zážitky, včetně těch pivních a za kterými se jezdí i přes 
celou republiku. 

Budeme se tedy na vás těšit, že přidete ochutnat naše šampiony 
a od poloviny března novinku, která nyní dozrává ve sklepě, polot-
mavou Amálku 11.

S pivovarským Dej bůh štěstí,
Váš Kašperskohorksý pivovar.

Alexandra Michalová

přežvýkavců v posledních stoletích před změ-
nou letopočtu.

Ovicapridi, tedy druh sudokopytníků, jsou 
zastoupeni v ikonografickém vý-razivu Keltů 
v podobě patek bronzových spon (např. 
Panenský Týnec, Hradištko), volné plastiky 
(dřevěná z Fellbach-Schmiden) a jako plošná 
výzdoba železných po-chev mečů (Mihovo), 

výjimečně i mezi jinými zvířaty na známém 
stříbrném kotli (Gundestrup). Vysloven byl  
i názor o atributu skopce keltského boha jmé-
nem Teu-tates.

Co do frekvence figurálního znázor-
nění zvířat, příp. částí jejich těl jejich  
v religiózní sféře laténského umění zůstá-
vají ovicapridi za kancem, koněm, jelenem  
a (mnohdy bájnými) ptáky/dravci, nikoli 
však na posledním místě. Zoologická de-

terminace ovicapridů na předmětech latén-
ské hmotné kultury z centrální Evropy platí  
v některých případech jako bezesporná: kozo-
rožec (Fellbach-Schmiden), ovce (Panenský 
Týnec), kozel/kozoroh (Hradištko), skopec/
beran (Dompierre-les-Tieuls), jindy kolísá 
mezi bájným zvířetem a ovicapridem.

Jiří Waldhauser, archeolog
Redakčně kráceno. Celou verzi naleznete na 

www. kasphory.cz/zpravodaj

Dokončení ze strany 16



 strana 18 KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Totem
skautská rubrika

Skauting je v Česku již 105 let a za tu 
dobu se dokázal provázat i se Šumavou. 
Česká větev skautingu se vždy více při-
kláněla k přírodě, národnímu uvědomění  
a budování demokracie. Proto také máme 
ve znaku hlavu chodského psa, který má 
vystihovat tyto hodnoty. Historie naše-
ho národa byla složitá a mnoho skautů 
zemřelo rukou uchvatitelů, proto bych 
nerad zapomínal na vedoucí, kteří museli 
čelit pronásledování v dobách okupací. 
Skauti byli vždy nepřátelé totalitních 
režimů, protože se nenechají zlomit lží, 
nenávistí a ctí skautské zákony.

V roce 1968 byla znovu možnost za-
kládat skautské oddíly a po dlouhé době 
jsou na Šumavě znova letní tábory rozví-
jející mládež k odpovědnosti, pracovitosti 
a samostatnosti. 15. září 1970 se zakazuje 
skauting potřetí a období uvolněného poli-
tického prostředí je u konce. 

Tento rok tábořilo skautské středisko  
z Uhříněvsi u Zlatého potoka pod 
Kašperskými Horami na třech místech. Našel 
jsem záznam z kronik i s fotografiemi.

Ze staré kroniky

„Tábor 1. oddílu Stříbrných lišek v kou-
zelném prostředí údolí Zlatého potoka, 
řadou starých štol, jeskyní, seismografické 
stanice, daleko od lidí. Vybaveni od seker, 
stanů, hrnců na vaření, encyklopedických 
knih až po mikroskopy a dalekohledy. Byl 
to náš druhý skautský tábor motivova-
ný putováním po stopách Jakuba Krosny 
alias Jacka, cestou za zlatem Aljašky. Jen 
účastníci potvrdí krásu místa i chvil pro-
žitých v kouzelném prostředí Šumavy. 
Nezapomenutelných rán, podvečerů  
i hvězdných nocí.

Fotodokumentace kroniky nás provádí 
táborem od příjezdu s karikaturou překot-
ného budovaní tábora, táborovým živo-

tem, výletů, soutěží a horečky, kdy byla 
objevena zlatá zrnka, kdy všichni poznali, 
co je „zlatá horečka“. Tato horečka postihla 
i rodiče a staré skauty při jedné nedělní 
návštěvě.

Fotky naší kroniky pak ale zdokumento-
valy i návštěvu milých přátel z junáckého 
ústředí, přinášející nepříjemnou zprávu  
o naší další likvidaci. Jak nám bylo, to mož-
ná vyčtete z tváří všech. No přežili jsme, 
ale bylo to opravdu smutné odpoledne.  

Asi 2 km od našeho tábora byl tá-
bor Amazonek. Prostředí opět kouzelné  
a v dosahu různých táborových signálů včet-
ně malé radiostanice, slyšitelné často jen  
s velkými poruchami. Tábor děvčat přiná-
šíme opět z výběru kronik, které dokazují, 
že děvčata byla po dvou letech skautová-
ní a tábora ve Vortové dobře připravena.  
Od prvého dne zvládaly veškeré práce, 

často velmi tvrdé, statečně a bez jakékoliv 
pomoci, tak říkajíc zvenčí.

Všechny hry a táborové práce, přes ná-
ročný výcvik slaňování, putování, stopová-
ní a střežení tábora zvládaly neuvěřitelně 
dobře. I pro ně byl patrně skautský slib ve 
Velké jeskyni s jezírkem nezapomenutel-
ným zážitkem. Stejně pak i návštěva junác-
kého ústředí a zpráva o ukončení činnosti 
zabolela a byla studenou sprchou, kterou 
nám doba připravila.“

Zdeněk Kůs

Poslední táboření kolem Zlatého potoka
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My máme rádi... jídlo!
Domácí vepřovka

Také znáte ten pocit, když u řezníka 
mají krásné maso za super cenu a vy 
máte plný mrazák? Co s tím? Udělejte si 
domácí vepřovku – není nic jednodušší-
ho! V naší rodině ji děláme od nepaměti 
a je to opravdu mňamka!

Ingredience:
vepřová krkovice,
bůček - poměr dle chuti,  

   trochu vlažné vody
sůl, pepř, popřípadě trochu česneku

Maso nakrájíme na kostky cca 2x2 cm, 
naplníme do sterilizovaných sklenic, asi 
tak 2 cm pod okraj. Používám klasické 
litrové zavařovací sklenice. Do každé 
sklenice přidám kávovou lžičku soli a dvě 
polévkové lžíce vlažné vody, můžeme 
přidat i pepř (popř. trochu rozmačkané-
ho česneku). Nemícháme a zavíčkujeme. 
Vaříme v zavařovacím hrnci cca 75 mi-
nut. Po vychladnutí vyndáme z hrnce. 
Druhý den znovu vaříme cca 75 minut. 
Hotové vepřovky můžeme skladovat ve 
sklepě, po otevření v lednici. Z vepřové 
konzervy je výborné rizoto nebo ji za-
pečeme s těstovinami a trochou zeleni-
ny. Naprosto luxusní je pomazánka: stačí 
vepřovku rozmačkat vidličkou a smíchat  
s najemno nakrájenou cibulkou!

Jarní závitky
Tuhle dobrůtku znám z čínské restaurace. 

Její domácí příprava není vůbec složitá!

Ingredience:
rýžový papír
200 g mléteho masa
200 g bílého zelí 
1 ks papriky
trochu bramborového škrobu
hrst strouhanky
1 ks vejce
sůl, pepř
worcestrová a sojová omáčka

Nadrobno nakrájíme bí lé zelí a pa-
priku, přidáme mleté maso, osolíme, 
opepříme a přidáme worcestr a sojo-
vou omáčku.  Bramborovým škrobem  

a strouhankou hmotu zahustíme – směs 
nesmí být ani moc hustá ani pří liš řídká. 
Maso necháme cca 30 minut odležet. 
Do horké vody namočíme rýžový papír 
(lze ho koupit i u nás v Kašperských 
Horách), jakmile změkne vyndáme 
ho a rozprostřeme na velký talí ř. 
Doprostřed dáme váleček směsi, horní  
a dolní okraj přehneme přes směs, 
strany zarolujeme. Nesmí nám nikde 
zůstat díra, vše musíme dobře uhla-
dit, aby uvnitř nezůstal vzduch. Poté 
smažíme na pánvi nebo ve fritovacím 
hrnci dozlatova. Můžeme namáčet  
v dipu nebo studené omáčce, jíst jen 
tak nebo s pří lohou.

Tvarohová bábovka
Ingredience: 
160 g másla
250 g cukru
3-4 vejce
500 g tvarohu
špetka soli
200 g dětské krupičky
prášek do pečiva
kůru a šťávu z jednoho citronu
máslo a hrubou mouku na vymazání  

   a vysypání formy
moučkový cukr na ozdobení bábovky

Máslo, cukr, žloutky, citronovou šťávu  
a kůru vyšleháme do pěny. V jiné 
míse v yšleháme tvaroh s špetkou 
soli a smícháme se žloutkovou pě-
nou. Postupně př idáváme krupičku  
s práškem do pečiva. Na závěr lehce 
vmícháme ušlehané bí lk y. Těsto vlije -
me do vymazané a v ysypané formy. 
Pečeme cca 50 minut v předehřáté 
troubě na 160º C.

Lena Yvona Geryková
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Upravené ubytování pro sportovce
Dům v ulici Bohdana Týbla č.p. 15, vy-

užívaný již dříve jako ubytovna, doznal 
v uplynulých týdnech značných změn, co 
se způsobilosti interiéru k užívání v uby-
tovacích službách týká.

Co provedeno nebylo, jsou stavební 
úpravy objektu. O co se však pracovní-
ci Technických služeb města Kašperské 
Hory společně s firmou Jelínek zasloužili, 
byly kompletní úpravy interiéru tak, aby 
tento mohl sloužit jako ubytovací kapa-
cita pro  příchozí turisty a sportovce do 
našeho města.

V první řadě přišlo na řadu škrábání 
v celém objektu nesoudržných omítek, 
štukování některých více poškozených 
míst a následně dvojnásobná výmalba 
všech prostorů sportovního a turistic-
kého hostelu. Opraveny byly vadné prv-
ky elektroinstalace (zejména vypínače  
a světla). Tam, kde se nacházely nevy-
hovující prvky vodoinstalace, bylo rov-

něž vše uvedeno do stavu použitelnosti 
(uskutečnila se například výměna dvou 
kusů zastaralých WC). V koupelnách bylo 
potřebné vyměnit hadice a hlavice sprch 
či více nepoužitelné baterie.

Po naznačených pracích následoval ge-
nerální úklid celého objektu. Vyčištěny 
byly koberce, roztříděny využitelné lůž-
koviny. Dovybavena byla kuchyně (mik-
rovlnná trouba, varná konvice, dokoupe-
no nádobí). Opáleny a obroušeny byly 
vnitřní parapety, omyta okna, vyměněny 
některé z garnyží. Apartmán s vlastním 
sociálním zařízením situovaný v prvním 
patře budovy byl opatřen kompletně no-
vými omítkami a linoleem.

Hostel nyní bude sloužit těm, kteří při-
jíždějí na Šumavu, resp. do Kašperských 
Hor za poznáním nebo na sportovní 
soustředění. Za přiměřené ceny bude 
nabídnut relativní komfort tam, kde jde 
především o přespávání v řádu jednoho 

dne až dvou měsíců, tedy krátkodobé 
ubytování.
Jan Pojar, správce Sportoviště Kašperské Hory

Veterán ski

Na Kvildě koncem ledna se zásluhou po-
řadatelů  ze Šumavské župy Aleše Lyžce  
z Písku se sešlo na padesát lyžníků na 
historických lyžích a v dobovém oblečení. 
Ve více jak pětadvacetilété historii to byl 
rekordní počet. Byli přivítáni panem sta-
rostou, který též přišel ve Skijáckém a pak 
společně vyrazili s muzikou na Horskou 
Kvildu. V místní občerstvovně pak pobyli  
v družné zábavě. Cesta zpět byla však vel-
mi dobrodružná. Obdiv přihlížejících běžka-
řů byl zcela na místě. Podobnou tradici, ale 
sjezdovou, se pokusí zahájit v našem městě 
i místní SkiKašperky, a to v sobotu 11. břez-
na. Proto zveme i místní lyžaře k účasti.

Emil Kintzl

Dočkáme se i u nás?

V Železné Rudě se bruslilo již od Vánoc. Přestože meteorogové předpovídali mra-
zivou zimu a nemýlili se, u nás se na krásném kluzišti s drahými mantinely zájemci 
o bruslení ledové plochy nedočkali. Možná by bylo dobré se těch železnorudských 
pozeptati, jak na to. A náš pan milý redaktor jistě zjistí na patřičných místech, proč 
tomu tak u nás, ač byly konečně  ideální podmínky, nebylo.

Emil Kintzl

Jarní fotbal se blíží!
                      III. třída okresu Klatovy

14. kolo
Neděle 26. 3. 2017: Dukla Janovice B - TJ Kašperské Hory  (15.00, Janovice)

15. kolo
Sobota 1. 4. 2017:   TJ Kašperské Hory - S. Chudenice  (16.30, K. Hory)

16. kolo
Neděle 9. 4. 2017:   TJ Bezděkov - TJ Kašperské Hory  (16.30 Bezděkov)

     
                                     -red-, zdroj: fotbal.cz 
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Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory 
srdečně blahopřeje spoluobčanům, 

 kteří slaví významné životní 
jubileum: 

Josefíková Antonie 80 let 
   Holá Jiřina  81 let          
   Valisová Ludmila 81 let 
   Růžička Ladislav 89 let 
   Švajková Růžena 85 let 
   Nový Jaroslav  65 let 
   Blaschková Marie 81 let 
   Šubová Kornelie 83 let 
   Čiefová Margita 83 let 
   Dobešová Libuše 65 let 
   Valášek Jiří  86 let

 Oslavencům přejeme hodně 
zdraví, spokojenosti a životního 

optimismu!

Opustili nás (únor)

  Šedivá Alena
  Hrach Václav

Narození občánci (únor)

Smetková Nela
 Skypala František
 Schmid Michal Jiří

 Schmid Lucas

Pokud si nepřejete být ve 
Společenské kronice zveřejněni, 
sdělte nám to na MěKIS, nebo 

e-mailem na adresu:  
zpravodaj@kasphory.cz.

Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného 
celku, periodicita: měsíčník, místo vydávání: Kašperské Hory, registrační čís-
lo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 
Kašperské Hory, www.kasphory.cz; IČ 00 255 645, redakce a grafická úprava: 
Mgr. Václav Kůs, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz. Složení redakční rady je uve-
řejněno na internetových stránkách města. tisk: Dragon Press s.r.o., Klatovy. 
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb KHZ. 
Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů a autorská 
práva k nim zodpovídá jejich zadavatel. Redakce si vyhrazuje právo příspě-
vek odmítnout. Reakce na sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se 
dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jmé-
na nebo dobré pověsti určité právnické osoby se řídí Tiskovým zákonem  
(č. 46/2000 Sb.)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 

Kašperskohorského zpravodaje je:

20. března 2017

Příspěvky zasílejte elekronicky

 e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Vzpomínka na Ellen
V neděli 12. 2. 2017 nás navždy 

opustila paní Ellen Haasová, roze-
ná Zátková. Zemřela v náručí svého 
milovaného syna Michaela ve Velké 
Británii.

Tato česká vlastenka, pravnučka Františka 
Borovského, bratra Karla Františka 
Borovského, se narodila 2. 2. 1927 ame-
rické matce Verde Lichty a českému otci 
Oldřichu Zátkovi, průmyslníkovi z jižních 
Čech, kde Ellen strávila idylické dětství 
až do německé okupace Československa  
v roce 1938. Její rodiče měli rádi přírodu, 
rybaření, lovy a všechny venkovní aktivity. 
V Ellen probudili lásku k přírodě od útlého 
věku.  Chtěla se stát zooložkou, bohužel 
pohnutá doba ji studovat nedovolila.

Rodiče byli zatčeni na počátku války  
a odsunuti do pracovních táborů. Majetek 
firmy Zátkovy těstoviny byl okupanty za-
baven.  Ellen se uchýlila k přátelům a jeli-
kož se ve škole vysmívala jazyku okupan-
tů, byla vyloučena a odsunuta na práci do 
továrny Philips v Praze.  O několik měsíců 
později byla továrna zničena bombardo-
váním a Ellen se vrátila do jižních Čech, 
kde byla přidělena jako děvečka na far-
mu a ubytována vedle prasečího chlívku.  
Za pobytu na farmě dělala vše od dojení 
krav až po orání pole. Po celou dobu jejího 
pozoruhodného i těžkého života ji prová-
zelo otcovo motto jehož se vždy držela: 
‚Nefňukat, mohlo by být ještě hůř‘. 

Po válce se rodiče vrátili domů a Ellen 
šla studovat uměleckou školu v Jablonci 
nad Nisou. Brzy však vyšlo najevo, že 
rodiče nemohou studium financovat  
a Ellen se vrátila domů. Netrvalo dlou-
ho a majetek Zátků byl opět zabaven, 
tentokrát komunisty. Těsně po svých 21. 
narozeninách v únoru 1948 Ellen opusti-
la Československo. S přítelem Miroslavem 
Kratochvílem přejeli na lyžích hranice do 
Německa.  V uprchlických táborech strávi-
li téměř rok, vzali se a odjeli do Austrálie 
kde se jim později narodil syn Michael. 

V Austrálii Ellen pracovala dva roky  

v psychiatrické léčebně, stala se šampion-
kou v šermu a měla reprezentovat Austrálii 
na olympijských hrách v Melbourne. Kvůli 
péči o syna však svou účast odřekla. 

Manželství Ellen nevydrželo, ale pozdě-
ji se znovu vdala.  Druhý manžel byl český 
rodák Viktor Haas, člen letové posádky 
společnosti Qantas. Začátkem 60. let se 
rodina přestěhovala do Anglie a Ellen 
spolu s bratrancem Ivo Tonderem založila 
firmu na textilní tisk, Ivo Prints. I přesto, 
že v této oblasti byla samoukem, podnik 
se stal velmi úspěšným a přilákal návrháře 
jako Michael Szell, Celia Birtwell, Vivienne 
Westwood, Zandra Rhodes a další.  Její 
produkty lze vidět ve filmech jako Velký 
Gatsby, rovněž zdobí zámky, paláce i ho-
tely po celém světě.

Ellen byla žena pozoruhodná a skrom-
ná, úspěšná podnikatelka a filantropka. 
Bude chybět nejen rodině, kterou nade 
vše milovala, ale i mnoha dalším, kterým 
pomáhala a jejichž život obohacovala.

Kdo jste znal Ellen, která v Kašperských 
Horách poslední léta také pobývala, stej-
ně jako její rodiče, kteří zde prožili svá 
poslední léta, věnujte ji prosím tichou 
vzpomínku.

Michael Haas



změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

Ce�o�očně ote�řeno
Kašpe�skoho�sk� skříňo�� bet�ém
Každ� �ok do bet�éma přib�dou no�é 
posta�ičk�, � p�osinci 2016 nám někte�é 
posta�ičk� oži�� a �ozs�íti�o se � někte-
��ch domech, přij�te se sami přes�ědčit. 
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

6. 3. – 28. 4. 
V�sta�a P�áce na papíře  
– skutečnost - sn� - akce
P�áce Jiřího Hudce a Ma�tin� Řího�é z 
�et 2010 – 2016. U�idíte ��bě� p�ací �ůz-
n�ch technik na �ůzn�ch d�uzích papí�u.  
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

KRÁTKODOBÉ AKCE

4. 2. - 11. 3. | 10.00 - 16.30
Ja�ní p�ázdnin� na Kašpe�ku
H�ad Kašpe�k bude ote�řen každou 
středu a sobotu. V p�o�ozu bude i 
ma�é obče�st�ení na h�adním nád�oří. 
Přij�te si užít t�och� histo�ie, �omanti-
k� a ��h�edů na zimní Šuma�u.
H�ad Kašpe�k |

1. 3. | 10.00 - 13.00
V�cházka na sněžnicích – Mod�a�a 
a oko�í
Zimní ��cházka na sněžnicích �ás za-
�ede do znám�ch i méně znám�ch 
míst � oko�í Mod�a��. Na akci se  
předem přih�aste. Te�.: 376 582 734.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

2. 3. | 13.00 - 16.00
Den s tajemn�mi nočními �etci 
Šuma�� - netop���
Odpo�edne p�né he�, akti�it a zajíma-
�ostí o šuma�sk�ch netop��ech. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

2. 3. | 18.00 
Poh�ed� do k�ajin� – Ldakh – Ma�� Tibet
Seznámíme se s ko�oniá�ními památka-
mi, s k�ásn�m písčit�m pobřežím atd.   
Přednášející: Jana D�o�ská. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

3. 3. | 10.00 - 15.00
Hu�á na sněžnice
Zába�né soutěžení, pře�ážně p�o 
�odin� s dětmi. Na akci se předem  
přih�aste. Te�.: 376 582 734.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

3. 3. | 17.30 
Že��� Ninja 2
Že��í nepříte� T�hač, se spojí ší�en�m 
�ědcem, kte�� ���inu� mutagen schop-
n� přeměnit č�o�ěka na z�íře. Do zá-
stupu nepřáte� se ještě přidá zástupce 
našt�ané mimozemské ci�i�izace. Dob�o-
d�užná �antas� komedie, dé�ka 112 min,  
�stupné děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč. 
Kino Kašpe�ské Ho��  |

6. 3. | 17.30
Ve�nisáž ��sta�� P�áce na papíře 
P�áce Jiřího Hudce a Ma�tin� Řího�é z �et 
2010 – 2016. U�idíte ��bě� p�ací �ůzn�ch 
technik na �ůzn�ch d�uzích papí�u.  Přij�te 
s námi ote�řít tuto jedinečnou ��sta�u.
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

7. 3. | 10.00 - 13.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na přes Šibeniční ��ch a ��ch Vi-
nice s pano�amatick�mi �ozh�ed� do ob-
�asti střední Šuma�� a Pošuma�í. Na akci 
se předem přih�ašte. Te�.: 376 582 734.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

8. 3. | 13.00 - 16.00
T�oři�á dí�na - Antist�eso�é  
ma�o�ání a Pe�gamano
Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost, 
k�eati�itu a z�učnost do t�oři�é dí�n�.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

9. 3. | 18.00 
Poh�ed� do k�ajin� - Nepá� 
Cestopisná přednáška s p�omítáním 
�otog�a�i z Nepá�u. Přednášející:  
Ja�os�a� Če��enka.  
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

10. 3. | 10.00 - 15.00
Hu�á na sněžnice
Zába�né soutěžení na sněžnicích  
(i bez sněžnic), pře�ážně p�o �odin� 
s dětmi. Na akci se předem přih�aste. 
Te�.: 376 582 734.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

10. 3. | 17.30 a 20.00
„Kašpe�k�“ očima m�ad�ch – Spo�to�ní 
ha�a „PO ROCE A PO DNI“
Z žáko�ského c�k�u „Kašpe�k�“ očima 
m�ad�ch. Jedná se o �epo�táže zp�a-
co�ané žák� ze ZŠ. V p��ním spotu 
�ám předsta�í Spo�to�ní ha�u, jak to s 
ní b��o a je a jak se �íbí dětem a co na 
ní říkají ostatní ná�ště�níci.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

10. 3. | 17.30
Kubo a kouze�n� meč
Ch�apec Kubo umí ��p�á�ět příběh�. 
Den co den opouští domo� a chodí do 
při�eh�é �esnice, kde ��p�á�í s�é příběh�. 
Domů se musí ��átit před setměním, ji-
nak b� ho moh�a stihnout st�aš�i�á k�et-
ba. Animo�an� příběh, dé�ka 101 min, 
�stupné děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč. 
Kino Kašpe�ské Ho�� |

10. 3. | 20.00
Ko�onie
Fi�m je inspi�o�an� skutečn�mi udá�ost-
mi. V 70. �etech, kd� z uza�řené ko�onie 
utek�i někteří z č�enů, se ukáza�o, že � 
sektě docháze�o k mučení odpů�ců a k 
sexuá�nímu zneuží�ání dětí. Histo�ick� 
�omantick� příběh, dé�ka 110 min, pří-
stupné od 12 �et, �stupné 80 Kč.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA  BŘEZEN       I. ČÁST
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KULTURA  BŘEZEN       II. ČÁST
11. 3. | 10.30
Zá�od po sta�u z Lišáku s Emi�em
Sjezd pánů a dam na sta��ch dře�ě-
n�ch ��žích � dobo�ém ob�ečení. P�e-
zentace p�oběhne u ma�ého ��eku. 
Sta�to�né je dob�o�o�né. 
Ski a�eá� Kašpe�k� Kašpe�ské Ho�� |

14. 3. | 10.00 - 13.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněž-
nic) přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice 
s pano�amatick�mi �ozh�ed� do ob�asti 
střední Šuma�� a Pošuma�í. Na akci se 
předem přih�ašte. Te�.: 376 582 734.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

15. 3. | 13.00 - 16.00
T�oři�á dí�na - Antist�eso�é  
ma�o�ání a Pe�gamano
Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost, k�e-
ati�itu a z�učnost do naší t�oři�é dí�n�. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

16. 3. | 18.00 
Poh�ed� do k�ajin� - Ma�ajsie – 
země p�ná ku�iček
Cesto�ate�ská přednáška s p�omítá-
ním úžasn�ch �otog�a�í. Přednášející: 
Pa�e� K�ásensk�. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

17. 3. | 17.30
„Kašpe�k�“ očima m�ad�ch – His-
to�ie Muzea Šuma�� jako instituce
Z žáko�ského c�k�u „Kašpe�k�“ očima 
m�ad�ch. Jedná se o �epo�táže zp�a-
co�ané žák� ze ZŠ. V d�uhém spotu 
�ám předsta�í Muzeum Šuma�� a 
jeho histo�ii.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

17. 3. | 17.30
Si�otčinec s�ečn� Pe�eg�ino�é p�o 
podi�né děti
Dík� tajemn�m stopám, kte�é Jake-
o�i poodha�ují tajemst�í jin�ch s�ětů 

a dob�, Jake obje�í kouze�né místo, 
známé jako si�otčinec s�ečn� Pe�eg�i-
no�é p�o podi�né děti. Dob�od�už-
n� �antas� příběh, dé�ka 128 min,  
�stupné děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč. 
Kino Kašpe�ské Ho�� |

18. 3. | 8.00 – 12.00
B�ešák | p�odej – nákup - ��měna
Máte doma nepotřebné, a�e �ungující 
�ěci, kte��ch je �ám �íto ��hodit? (ob-
�ečení, h�ačk�, spo�to�ní potřeb�, kni-
h�, nářadí, špe�k�,  atd.) Nebo naopak 
někte�é �ěcičk� potřebujete?
Vestibu� kina Kašpe�ské Ho�� |

18. 3. | 13.30
Beseda s �na�istkou 
MISS ČR
Přij�te do Dětského  
domo�a na besedu s 
�na�istkou MISS ČR  
Ve�onikou Kašáko�ou.
Dětský domov Kašperské Hory |

21. 3. | 10.00 - 13.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích  
(i bez sněžnic) přes  
Šibeniční ��ch a ��ch Vini-
ce s pano�amatick�mi �oz-
h�ed� do ob�asti střední 
Šuma�� a Pošuma�í. Na 
akci se předem přih�ašte.  
Te�.: 376 582 734.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

23. 3. | 18.00 
Poh�ed� do k�ajin� - 
K��g�zstán
Cesto�ate�ská přednáš-
ka s p�omítáním k�ás-
n�ch �otog�a�í ze země 
ho�, ba�e�, koní, jeze�,  
ho�sk�ch údo�í, �esů a ju�t.  
Přednášející: V�adis�a� Hošek. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

30. 3. | 18.00 
Poh�ed� do k�ajin� - Ži�ot a p�áce �idí 
na sta�é Šuma�ě, Zmize�á Šuma�a.
Pouta�é ��p�á�ění pana Emi�a Kintz�a, 
s p�omítáním nádhe�n�ch histo�ick�ch 
�otog�a�í s ��astního a�chi�u. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

31. 3. 
Noc s Ande�senem
T�adiční noco�ání s dětmi �e ško�e s 
pohádkami a zajíma��m p�og�amem.
ZŠ Kašpe�ské Ho�� |


