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Rekonstrukce bývalého hotelu Bílá Růže 
letos nezačne. Přípravy se ale nezastavily. 
Dovolte mi stručný popis situace, v jaké se 
v současné době nacházíme.

Projektová dokumentace „Kulturní a ná-
vštěvnické centrum Bílá Růže“ byla zpraco-
vaná společností INGEM a. s., a vychází ze 
studie vytvořené studiem Petr Hájek Ar-
chitekti. Citlivá rekonstrukce objektu podle 
tohoto návrhu v maximální míře zachová-
vá historickou podobu objektu, a oživuje ji 
prvky současné architektury. Máme zpra-
covaný průzkum mykologický i radonový, 
stavebně technický průzkum, stavebně his-
torický průzkum, pracujeme na statickém 
posudku. 

Po zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí bylo v březnu loňského roku za-
hájeno řízení dotčeného orgánu památkové 
péče v Sušici. To bylo ukončené v červenci 

vydáním závazného stanoviska, které při-
pouští provedení stavebních úprav objektu, 
avšak architektonické ztvárnění parteru ji-
hovýchodní fasády, odstranění konstrukce 
krovu a změnu tvaru střechy nepřipouští. 
V odůvodnění mj. stojí, že by podle Národ-
ního památkového ústavu došlo k poškoze-
ní kulturněhistorických hodnot a autenticity 
městské památkové zóny Kašperské Hory. 

Protože proti vydanému závaznému sta-
novisku nezná Správní řád odvolací řízení, 
rozhodli jsme se podat žádost o vydání 
územního rozhodnutí i s nesouhlasným 
stanoviskem dotčeného orgánu památkové 
péče. Stavební úřad naši žádost o vydání 
územního rozhodnutí z důvodu nesou-
hlasného závazného stanoviska památkové 
péče zamítl. 
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Takový je stav Bílé Růže dnes. Její dávno minulá sláva je už dlouho ostudou města. Je hotový projekt, který by 
z ní udělal plně funkční objekt a architektonický unikát, jímž by se Kašperské Hory mohly chlubit. -foto red-

tvář města
Manévry kolem Bílé Růže



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJstrana 2 AKtUALIty, ZPRáVy Z RADNIcE

Pokračování ze strany 1

Město se proti zamítnutí žádosti o vydání 
územního rozhodnutí v listopadu odvolalo ke 
Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Jelikož od-
volání směřovalo výhradně proti obsahu zá-
vazného stanoviska, požádal odvolací orgán 
o posouzení odbor památkové péče Krajské-
ho úřadu, jako správního orgánu nadřízeného 
správnímu orgánu, který závazné stanovisko 
vydal. Odbor památkové péče Krajského úřa-
du vydal letos v únoru rozhodnutí, kterým 
závazné stanovisko památkové péče zrušil. 
Následně Krajský úřad rozhodl o zrušení 
odvoláním napadeného rozhodnutí staveb-
ního úřadu a vrácení k novému projednání. 

Namísto zrušeného závazného stanoviska 
orgánu památkové péče v Sušici, bez kterého 
nemůžeme pokračovat v projektování ani ve 
stavebním řízení, tedy má být vydáno stano-
visko nové. Toho se ale asi nedočkáme dříve 
než v létě, jelikož podkladem k jeho vydání 
je vyjádření národního památkového ústavu, 
a ten požádal o přerušení řízení z důvodu 
dalšího doplnění podkladů k jeho vyjádření. 

Osobně jsem přesvědčená, že prvky mo-
derní architektury do moderního města pa-
tří, a rekonstrukce Bílé Růže podle návrhu 
prof. Hájka by byla ozdobou našeho města. 
I když se jedná o historické centrum, nežije-
me ve skanzenu, ale usilujeme o živé město. 
Citlivá rekonstrukce podle návrhu zkušené-
ho a známého architekta naše město zatrak-
tivní. Za kvalitní projekt má smysl bojovat. 

Odůvodnění Krajského úřadu ke zru-
šení závazného stanoviska odboru pa-
mátkové péče Sušice:

Správní orgán musí při rozhodování na 
úseku památkové ochrany vždy pečlivě vážit, 
zda omezení vlastnického práva, kterým je 

i závazné stanovení, jakým způsobem vlastník 
nemovitosti nacházející se na území památko-
vé zóny smí, či naopak nesmí, tuto nemovitost 
opravit, upravit či přebudovat, je proporcio-
nální veřejnému zájmu na zachování památko-
vé hodnoty dané lokality. 

Zájem na památkové ochraně je totiž jen 
jedním z více zájmů veřejných a soukromých, 
které se střetávají, a tedy si vzájemně kon-
kurují, v případech stavebních zásahů do ne-
movitostí. Vedle zájmu na památkové ochraně 
dané nemovitosti zde stojí také zcela legitimní 
zájem vlastníka nemovitosti na jejím ekono-
micky udržitelném a dlouhodobě životaschop-
ném využití, jakož i veřejný zájem na účelném 
uspořádání měst, v nichž se památková re-
zervace nachází, z hledisek např. dostupnosti 
různých služeb, dopravní obslužnosti, přimě-
řeného pohodlí a obvyklých civilizačních vy-
možeností obytných budov a jiných aspektů 
vytvářejících komfortní životní podmínky. Pa-
mátková ochrana tedy nesmí volit extrémní 
řešení nezohledňující v potřebné míře i jiné 
konkurující legitimní zájmy, práva či hodnoty, 
a musí usilovat o co nejmenší omezení vlast-

nických práv dotčených vlastníků nemovitostí, 
která ještě vedou k dosažení cíle této ochrany 
(viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 
7 As 43/2009-52 ze dne 13. 08. 2009). 

V posuzovaném případě je nutné mít 
také na paměti, že dům čp. 173 v Kašper-
ských Horách je zjevně ve špatném stavebně 
technickém stavu a vedle legitimních zájmů 
odvolatele na účelném a ekonomicky udrži-
telném využití nemovitosti je zde i veřejný 
zájem na dostupnost služeb a v neposlední 
řadě také zájem na bezpečnosti pro obyva-
tele a návštěvníky. Pokud bude rekonstrukce 
objektu oddalována, budou tyto zájmy poško-
zovány a hrozí nakonec úplná ztráta budovy.

Pokračování na straně 3

tvář města - Manévry kolem Bílé Růže

Takhle by mohla Bílá Růže vypadat v brzké budoucnosti. Místo je tu pro návštěvnické 
centrum, městskou knihovnu, kavárnu, letní kino, prodejnu, společenský sál a další…
Vizualizace podoby Bílé Růže podle návrhu architektonické kanceláře Petr Hájek – architekti. Zpracováno 
v architektonické studii „Kulturní a návštěvnické centrum Bílá Růže“ pro město Kašperské Hory.

Kdysi slavná Bílá Růže je dnes ruinou, 
která městu, jeho krásnému centru, ur-
čitě neprospívá. Její rekonstrukce, která 
je navržena unikátním způsobem světo-
vě uznávaného odborníka, se ale, zdá se, 
hned tak nepodaří.

Proč město tolik usiluje o obnovu 
objektu Bílé Růže na náměstí? 

„Bílá Růže je dominantou kašperskohor-
ského náměstí stejně jako budova radnice, 
nebo kostel. Město tím, že tento objekt 
odkoupilo, dalo jasně najevo svou vůli 
vzít na sebe odpovědnost za další osud 
Bílé Růže. Záměr vybudovat v objektu ná-
vštěvnické centrum navazuje na minulost 
Bílé Růže. Ta sloužila jako hotel a restau-
race jak návštěvníkům našeho krásného 
města tak i místním. Město nechalo zpra-
covat architektonický návrh na rekon-
strukci Bílé Růže prof. Petrem Hájkem, 
který je uznávaným odborníkem v oboru 
architektury a má bohaté zkušenosti s re-
konstrukcemi historických objektů. Návrh 
citlivě řeší zachování původní tváře objek-
tu společně s novým moderním prvkem 
skleněné střechy. Jasně odkazuje na svou 
historii s přesahem do současnosti, čímž 
není objekt odsouzen ke statickému setr-
vání v minulosti. Bílá Růže je prostě ne-
odmyslitelnou součástí kašperskohorského 
náměstí a město udělá vše pro to, aby 
i nadále zůstala.“

co je podle Vás příčinou trvajícího 
nesouhlasu a dohadů kolem 

architektonického návrhu, který 
podpořily i osobnosti v oboru 
uznávané u nás a v zahraničí?

„Vzhledem k tomu, že se objekt na-
chází na území městské památkové zóny, 
musí daný návrh rekonstrukce schválit 
odbor památkové péče. Zde se dostá-
vám k problematické části schvalování. 
Současná státní správa je naprosto ne-
přehledná a výklad památkové péče se 
opírá o velmi subjektivní tvrzení, která 
jsou neměřitelná. Paradoxem je prokla-
movaná snaha a zájem památkářů zachrá-
nit objekt Bílé Růže a současně zamítavá 
stanoviska k projektu města na její re-
konstrukci. Památková péče nereaguje 
ani na skutečnost, že další nečinnost 
vede pouze k chátrání nemovitosti a ve 
svém důsledku může přivodit zánik to-
hoto významného objektu. Je to chvílemi 
boj s větrnými mlýny, nicméně Bílá Růže 
stojí za vynaložené úsilí a nadále bude 
město podnikat veškeré kroky, které po-
vedou k její záchraně.“

PtáME SE ZA VáS 
StAROSty MĚStA PEtRA MáLKA: 
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Dokončení ze strany 2

Dovoluji si citovat z vyjádření význač-
ného historika a teoretika umění a archi-
tektury, prof. PhDr. Rostislava Šváchy, 
cSc., který se k záměru rekonstrukce 
bývalého hotelu podle návrhu prof. Pe-
tra Hájka v lednu letošního roku vyjádřil 
následovně:

Dům Bílá Růže, sloužící dlouho jako ho-
tel, získal svou rozhodující podobu někdy 
v osmdesátých letech 19. století, kdy byl 
opatřen kvalitní neorenesanční fasádou. 
Od té doby prošel uvnitř i zvenčí mnoha 
úpravami, které většinou poškodily a zne-
hodnotily jeho vzhled. Pro Kašperské Hory 
jde o stav nepříznivý, protože dům stojí na 
náměstí v sousedství radnice a poškozuje 

svou zjevnou zchátralostí nejhodnotnější 
část města. Mohl by přitom sloužit mnoha 
funkcím, které obohatí kulturní život města 
a prospějí kulturnějším formám turistiky na 
Šumavě. 

Studie prof. Hájka doporučuje očistit vni-
třek domu od mnoha nevhodných příček 
a jiných úprav z minulé doby. Historickou 
strukturu domu ponechává neměnnou, jen 
ji doplňuje pro moderní kulturní provoz. 
Město tak získá nové prostory knihovny, 
kavárny a zvláště víceúčelového kulturního 
sálu, na nějž se v letních měsících může 
změnit i nádvoří objektu. Všechny tyto 
úpravy jsou podle mého názoru citlivé 
a zvyšují u domu jeho kulturní hodnotu. 
Podobně studie prof. Hájka očišťuje i ze-
vnějšek domu Bílá Růže. Odstraňuje různé 

přístavky a jiné nevhodné úpravy, neorene-
sanční průčelí se tak zjeví ve své původní 
kráse. 

Jako prvek odvážný se ve studii jeví ná-
vrh na nové zastřešení domu, které chce 
prof. Hájek řešit v čistých formách podob-
ných krystalu a chce pro ně použít skle-
něný materiál. Sály v prvním patře by tak 
získaly přirozené osvětlení shora, večer by 
střechy domu tlumeně svítily. Z hlediska 
památkové péče se tento způsob zastře-
šení může zdát nezvyklý, nehodící se pro 
historické centrum města. Pokládám však 
za zřejmé, že návrh prof. Hájka vychází 
z tradičního tvaru střech a jen ho mírně 
pozměňuje a aktualizuje, aby se tak vyhnul 
přímému historismu. Toto řešení má přitom 
velmi daleko k extravaganci nebo ke chtěné 
kontrastnosti, naopak je příznivé ve svých 
hmotách a působí dobře i ve vztahu k sou-
sední radnici. 

Jana Slonková

tvář města - Manévry kolem Bílé Růže

Peníze k životu patří. Říká se „Bez peněz 
do hospody nelez“ a i to zdraví už si dnes 
kupujeme za peníze.

Jak vidí hodnotu peněz starší a mladší 
děti? Máme tady třetí anketní otázku.

„Deváťáci“:

Kdo vydělává nejvíce peněz? 
Kdybyste měli hodně peněz, 

jak byste je investovali?

Karel Gott, Miloš Zeman, zakladatel Ap- »
ple a já. Nějakou částku bych dala rodi-
čům. Koupila bych si ty nejdražší boty 
a velkou skříň. Přispěla bych na nějakou 
charitu. Tátovi bych koupila motorku. 
Koupila bych si zmrzlinu a sušenku.
Miliardář. Udělala bych nový koupališ- »
tě, cestovala bych a pomáhala ostatním 
lidem.
Poslanci. Do akcií u firem. »
Steve Jobs. Do majetku, do akcií, do firem. »
Elon Musk – vede automobilku Tesla.  »
Do akcií rozkvétajících firem.
Prezident, zpěváci, sportovci, podnika- »
telé. | Část peněz bych dala na chari-

anketa - Rada mladších a rada starších

tu a tu druhou část bych si 
nechala.

Doktoři, učitelé. Něco  »
bych dala na charitu. Šetřila 
bych si je do budoucnosti, po-
máhala bych tím nemocným 
lidem, na jejich léčby.

Zpěváci, sportovci. Ces- »
tovala bych po světě. Začala 
bych spořit na důchod a pro 
děti. Začala bych přidávat pe-
níze na charitu. Investovala 
bych je do firmy.

Sportovci, herci, zpěváci. Dávala bych  »
je na charitu. Cestovala bych a koupila 
bych si dům a auto.
Bil Gates. Investoval bych je do firem,  »
které mají budoucnost (a možná bych 
na tom i vydělal). Nechal bych si udělat 
rodinný dům.
Politici, podnikatelé (úspěšní), spor- »
tovci, zpěváci. Chtěla bych procestovat 
téměř celý svět. Koupila bych si hodně 
oblečení, boty a další věci. Část bych 
dala na charitu. Jezdila bych na kon-
certy. Skočila bych si bungee jumping, 
padákem. Šla bych do klece pod vodu 
a kolem mě by byli žraloci. Svezla bych 
se nejrychlejším autem na světě. Kou-
pila bych si barák.
Nikdo se mi nevybaví. Možná někdo  »
kdo je známý mezi lidmi. Investovala 
bych možná do rodiny. Do svých koníč-
ků, kdybych nějaké měla. 
Asi nějaké veřejně známé osobnosti.  »
Herci, zpěváci, sportovci. Určitě bych 
chtěla investovat na charitu nebo do 
podobných dobročinných organizací. 
Sobě bych koupila baráček a chtěla bych 
hodně cestovat.

Ten, který má štěstí. Koupil bych si vilu  »
a do konce života bych nepracoval.
Kuchařka. Investice do nemovitostí. »

„Prvňáčci“:

Kdo vydělává nejvíce peněz?

právník »
kdo pracuje na hradě Kašperku  »
a v kavárně
kdo pracuje v lese  »
fotbalisti »
kdo pracuje v bance »
kdo pracuje v dolech »
kdo pracuje u policajtů »
prezident »
kdo dělá u záchranky »
farmář »

Kdybyste měli hodně peněz, 
co byste si koupili?

lego s batmanem »
lego Robin a Joker »
lego Ninja »
traktor s valníkem »
auto »
televizi »
koně »
farmu »
domek v přírodě »
kočičku »
kolo »
poníka, ptáčka a kočičku »
barák »
pejska »
živý mláďátko od vlka »
celou zoologickou zahradu »
bárbínu »
Eiffelovku »
různý princeznovský věci »
Já bych si koupila planetu a vymazala  »
bych jí z vesmíru.

Lenka Doubková
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Policie Kašperské Hory 
versus Policie Modrava?

Nejsledovanější seriál roku 2017 „Po-
licie Modrava“ se odehrává v horském 
prostředí Šumavy. 

Mladá recepční z hotelu na Modravě, 
kterou někdo udusil, hajný který zmizel 
a poté byl zavražděn, mrtvá zdravot-
ní sestřička Darina, to je jen výčet pár 
vražd, které museli řešit Kašperští poli-
cisté. Naštěstí pouze ti seriáloví. 

Jak to vypadá na Obvodním oddělení Po-
licie České republiky přímo v Kašperských 
Horách, na to jsme se zeptali vedoucího 
npor. Mgr. Jaromíra Vaňka.

Podle seriálu Policie Modrava to vypa-
dá, že řešíte jednu vraždu za druhou. Jak 
to vypadá ve skutečnosti?

Trestná činnost v okrsku se drží na velmi 
nízké úrovni, oproti loňskému roku sice evi-
dujeme o 21 trestných činů více jak v roce 
2016, ale ne vždy se prověřováním zjisti-
lo, že opravdu došlo ke spáchání trestné-
ho činu. Objasněnost trestné činnosti byla 
v roce 2017 téměř 66%, jedná se dlouho-
době o hodnotu nad průměrem Plzeňského 
kraje. Na trestné činnosti se nejvíce podílí 
obecná trestná činnost majetkového charak-
teru, zejména krádeží vloupáním, kdy v roce 
2017 došlo k sérii vloupání do rekreačních 
chalup, dále trestné činy proti rodině a mlá-
deži a trestné činy obecně nebezpečné, pře-
devším zanedbání povinné výživy, fyzické 
napadení, řízení motorového vozidla pod 
vlivem alkoholu. Z hospodářských trestných 
činů je to především trestná činnost týkající 
se zejména podvodů při internetovém ob-
chodování. Došlo zde k jedné sebevraždě 
zastřelením, ale vraždu jsme nevyšetřovali 
opravdu žádnou. I přesto, že zřejmě i díky 
seriálu Policie Modrava, došlo v období let-
ních prázdnin k nárůstu turistického ruchu, 
v rámci Obvodního oddělení PČR Kašperské 
Hory nedošlo k závažnému narušení veřej-
ného pořádku a relativně neměnné zůstávají 
i podmínky pro páchání trestné činnosti.

Činnost vašich policistů je tedy pes-
trá, ale zpátky k již zmiňovaným vraž-
dám, které se řeší v Policii Modrava. Kdy 
naposledy jste řešili vraždu ve vašem 
obvodě?

Zatím k poslední vraždě v dosahu pů-
sobnosti policistů z Kašperských Hor došlo 
před více jak sedmnácti lety a to konkrétně 
v Nezdicích. Žil tam bratr se sestrou, žili osa-
mělým a podivínským způsobem, s nikým se 
moc nestýkali. On pracoval jako dřevorubec, 
ona pomáhala při výsadbě stromků a úklidu 
lesa. Po smrti ženy, zůstal bratr sám. Mezi 

lidmi se říkalo, že dům musí být plný peněz, 
neboť žili skromně a střídmě. Někdo tehdy 
starého pána zabil a odnesl si přes sto tisíc 
korun v hotovosti. Vrah byl v poměrně krát-
ké době dopaden a usvědčen. 

Jaký je početní stav policistů OOP ČR 
Kašperské Hory? Jsou mezi nimi i ženy?

Současný početní stav policistů ve výko-
nu služby na OOP ČR Kašperské Hory je 
11 policistů (+1 policista ve funkci vedou-
cího oddělení). Je mezi námi i jedna žena 
a to konkrétně již 15 let.

Jak velký rajón máte na starost?
Na starost máme 274 km2 a zhruba 

3,5 tisíce obyvatel. 

O policistech se často říká, že pouze 
rozdávají pokuty. co všechno je v náplni 
policie? 

Konkrétně v roce 2017 bylo evidováno 
na zdejším oddělení celkem 259 přestup-
kových spisů, což je nárůst o cca. 70 spisů, 
Po prošetření bylo 53 přestupků oznámeno 
příslušnému správnímu orgánu k projedná-
ní, 39 přestupků bylo odloženo, dalších 187 
bylo řešeno blokově. Dosud neuzavřeny jsou 
v současné době 4 přestupky. Proběhlo ně-
kolik desítek dopravně-bezpečnostních akcí, 
kdy jejich hlavním cílem je pozitivně ovlivnit 
bezpečnost silničního provozu. Dále jsou či-
něna opatření k zajištění bezpečnosti osob, 
majetku a k předcházení trestné činnosti 
v podobě pravidelných kontrol zájmových 
objektů a lokalit, konají se různé přednášky 
a podobně. Hlídková činnost je zaměřena 
převážně na dodržování BESIP, kontrolu 
rekreačních objektů a dodržování veřejného 
pořádku. Spolupracujeme se zástupci obcí 
v rámci služebního obvodu PČR Kašperské 
Hory a s přestupkovou komisí Městského 
úřadu Kašperské Hory, policisté pravidelně 
navštěvují příslušné obecní úřady, zúčastňu-
jí se zasedání zastupitelstva, řeší problémy 
zjištěné při výkonu obchůzkové služby nebo 
na základě oznámení občanů. Jako další dů-
ležitou činnost, kterou policisté řeší, je nut-
né jmenovat celou řadu úkonů pro potřebu 
soudů. Jedná se především o doručování 
písemností a provádění eskort. 

Náplň práce máte tedy opravdu pest-
robarevnou a nabitou. Je něco co vás trá-
pí teď konkrétně? 

Jedním z velkých problémů současnosti, 
kterým se naše obvodní oddělení také za-
bývá, je protiprávní jednání, které souvisí 
s internetových obchodem, a to jak v ro-

vině přestupkového, tak trestního řízení. 
Jedná se především o podvody při nákupu 
zboží v e-shopech, případně při nákupu 
zboží bazarového. Nelze paušálně tento 
způsob obchodování zavrhnout, ale všichni, 
kdo tak postupují, by se měli řídit základ-
ními pravidly obezřetnosti. Zejména ne-
podlehnout výrazně nižší cenové nabídce, 
která neodpovídá reálné hodnotě zboží, na 
stránkách e-shopu si ověřit, zda je prodej-
ce identifikovatelný, tedy zda má uvedeny 
všechny údaje stanovené zákonem. Dále 
by se měl každý před provedením nákupu 
seznámit s obchodními podmínkami, které 
zde musí být uvedeny, zejména možnosti 
a způsobu provedení reklamace. Zda jsou 
telefonní čísla uvedená na stránkách jako 
kontakt skutečně funkční. Také by si měl 
případný zákazník prověřit recenze a dopo-
ručení na daný e-shop, nejlépe na strán-
kách, které s prodejcem přímo nesouvisí. 
To vše se může zdát jako zbytečné zdržo-
vání, leč v důsledku tato opatrnost zachrání 
zákazníkovi mnohdy nemalou investici jak 
finanční, tak i následně časovou, neboť po-
dání samotného oznámení ve věci a prove-
dení potřebného šetření mu zabere času 
rozhodně více. Drobným varovným signá-
lem může být i skutečnost, že prodejce na 
svých stránkách neumožňuje jinou formu 
placení, než je platba předem na účet.

Dalším ze způsobů jak podvodně přes 
internet získat peníze, je zasílání e-mailové 
komunikace, kde se pachatel vydává např. 
za exekutorský úřad, a s ohledem na vy-
soké sankce se domáhá rychlého uhrazení 
pohledávky. Také v tomto případě doporu-
čuji maximální obezřetnost, neboť pacha-
telé používají velmi často názvy skutečně 
existujících institucí a orgánů, čímž zvyšují 
věrohodnost zaslaných požadavků o prove-
dení platby.

Každému, kdo se přes všechnu tuto obe-
zřetnost, i těm, kterým je lhostejná, stane 
obětí internetového podvodu, doporučuji 
věc především v co nejkratší době ozná-
mit, a v každém případě poskytnout po-
lici k dispozici komunikaci mezi prodejcem 
a kupujícím.

Děkuji za odpovědi a Váš čas.
Lenka Doubková

tERMíNy JEDNáNí  
RADy MĚStA KAŠPERSKé HORy  
16. a 30. dubna., 14. a 28. května, 
11. a 25. června 2018

ZAStUPItELStVA MĚStA K. HORy 
19. dubna, 21. června, 13. září 2018 

(další termíny budou oznámeny v zá-
vislosti na termínu konání podzimních 
komunálních voleb)
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O čem jednala rada města?
Rada města Kašperské Hory (dále jen 

RM) se schází na pravidelném jednání 
každé dva týdny. Členy rady města jsou: 
starosta Petr Málek, místostarosta Jaro-
slav chlada, Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zde-
něk Svoboda a Ing. Milan Bechyně. Prů-
běh zasedání rady města se řídí jednacím 
řádem (k dispozici na www.kasphory.cz/
úřední deska - rada). Rada města zaseda-
la ve dnech 26. února (přítomni všichni 
členové rady), a 12. března (přítomni 
všichni členové rady). 

… z jednání rady města 26. 2. 2018

Spolupráce s redakční radou 
Jak již bylo uvedeno, redakce Kašper-

skohorského zpravodaje spolupracuje s re-
dakční radou (RR). Tu si na pomoc přizvala 
26. 2. také rada města, která obdržela pří-
spěvek, jehož zveřejnění bylo na zvážení 
a doporučení či nedoporučení většiny členů 
RR. Každý z příspěvků, který je do Zpravo-
daje zasílán, je redakčně zpracován (což za-
hrnuje v některých případech i posouzení, 
zda odporuje či neodporuje pravidlům vy-
dávání zpravodaje) a žádný v koši nekončí, 
žádný není opomíjen.

Bytová agenda není jen o přidělování bytů
Materiály bytové agendy pravidelně 

předkládá radě města bytová referentka 
správcovské organizace bytového fondu - 
Technických služeb města Kašperské Hory. 
Bytová agenda zahrnuje posuzování no-
vých žádostí, aktualizaci stávajících, řešení 
přihlášek zájemců o byt v DPS a samozřej-
mě také záležitostí méně příjemných – pro-
jednávání dluhů, splátkových kalendářů. Na 
jednání 26. 2. rada doporučila prodloužení 
nájemních smluv stávajícím nájemníkům, 
kteří si včas požádali, vzala na vědomí 
nové žádosti o byt a souhlasila s před-
časným ukončením nájmu jednoho z bytů 
v DPS a zároveň jeho přidělení novému 
nájemníkovi.

 
Schválená „školní čísla“
Rada města na únorovém jednání schvá-

lila, jako zřizovatel školského zařízení, roz-
počet na letošní rok a střednědobý výhled 
rozpočtu do roku 2020 pro ZŠ, MŠ a ZUŠ 
Kašperské Hory, s příspěvkem zřizovatele 
2 200 tis. Kč. Celý rozpočet školy najdete 
na webových stránkách www.zs.kasphory.
cz (záložka „schválený rozpočet“). Dále ře-
ditel školy a ekonomka předložili radě měs-
ta k projednání účetní závěrku za rok 2017, 
inventarizační zprávu a žádost o rozdělení 
hospodářského výsledku. Ten dosahoval za 
rok 2017 částky 285 367,14 Kč a rada měs-
ta souhlasila s jeho rozdělením do fondu 
odměn ve výši 151 337 Kč a do rezervního 
fondu ve výši 134 030,14 Kč.

Město uplatnilo smluvní pokutu 
Rada města projednala a schválila znění 

návrhu Dohody o narovnání (tj. o ukončení 
smlouvy) s Ing. Vošalíkem, zpracovatelem 
SoD na zhotovení projektové dokumentace 
na akci „Stavební úpravy Sokolovny v Kaš-
perských Horách“, a to s ohledem na sku-
tečnost, že zhotovitel se s plněním jeho zá-
vazků z uzavřené smlouvy o dílo dostal do 
prodlení. Ke dni ukončení trvání smlouvy 
o dílo vznikl městu nárok na smluvní poku-
tu ve výši 70 035 Kč za prodlení zhotovite-
le s dokončením a předáním díla, které měl 
zhotovitel dokončit a předat nejpozději do 
30. 9. 2017. Vypořádání pokuty se zhotovi-
tel zavázal provést do konce března. 

Kašperku se i loni dařilo, jak vyplývá 
z předložené výroční zprávy

Radním předložil výroční zprávu za rok 
2017 kastelán Mgr. Zdeněk Svoboda, ve-
doucí organizační složky města Hrad Kaš-
perk. Ze zprávy vyplývá, že i loňský rok 
a celá sezóna byly úspěšné. Zajímavým 
údajem je například to, že hradní branou 
prošlo v loňském roce 52 313 platících 
osob. Kompletní znění výroční zprávy Hra-
du Kašperk je k nahlédnutí také v sekreta-
riátu úřadu.

48 543  Kč připlatí město na veřejnou dopravu 
V rámci zajištění dopravní obslužnosti 

Plzeňského kraje, jsou Kašperské Hory ne-
dílnou součástí systému veřejné dopravy. 
Na jejím zajištění se podílejí města a obce 
dotacemi, proti nimž na oplátku Plzeňský 
kraj mimo zajištění veřejné autobusové do-
pravy realizuje i nadstandardní slevy a jiné 
výhody. Konkrétně budou finanční příspěv-
ky poskytnuté městem využity na kompen-
zaci prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům 
plněním závazku veřejné služby v přepravě 
cestujících vzniklých na základě smluv do-
pravců s žadatelem.

Nové obsazení v MěKIS
Vzhledem k tomu, že jedna pracovnice 

infocentra odchází v červnu na MD, je tře-
ba za ni najít zástupce, proto byla zveřejně-
na výzva na obsazení pozice referenta in-
formací a pracovník vztahů k veřejnosti. Po 
vyhodnocení došlých přihlášek a v případě 
úspěšného výběru nového pracovníka, by 
tento měl začít pracovat v MěKIS nejpoz-
ději od června letošního roku. 

I letos město přispěje Svazu tělesně 
postižených

Svaz tělesně postižených každoročně 
žádá město o příspěvek na aktivity spojené 
s činností Svazu, které využívají také obča-
né Kašperských Hor (11 je jich členy). Kaž-
doročně město přispívá schválenou částkou, 
kterou projedná rada města. V loňském 

roce schválila RM částku 5 500 Kč, tato 
částka byla schválena jako příspěvek i pro 
letošní rok.

… z jednání rady města 12. 3. 2018

Voda a kanalizace se řeší nejen ve městě
Na březnovém jednání měla rada města 

mj. na programu záležitost týkající se zpra-
cování Pasportu vodovodu a kanalizace Čer-
vená u Kašperských Hor. Pasport má za cíl 
poskytnout přehled o vlastněném či provo-
zovaném vodohospodářském majetku (doku-
mentace inženýrské sítě a prvků na síti) a je 
zpracováván za účelem efektivního provozu, 
údržby a modernizace. Rada města souhlasi-
la se zpracováním výše uvedeného pasportu 
podle cenové nabídky společnosti VAK Servis, 
s. r. o., IČ 26375869, za cenu 93 900 Kč bez 
DPH, a pověřila starostu podpisem smlouvy.

Zrušená a znovu vyhlášená veřejná zakázka
Projekt Obnova pramenišť Nový a Starý 

Ždánov neodstartoval šťastně. V rámci vy-
hlášení veřejné zakázky na dodavatele prací 
se přihlásila jediná firma, která následně od 
zakázky odstoupila. Rada města schválila zru-
šení této veřejné zakázky a zároveň vyhláše-
ní nové VZ ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, včetně návrhu zadávací dokumentace 
na stavební práce týkající se akce „Obnova 
pramenišť Nový a Starý Ždánov – II“.

Nejsou firmy!
S problémy při realizaci projektů se v sou-

časné době potýkají snad všechna města – 
zejména pro investice stavebního charakteru 
se těžko hledají zhotovitelé. Podobně tomu 
je v případě rekonstrukce staré tělocvičny. 
Rada města projednala zrušení veřejné za-
kázky na stavební práce „ZŠ Kašperské Hory, 
stavební úpravy původní tělocvičny na třídy 
k MŠ a ZŠ “ – k zakázce se ve stanovené lhů-
tě nepřihlásila žádná firma. Město ale v úsilí 
nepolevuje, a tak radní schválili současně 
vyhlášení nové VZ na stavební práce „ZŠ 
Kašperské Hory, stavební úpravy původní 
tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ - II.“

Někdy se kácení nevyhneme
Nutnost odborného arboristického zása-

hu si vyžádá plánovaná oprava opěrných 
zdí v okolí kostela Panny Marie Sněžné 
v Kašperských Horách. Kácení a zdravotní 
řez dřevin bude pečlivě zvážen a prove-
den odbornou firmou Ing. Jan Spěváček, 
IČ 64389561, za cenu 103 044 Kč. Jedná 
se o rizikové kácení dvou vzrostlých stro-
mů (o obvodech javor 180 a lípa 260) před 
vstupem do kostela, a dále ošetření lipové 
aleje (7 ks) po straně kostela, které bylo pře-
depsáno jako náhradní opatření za kácení.

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

-red-
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Pozvánka  
na zasedání Zastupitelstva 

města Kašperské Hory

Zasedání Zastupitelstva města Kaš-
perské Hory se uskuteční ve čtvrtek 
19. dubna od 17 hodin v Horském 
klubu.

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

Zveme občany města k účasti na za-
sedání zastupitelstva.

Redakce 
Kašperskohorského Zpravodaje 

Vážení čtenáři,
jistě jste zaznamenali, že dosavadní re-

daktor Václav Kůs s koncem loňského roku 
opustil redaktorskou pozici v Kašpersko-
horském zpravodaji. Velmi rádi jsme s ním 
spolupracovali a za jeho práci mu tak znovu 
děkujeme. 

Na uvolněnou pozici bylo vyhlášeno říze-
ní na přijetí pracovníka. Bohužel se dosud, 
i přes opakované výzvy, nepodařilo toto 
místo obsadit.

Vydávání zpravodaje by bylo v ohrožení, 
pokud bychom pro jeho sestavování a na-
plňování obsahu práci nevyužili vlastních 
zdrojů.

Od prosince loňského roku jsou tedy veš-
keré redakční práce zajištěny městem: saz-

společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Kašpar Václav 89 let
Pelíšek Oldřich 70 let
Hrachová Marie 88 let
Boudová Miloslava 91 let
Pálová Anna  65 let
Staněk František 84 let
Jirovec Miloslav 70 let
Kokešová Věra 81 let
Polašek Koloman  70 let

narodil se:

Mirvald tobiáš

zemřeli:

chudá Antonie
Mašek Petr 

Pozůstalým tímto vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

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

Poděkování 
Město Kašperské Hory se kromě jiného 

pyšní krásným kostelem s věží a věžními 
hodinami uprostřed náměstí. A jsou to prá-
vě věžní hodiny, které vyžadují denní péči – 
denně k nim musí jejich správce vystoupat 
schody a denně je musí natáhnout a zkont-
rolovat, zda ukazují přesně…

Od září roku 2006 vykonával tuhle prá-
ci pan Luboš Hečko, který se nyní na kon-
ci března s Kašperskými Horami rozloučil 
a rozhodl se přesídlit ze Šumavy o kousek 
dál na východ. Město Kašperské Hory mu 
za jeho dlouholetou obětavou práci děkuje 
a přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
v novém bydlišti!

1. února 2018 zemřel v Bayer Eisenstei-
nu prof. Erhard Gattermann ve věku nedo-
žitých 89 let.

Tento vynikající odborník v technice 
a metodice lyžování se narodil v našem 
městě 16. dubna 1929.

Jeho otec Walter působil na zdejší ně-
mecké reálce jako profesor od roku 1927 
celých deset let. Byl prvním lyžařským uči-
telem v této šumavské oblasti a iniciátorem 
stavby skokanského můstku na Chlumu. 
Rodina dostala byt v nově postaveném 
Českém domě a tam se jim narodil syn Er-
hard. Sudičky mu daly do vínku lyže, na 
kterých stál již ve třech letech. Brzy se stal 
nejlepším mezi malými lyžaři, kteří nejra-
ději lyžovali na svazích Šibeničního vrchu. 

bu a přípravu pro tisk zajišťuje Ing. Veroni-
ka Lukešová, redakční práce má na starosti 
Lenka Doubková. 

Na obsahové náplni zpravodaje se, stejně 
jako dosud, podílejí čtenáři, pravidelní do-
pisovatelé, pracovníci MěKIS i radnice.

Čtenářské příspěvky, které i nadále smě-
řujete na zpravodajský mail jsou zařazová-
ny beze zbytku; pokud vznikne pochybnost 
o jejich vhodnosti či možnost zařazení, je 
svolána redakční rada a podle jejího vyjád-
ření je s příspěvky naloženo. 

Jsme rádi, že vám i nadále můžeme na 
stránkách zpravodaje přinášet novinky, za-
jímavosti, informace, diskutovat vaše názo-
ry, věnovat se aktuálním tématům. 

Děkujeme za vaši čtenářskou i dopisova-
telskou přízeň a věříme, že ji zpravodaji 
i nadále zachováte. 

Samostatného odpovědného redaktora 
hledáme i nadále a pokud budeme úspěš-
ní, brzy se na stránkách zpravodaje s jeho 
prací setkáte.

-red-

Od pondělí 2. dubna se věžním hodi-
nám na kašperskohorském náměstí věnuje 
pan Alexandr Košátko. Přejeme mu „dobrý 
čas“ nejen při seřizování hodinového stro-
je a věříme, že se o to, abyste vždy když 
pohlédnete vzhůru k hodinám, měli jistotu 
správného času, bude dobře starat. 

-as- 

A lyžování jej pak provázelo celým životem. 
Po závodní kariéře se věnoval metodické 
činnosti a dosáhl met nejvyšších.

Byl demonstrátorem a viceprezidentem 
německého svazu učitelů lyžování, před-
sedou technické komise lyžařského svazu 
a dvacet pět let vykonával funkci člena 
prezidia INTERSKI, mezinárodního lyžař-
ského svazu. Napsal mnoho knih o lyžová-
ní a byl iniciátorem vzniku muzea lyžová-
ní, které je umístěno v hraničním nádraží 
Železná Ruda.

Po otevření hranice byl prvým, kterého 
jsem vyhledal a stali jsme se přáteli. Něko-
likrát navštívil své rodné město a byl rád, 
když viděl areál Ski Kašperky, že se u nás 
stále lyžuje.

vzpomínka na rodáka

Nyní je již v lyžařském nebi a ti co jej 
znali, si jej uchovají ve svých srdcích, jako 
člověka, který toho pro rozvoj lyžování 
mnoho vykonal. Čest jeho památce.

Emil Kintzl
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Ze školky
Do školky nám často zavítají různá diva-

délka. Moc pěkně se děti pobavily při di-
vadélku "Krejčíka Honzy", jehož vystoupení 
je možno zhlédnout na "You Tube" nebo 
"ULOŽ TO".

Děti také zavítaly za svými kamarády do 
školní družiny, kteří jim zahráli svoji pohád-
ku "O Koblížkovi".

Pedagogové a žáci ze ZUŠ nám předsta-
vili své hudební umění, dechové, strunné, 
klávesové nástroje, zahráli skladby a písně 
i s pěveckým doprovodem Esterky V.

Od začátku března si děti užívají plavá-
níčko v sušickém bazénu. Vody se nikdo 
nebojí, budou z nich skvělí 
plavci!

Screeningovým vyšetřením 
zraku, které také ve školce 
proběhlo, se mohou odhalit 
skryté vady zraku, o kterých 
nemáme vůbec tušení.

V dnešní přetechnizované 
době by měly být děti více 
seznamovány s dětskými 
knihami, čtenými pohádkami 
a příběhy. Ve školce jsou sa-
mozřejmě dětem předkládá-
ny čtené pohádky a to nejen 
před odpoledním odpočin-

kem, ale i v průběhu celého dne. Aby děti 
věděly, kde a jak si zapůjčit knihy, které 
by se jim líbily, zavítali jsme do městské 
knihovny na radnici, kde se děti seznámily 
s chodem knihovny, co vše se dá v knihov-
ně zapůjčit a kde najdou svoji oblíbenou 
knihu. Pan R. Nakládal dětem přečetl pří-
běhy z knihy "O pejskovi a kočičce" a děti 
své poznatky z příběhu zvěčnily kresbami, 
které byly vystaveny v předsálí kina.

Dalším programem IS SEV, hrami, zábav-
nými aktivitami, zhlédnutím dokumentu si 
děti přiblížily život netopýrů.

V čase velikonočním jsme si připoměli 
lidové tradice, vlastním tvořením a deko-
racemi přivítali jarní svátky, jarní přírodu 
a doufáme, že konečně i návrat sluníčka! 
Přejeme vám krásné jaro!

Radka Kolářová 

ZE ŠKOLy A ŠKOLKy

ZáPIS DO MAtEŘSKé ŠKOLy
pro školní rok 2018/19 

proběhne v budově MŠ Kašperské Hory
ve středu 9. 5. 2018 od 9:30 do 11:30 hodin

S sebou prosím přineste:  

 občanský průkaz »
 rodný list dítěte »
 vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list, potvrzení od lékaře  »

(formuláře jsou k dispozici v MŠ)

ZáPIS JE URČEN POUZE PRO DĚtI NAROZENé  
NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2015!

Základní kritéria pro přijetí (podle důležitosti):
 Bydliště dítěte nebo alespoň jednoho z rodičů 1. 
v Kašperských Horách. 
 Předškoláci (dosažení 6 let věku dítěte do 31. 8. 2019) 2. 
a děti s odkladem povinné školní docházky. 
 Dosažení věku 4 let v době zahájení školního roku. 3. 
 Dosažení věku 3 let v době zahájení školního roku. 4. 
 Dosažení věku 3 let mezi 1. 9. – 31. 12. 20185. 
Bydliště dítěte nebo alespoň jednoho z rodičů ve spádo-6. 
vé oblasti. 
 Celodenní nepřetržitá docházka. 7. 
 Celodenní docházka jen v některých dnech. 8. 
 Polodenní docházka. 9. 
Sourozenec navštěvující MŠ. 10. 

V Kašperských Horách 2. 3. 2018   ředitel školy
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Jak bych hodnotil  
tento Projekt?

Projekt Edison nám umožnil poznat život 
a kulturu lidí z cizích zemí. Přestože týden 
uběhl jako voda, za ten čas jsme se s účast-
níky Projektu sblížili a hodně jsme se o je-
jich zemích dozvěděli. Ač mluvili pouze an-
glicky, všichni žáci se alespoň snažili s nimi 
nějak domluvit.

Zjistili jsme, že přestože se od nás lišili 
kulturou, národností i náboženstvím, byli 
v mnohém stejní jako my. Projekt a jeho 
přátelští účastníci vzbudil u všech žáků vel-
ký zájem, a proto nepochybuji, že se příští 
rok uskuteční znovu.

Filip H. 

Na Kašperk
Ve čtvrtek se naše 9. třída vypravila spo-

lu se čtyřmi stážisty a paní učitelkou Evou 
Pelčarskou na Kašperk. Vzhledem ke sně-
hové nadílce jsme si vybrali cestu přes Ka-
vrlík. Cesta nám uběhla velmi rychle a užili 
jsme si hodně zábavy. Nejlepší byla určitě 
koulovaná a také se nám líbilo, jak Youssef 
vylezl na strom. Samozřejmě, že jsme si 
povídali anglicky. Na Kašperk jsme dorazili 
kolem 11.00 hod. celí promrzlí, ale čaj od 
pana kastelána nás zahřál. Následovala za-
jímavá prohlídka hradu v anglickém jazyce. 
Pan kastelán mluvil velice hezky, taky pěkně 
nahlas a srozumitelně. Jeho angličtina byla 
výborná, všemu jsme rozuměli nejen my, ale 
také náš doprovod. Moc mu za to děkujeme. 
Po poledni jsme se vydali turistickou cestou 
zpět. Byl to hezký a zajímavý výlet. 

Nela C. a Anička S.

Jak probíhal týden  
se stážisty?

Po krátkém přivítání a představení na-
šich hostů v pondělí ráno ve škole začal 
pracovní týden. V rámci hodin anglického 
a německého jazyka nás stážisté seznamo-
vali se životem v jejich zemích, s jejich kul-
turou. Na oplátku jsme museli my vyprávět 
o České republice. Projekt se týkal žáků od 
5. do 9. tř. V průběhu týdne se konaly i jiné 
doprovodné akce – například osmá třída 
šla s nimi do bistra Pod Nebem na snídani 
a my deváťáci jsme ve čtvrtek vyrazili na 
Kašperk. Zajímavá akce proběhla ve středu. 
Týden uběhl příliš rychle, proto jsme si po-
slední páteční dopoledne snažili pěkně užít 
– hráli jsme třeba různé společenské hry. 
Také samozřejmě jsme si předali emailové 
adresy, věříme, že přes velké vzdálenosti 
zůstaneme přáteli. 

Petra CH. a Filip O. 

Projekt edison očima deváté třídy

Pokračování na straně 9
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Pokračování ze strany 8

Středa

 V polovině týdne jsme uspořádali 
Mini global village a International Day 
of Mother Languages – neboli „festival 
národních jídel“. Na chodbě před škol-
ní kuchyňkou vznikl prostor zaplněný 
malými stolky s označením jednotlivých 
zemí vlaječkami a různými suvenýry 
typickými pro určitou zemi. Své místo 
zde samozřejmě měla i Česká republika 
se svými specialitami. Své typické jíd-
lo představili zástupci sedmi zemí – za 
Vietnam Tonda a Honzík připravili ve 
spolupráci s maminkou vynikající rýžo-
vé závitky a rýžový koláč. Naše Nasťa 
z Ukrajiny uvařila plněné vareniky. Nej-
delší fronta se tvořila u indonéské kuchy-
ně. Pochutnali jsme si na lehce pikantní 
rýži, ale rovněž všem chutnala sladká va-
rianta z Maroka. Stejně tak nám chutnala 
Issacova káva. Gruzínka Nino připravila 
smažené koláčky z kynutého těsta. Ten-
to den byl zpestřením celého týdne, dost 
jsme si ho užili.

Didi Š. a Monika K.

Nini

Z Gruzie přijela Nini, které je 19 let. Vy-
právěla nám o své zemi, o jejich kultuře, 
přírodě a jak jinak i o jídle. V sobotu jsme 
s děvčaty uspořádaly rozlučku, zpívaly jsme 
karaoke, tancovaly atd. Byl to úžasný tý-
den a děkuji škole za příležitost se sezná-
mit s tak skvělými lidmi. Budou nám všem 
hodně chybět.

Isaac Amon

je mu 23 let »
přijel k nám z Kostariky »
mluví španělsky »
na festivalu jídel nám uvařil rýži s fazo- »
lemi a výbornou kávu
povídal nám o jejich kultuře, zvycích  »
a rodině.
je to moc milý a přátelský člověk.  »

Nasťa H., Andulka N.

youssef Mao

Youssef pochází z Maroka. Je to dvace-
tipětiletý student anglického jazyka a chtěl 
by se stát učitelem angličtiny. Rád cestuje, 
poznává nové lidi a šíří okolo sebe pozitivní 
náladu. Dalo se s ním bavit úplně o všem 
a stejně dokázal dělat vtípky. Do projektu se 
přihlásil a byl moc rád, že ho vybrali. Díky 
němu jsme se dozvěděli mnoho věcí o jeho 
zemi i kultuře. Uvařil nám jídlo zvané Sefa.

Připojuji záznam našeho emailového 
rozhovoru:

Zdravím! Mohu se tě zeptat na pár 
otázek?

Ano! Určitě.

Proč ses rozhodl, že se staneš součástí 
projektu?

Připojil jsem se z mnoha důvodů: 
Chtěl jsem se dozvědět mnoho věcí 1. 
o české kultuře.
Chtěl jsem, aby se lidé dozvěděli o mé 2. 
kultuře a zbavili se předsudků.
Chtěl jsem zjistit, kdo opravdu jsem 3. 
a jak moc dokážu předávat zkušenosti 
jiným.
Chtěl jsem si udělat nové kamarády 4. 
a jsem rád, že se mi to povedlo.

co ti tato zkušenost dala? 
Více sebejistoty, uvědomění sama sebe 

a motivaci se podívat na další možnosti, 
které mi dává svět

chápu tedy, že jsi rád, že jsi zde byl?
Ano, jsem moc rád! Určitě se za vámi 

přijedu podívat.

Moc děkuji za rozhovor!
Nemáš zač! To já děkuji vám všem.

Arum Puspita Sari

Tato dvacetipětiletá slečna nás při-
jela navštívit z Indonésie. Možná vás 
mohl překvapit její šátek, který nosila 
přes vlasy. Pod šátkem jste ale moh-
li najít úžasného skromného človíčka, 
který okolo sebe rozdával příjemnou 
náladu. Dozvěděli jsme se od ní mno-
ho věcí o pro nás vzdálené zemi. Vařila 
nám „špagetovou pizzu“ a hrnec „sma-
žené rýže.“ 

Eva H. 

Pokračování na straně 10

Představujeme naše stážisty

Fotodokumentace celé akce 
Tomáš N. a Fanda O.

VícE FOtOGRAFIí  
Z PROJEKtU EDISON  

NALEZNEtE NA WEBU MĚStA 
WWW.KASPHORy. cZ V MENU 

MĚStO - ZPRAVODAJ
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Dokončení ze strany 9

Jak jste přišla na myšlenku zorganizo-
vat v naší škole projekt Edison?

Na nabídku projektu jsem narazila zce-
la náhodou. V jednom vydání Učitelských 
novin jsem se dočetla o možnosti získat 
stážisty, studenty nebo čerstvé absolven-
ty vysokých škol z různých koutů světa do 
naší školy. Mezinárodní vzdělávací projekt 
Edison mě okamžitě nadchl. A protože mé 
nadšení sdílelo i vedení školy, mohlo se vše 
uskutečnit…

Splnil projekt Vaše očekávání? 
Do projektu jsme se rozhodli zapojit 

žáky 5. – 9. tříd, kde se očekávala reál-
ná schopnost domluvit se v cizím jazyce. 
S žáky jednotlivých tříd jsme připravovali 
vlastní projekty v angličtině, např. Naše 

škola, Naše město, Oblíbené sporty nebo 
Pyramida tradiční české kuchyně. Společně 
se žáky jsme plánovali týdenní harmono-
gram, vymýšleli program pro účastníky 
a pilovali detaily celé akce. Vzhledem k je-
jich nasazení a zájmu podílet se na přípravě 
a realizaci celého mezinárodního projektu 
společně, dokonce v mnohém předčil mé 
očekávání…

Jak na vás stážisté působili? 
Se stážisty jsem se poprvé setkala v rám-

ci Development Space v Plzni asi tři týdny 
před zahájením našeho projektového týd-
ne. Toto setkání pořádala organizace AIE-
SEC zastřešující vzdělávací program EDI-
SON. Na místě jsme se představili a prošli 
navzájem plány a naše očekávání. Již při 
prvním osobním setkání byli stážisté sr-
deční, vstřícní a velmi motivovaní. Z Plzně 

jsem odjížděla s dobrým pocitem, že by to 
mohlo dobře dopadnout…

Jak se Vám líbil týden strávený se 
stážisty?

Celý týden proběhl ve velmi pohodo-
vé atmosféře a bez zádrhelů. Po tom, co 
opadly zábrany a prvotní ostych, nebylo 
třeba do průběhu příliš zasahovat, neboť 
vše probíhalo v režii dětí a studentů sa-
motných. Moje role byla spíše už jen orga-
nizační a moderační. Byl to zajímavý a pří-
nosný týden…

Jak byste hodnotila naše žáky v průbě-
hu projektového týdne?

Prakticky jsem to už zmínila. Byli spontán-
ní, angažovaní, samostatní, prostě skvělí…

Budete se chtít zúčastňovat projektu 
i nadále?

Vzhledem ke skutečně bezproblémo-
vému průběhu celé akce, díky nadšeným 
žákům, kteří sami projevili zájem o opa-
kování, jsme se rozhodli pro další účast 
naší základní školy v projektu. Máme již 
dokonce vybraný termín. Projekt EDISON 
2019 se uskuteční příští rok od 25. února 
do 1. března.

V čem vidíte jeho hlavní smysl?
Kromě primárního cíle zlepšit jazykové 

dovednosti žáků v angličtině, nás nadchla 
myšlenka učit se navzájem, sdílet své vědo-
mosti a otevřít se světu. Naším záměrem 
bylo nabídnout dětem nové obzory, bořit 
bariéry předsudků zakořeněných v jed-
notlivcích a ve společnosti. Naši stážisté 
byli velmi zvídaví, odvážní a sebevědomí. 
Byli skvělou inspirací a příkladem našim 
dětem.

Za rozhovor i za celkovou přípravu a organizaci 
projektu Edison děkují za všechny žáky 

Didi Š. a Péťa Ch.

Projekt edison očima deváté třídy
Rozhovor s paní učitelkou Evou Pelčarskou

Kašperskohorské náměstí se zaplnilo hasiči
Fotogalerie k článku na straně 11
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Dne 24. 3. 2018 se na náměstí v Kaš-
perských Horách konala pod záštitou měs-
ta Kašperské Hory akce Bezpečně nejen 
v Kašperských Horách. Cílem akce bylo se-
známit návštěvníky s širokým pojmem, ja-
kým je ochrana obyvatelstva a představení 
práce hasičů z jiného pohledu. V zakouře-
ném stanu si mohli děti i dospělí vyzkou-
šet, jak se chovat při požáru v domácnosti, 
ve stanu nouzového přežití se dozvěděli, 
jak je zabezpečena ochrana obyvatelstva 
při mimořádné události, jež postihne větší 
množství lidí, jak funguje distribuce ply-
nových masek a jak k ochraně před účinky 

chemické havárie využít prostředky běžně 
se vyskytující v domácnosti. Na stanovišti 
Českého červeného kříže jsme si vyzkou-
šeli, jak účinně poskytnout první pomoc, 
jak provádět resuscitaci apod. Návštěvníci 
se také dozvěděli proč, jak a kdy houkají 
sirény, co nezapomenout zabalit do eva-
kuačního zavazadla, jak je na území ORP 
Sušice zabezpečena ochrana obyvatelstva 
a krizové řízení a mnoho dalšího. Ve dvou 
dynamických ukázkách hasiči s použitím 
speciálních obleků a zařízení předvedli, jak 
by probíhal protichemický a protiradiační 
zásah včetně provádění dekontaminace. 

Na akci se podílely SDH okolních obcí 
(SDH Kašperské Hory, SDH Srní, SDH 
Rejštejn, SDH Hartmanice, SDH Sušice, 
SDH Volšovy), HZS Plzeňského kraje, ÚO 
Klatovy a stanice Sušice, hasiči z partner-
ského města Grafenau a Český červený 
kříž Klatovy. Všem, kdo pomohli akci re-
alizovat, organizovat, či ji jinak podpořili, 
patří velké díky, stejně jako návštěvníkům, 
kteří se přišli nejen pobavit, ale i se do-
zvědět něco zajímavého. Věřím, že se 
akce líbila a možná napřesrok znovu na 
shledanou.

Tereza Havlová

Kašperskohorské náměstí se zaplnilo hasiči

Jaký byl rok 2017 v lesích města Kašper-
ské Hory? Po klidné pětiletce, kdy městské 
lesy nepostihla žádná výrazná kalamita, byl 
rok 2017 podstatně horší. Díky letním mě-
sícům chudým na srážky se začal objevo-
vat ve větší míře kůrovec. Proti roku 2016 
stoupla kůrovcová těžba na dvojnásobek 
a to 7 452 m3.

Dne 29. 10. 2017 zasáhla naši oblast 
vichřice „Herwart“, která za sebou zane-
chala rozptýlenou kalamitu v odhadova-
ném množství 10.000 m3. Tuto kalamitu 
jsme začali ihned řešit a do konce roku byla 
polovina zpracována. Celkem bylo vytěže-
no 30 528 m3. 

V tomto roce končí lesní hospodář-
ský plán, který měl platnost od roku 
2008 do roku 2017 s určenou výší těžby 
406 400 m3. Za toto období bylo vy-
těženo 383 723 m3 a tudíž zůstalo ne-
dotěženo přibližně 23 000 m3. Zároveň 
se začal vypracovávat nový hospodářský 
plán na dalších 10 let (tedy 2018 až 
2027), který by měl být schválen začát-
kem roku 2018.

Několik základních údajů z roku 2017: 

těžba dřeva celkem  - 30 528 m3, 
z toho  kůrovec  - 7 452 m3

 vítr  - 5 477 m3

 úmyslná  -17 599 m3

Přiblíženo  - 29 932 m3,
z toho harvestorem  -10 503 m3 t.j. 35,1%

Prodej dřeva  - 27 556 m3

Pořez na pile  - 1 293 m3

Manipulace na pile  - 4 239 m3

Zalesnění, vylepšení  - 17,46 ha 
(81 370 ks sazenic z toho 69 120 ks z našich 
školek), v této druhové skladbě a počtech: 

 smrk   52 690 ks,
 buk   9 350 ks, 
 jedle   16 680 ks, 
 borovice   1 260 ks, 
 javor   480 ks, 
 douglaska   810 ks,
 a modřín   100 ks.
Přirozená obnova  - 2,66 ha 
Ožínání  - 158 ha
Nátěry proti okusu  - 256 ha
Prořezávky  - 41 ha

Z další činnosti, která je běžně provádě-
na v našich lesích lze uvést zejména likvida-
ci klestu, stavby a opravy oplocenek, výsek 
plevelných dřevin, vyvětvování, prostřiháv-
ky (ty se provádějí v místech hustého, při-
rozeného zmlazení). 

V oblasti myslivosti se pokračovalo ve 
zvýšeném odstřelu vysoké zvěře a to cel-
kem 85 ks (za 17 let největší odstřel). Zvý-
šený odstřel je prováděn za účelem snížení 
škod zvěří na mladých kulturách. Zároveň 
se ulovilo 49 prasat, 1 srnec a 1 liška. Do-
dáno bylo celkem 5 632 kg zvěřiny, z toho 
do výkupu bylo dodáno 3 893 kg, zaměst-
nancům 923 kg a obyvatelstvu 816 kg 
zvěřiny.

Za zmínku stojí též pořízení nového trak-
toru Valtra s vyvážecím vlekem, kde polo-

Hospodaření městsk ých lesů
vinu pořizovací ceny pokryla dotace z pro-
gramu rozvoje venkova.

Lze konstatovat, že rok 2017 byl úspěšný. 
Městu bylo odevzdáno v nájmu 12 mil. Kč.

Ani na kulturní, sportovní a společenské 
akce jsme nezapomněli.

27. 5. 2017 »  jsme společně na našem 
náměstí oslavili 25 let vzniku Kašper-
skohorských městských lesů.
1. 6. 2017 »  jsme uspořádali ve spoluprá-
ci se SVOLem akci pro děti naší základní 
a mateřské školy s názvem „Den lesa“ 
v rámci lesní pedagogiky. Jejím cílem je 
přiblížit zábavnou formou dětem pro-
blematiku hospodaření v lesích.
30. 6. 2017 »  jsme slavnostně vysvětili 
Kapličku Svatého Huberta na krásném 
místě s výhledem na naše město. 
Na podzim »  jsme byli v Divadle Radka 
Brzobohatého na představení „Tři le-
tušky v Paříži“ Před divadlem jsme se 
plavili parníkem po Vltavě. 
V září »  jsme uspořádali již 6. ročník tur-
naje lesnických družstev v nohejbale.
Organizačně jsme zajistili v listopadu  »
„Hubertskou mši“ v Kostele Svaté 
Markéty pro širokou veřejnost.
1. 12. »  jsme uspořádali společně s hu-
dební skupinou „Pohoda“ benefiční ad-
ventní koncert v Horském klubu.
Již tradičně jsme připravili vánoční  »
strom na náměstí a na prodej vánoční 
stromky pro školu, školku, farnost a ob-
čany, byla připravena i jedlová chvoj na 
adventní věnce pro farnost, školu a po-
třeby DPS.
V prosinci »  jsme se setkali na společen-
ském posezení se všemi zaměstnanci 
a živnostníky, kterým opět patří díky za 
jejich obětavou a poctivou práci v na-
šich lesích.

Ing. Miroslav Mäntl - jednatel 

v roce 2017
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letošní jaro na hradě Kašperk
Do letošní nové turistické sezóny vstu-

puje hrad Kašperk s několika novinkami 
a menšími vylepšeními.

Na hradním nádvoří bude dokončena 
nová dřevěná víceúčelová stavba na místě 
nevyhovující kolny – stáje. Rozšíříme si tak 
nejen skladovací prostory pro údržbu, ale 
současně vytvoříme další prostor pro za-
střešené posezení našich návštěvníků. 

Členové našeho zednicko-kamenického 
týmu M. Rutkay a R. Haška se budou vě-
novat opravě koruny historické hradební 
římsy vedle vstupní brány do nádvoří. Poté 
je čeká přezdívání již nevyhovujícího novo-
dobého kamenného zdiva nájezdové rampy 
do hradu. 

Do konce května je termín dokončení 
výstavby nové kanalizace a zprovoznění 
nové čističky odpadních vod. Současně se 
těšíme na realizaci opravy příjezdové cesty 
od rozcestí nad hradním parkovištěm smě-
rem k hradu. Stávající povrch je již opravdu 
v nevyhovujícím stavu.

V letošním roce budeme rozvíjet naši 
programovou strategii historie všemi smys-
ly. 26. a 27. května roztopíme naší pec 
v horní části nádvoří. Budeme totiž opět 
vyrábět středověké cihly a kachle, a k tomu 
si upečeme chleba či buchty. 

V sobotu 23. června, u příležitosti Dne 
hudby, na hradním nádvoří vystoupí kapela 
Benedictus hrající a představující středově-
kou hudbu a nástroje. Připravujeme také 
první hudební procházku naším hradem. 
Sami jsme zvědaví, jaké to bude. Zda to 
bude skutečně jiný zážitek a nová zkuše-
nost jak vnímat hrad a jeho specifickou 
atmosféru.

Již 5. a 6. května nás ale čeká již třetí 
ročník malé historické slavnosti Kašperk za 
Karla IV. Jedná se vlastně o takové symbo-
lické zahájení jarní turistické sezóny. Proč 
až v květnu? Inu, protože se nám často 
o Velikonocích vrátí dezorientovaný Martin 
na bílém koni a tak doufáme, že v květnu 
má tento světec svého koně již bezpečně 
ustájeného.

V letošním roce připadají dvě zajímavá 
výročí spojená se zakladatelskou činností 
Karla IV. Je to právě 670 let od založení 
Karlovy univerzity, založení Nového Města 
pražského a hradu Karlštejn. Proto pro-
střednictvím oživené historie představíme 
některé důležité aspekty středověké vzdě-
lanosti a stavitelství. Konkrétně se zaměří-
me na středověké písemnictví a také medi-
cínu. Po čase se nám na hrad vrátí dvorní 
šašci Jürgend a Francois, kteří těch několik 
let, co na Kašperku chyběli, vyplnili studi-
em středověké medicíny. Čili nejen vy, co 
vás trápí nějaký zdravotní neduh, se přijď-
te přesvědčit o jejich odborné způsobilosti 
a dovednostech. Naši hradní kameníci M. 
Rutkay a R. Haška zase budou své kame-

nické řemeslo předvádět v rámci oživené 
prohlídky Stavba hradu.

A možná přijedou i skuteční soumaři se 
solí, kořením a drahými látkami z Bavor. 
Pobyt na hradním nádvoří zpříjemní jed-
na z nejlepších kapel hrajících středověkou 
hudbu, skupina Krless. Vedle samotného 
hudebního projevu seznámí návštěvníky 
s hudebními nástroji a s hudebním aranž-
má doby Karla IV. Chybět nebude chutné 
a bohaté hradní občerstvení, prohlídky pro 
děti a další program.

Pokud chcete tyto a další události za-
žít nejen jako diváci, ale aktivně, jako naši 
spolupracovníci, neváhejte nás kontakto-
vat. Vítání jste všichni ve věku 17 – 99 let. 
Věříme, že práce v hradním kolektivu vám 
přinese více než jen finanční přilepšení. 

Těšíme se na jaro, těšíme se na 
naše návštěvníky, těšíme se naše nové 
spolupracovníky.

Zdeněk Svoboda

Žil byl jeden pán, byl to král a říkal si Karel IV. Měl 
svou vlast rád, mnohé pro ni vykonal. V jihozápad-

ní části byla však zranitelná, žádný hrad ji nehlídal, a tak 
roku 1356, kousek od Kašperských Hor, tam král jeden 
nechal postavit. Kašperk mu říkali. 

Uběhlo pár set let a hrad osiřel. Smutkem ze samo-
ty se mu začaly prohlubovat vrásky a zdi se začaly 

rozpadat. Aby mohl zas lidi u sebe vítati, a chtěl by už 
brzy, a to od dubnových víkendů, potřebuje:

KEJKLíŘE (V PŘEKLADU PRůVODcE), ti totiž nesmějí 
chybět na žádném hradě. Jejich úkolem bude provést skupinky turistů útrobami 
hradu a povědět jim, jak to s tím hradem vlastně bylo. Proto je dobré znát něco 
málo z historie, umět mluvit před lidmi i v cizí řeči (německé a anglické by stačilo) 
a nebát se použít svůj herecký talent.

V létě by také potřeboval vypomoci v černé kuchyni a ve stánku, proto 
hledá: 

KUcHtíKy DO ČERNé KUcHyNĚ. A jak by takový kuchtík měl vypadat? Ne-
musí mít nutně bílou čepici, bohatě stačí, když bude zodpovědný, šikovný, nespálí 
a nesní všechny dobroty, co ukuchtí a hlavně své výtvory dokáže s úsměvem pro-
dat hladovým turistům. A před nastoupením do černé kuchyně by si měl u lékaře 
zařídit potravinářský průkaz.

tRHOVcE DO StáNKU SE SUVENÝRy. Měli by to být lidé veselí, komunika-
tivní, ideálně takoví, co by si prodali střechu nad hlavou (tedy všechno zboží ve 
stánku). 

Trhovci, kuchtíci i kejklíři by měli být ve věku od 17 do 99 let (pokud mají dostatek 
chuti a sil na hradě pracovat).

chtěli byste spolu s hradem lidi vítati? Jako kejklíři, kuchtíci či trhovci? 
Pokud ano a rádi byste věděli více, pište, volejte, hrad se vám štědře odmění!

www.kasperk.cz | pruvodce@kasperk.cz | +420 376 582 324

hledá
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Velikonoční svátky slavili lidé ve starých 
Kašperských Horách nejen bohoslužbami v kos-
tele, ale také pobožnostmi na několika posvát-
ných místech v areálu města. Tak například na 
Zelený čtvrtek večer směřovali v procesích za 
zpěvu postních písní ke kapli Hory Olivetské 
na jihozápadním okraji města při staré ces-
tě do Rejštejna. Mnozí tu u kaple setrvávali 
v modlitbách i přes půlnoc. Na Velký pátek 
večer se věřící shromažďovali k pobožnostem 
a rozjímání u kaple Kalvarie nebo Sv. Kříže, 
která stávala až do 40. let 20. století v jižní 
části Kašperských Hor u rozcestí jihozápadně 
od dnešního domu s pečovatelskou službou. 
Tuto „Kreuzkapelle“ zdobil obraz Ukřižované-
ho Krista s Pannou Marií a sv. Janem – olej na 
plátně – dílo skláře Josefa Pocka ze Zlaté Stud-
ny z roku 1814. Obraz se na rozdíl od kaple do-
choval a je uložen ve sbírkách místního Muzea 
Šumavy. O Velikonocích, zvláště o Bílé sobotě 
večer nebo v noci, kašperskohorští putovali 
se svými modlitbami ke kapli Zmrtvýchvstání 
Páně v malém údolí u potoka v místní části Na 

Prádle. Kapli kdy-
si zdobila barokní 
socha Vzkříšeného 
Krista, uložená dnes 
v Muzeu Šumavy. 
Kaple je zvláštní 
tím, že je do ní 
sveden vydatný pra-
men. Tato proudící 
voda zde význam-
ně připomínala je-
den z významných 
symbolů Velikonoc, 
o němž je i známý 
velikonoční zpěv: 
„Viděl jsem pramen 
vody, který vyvěral 
z chrámu na pra-
vé straně, aleluja. 
A všichni, k nimž ta 
voda dosáhla, byli 
uzdraveni a volají: 
Aleluja, aleluja!“ -vh-

Oslava velikonoc za starých dob

Foto vlevo: Kaple Zmrtvýchvstání Páně Na Prádle v Kašperských Horách, 
historický snímek z roku 1946. Foto vpravo: Vzkříšený Kristus, dřevěná barokní 
socha z kaple Zmrtvýchvstání Páně, Muzeum Šumavy -foto V. Horpeniak-

Šumavské pašijové hry

Starou kulturní tradicí Šumavy, která 
byla spjata se slavením velikonočních svát-
ků, jsou také slavné hořické pašijové hry. 
Ty se původně v Hořicích na Šumavě, ale 
i jinde, hrávaly o nedělích v době postu 
a Velikonoc.

 Pašijové hry jsou dramatické hry diva-
delního charakteru, které interpretují vy-
právění evangelií o utrpení a smrti Ježíše 
Krista. Název pašije pochází z latinského 
passio, což znamená utrpení. Největší roz-
voj pašijových her spadá do 14. a 15. sto-
letí zejména ve městech. Oblíbené byly 

také na venkově, kde se udržely nejdéle. 
Nejznámější pašijové hry se dodnes uvá-
dějí v bavorské obci Oberamergau. Koléb-
kou pašijových velikonočních her – mys-
térií je Španělsko a Francie. Původně se 
tyto hry prováděly v rámci velikonočních 
bohoslužeb, postupem času však pojímaly 
do sebe různé lidové téměř až veseloher-
ní prvky, a proto byly vykazovány mimo 
kostely. U nás se nejstarší pašijové hry 
hrály (respektive zpívaly) v klášteře be-
nediktinek na Pražském hradě. Známá je 
odtud hra Visitatio sepulchri. Kněz se ujal 

Pašijové hry v Hořicích na Šumavě, Poslední večeře Páně, historický snímek z roku 1923, archiv MŠ

role Krista, jáhnové představovali apošto-
ly a anděly, členky konventu vystupovaly 
jako tři Marie a sbor.

 Pašijové hry v Hořicích na Šumavě se 
hrály patrně už od konce 18. století a to 
většinou před kostelem nebo v sále míst-
ního hostince. O jejich rozvoj se zasloužil 
tkadlec Gröllhesl, když k nim sepsal nové 
texty v roce 1816. V 80. letech 19. stole-
tí se o hry v Hořicích zajímal krumlovský 
profesor Aman. Ten připravil jejich novou 
úpravu a inscenaci. Organizaci a pořada-
telství převzal českobudějovický krajanský 
spolek Deutsche Böhmerwaldbund, který 
dal postavit prostorný Pašijový dům vy-
bavený dokonce vlastní elektrárnou. První 
představení se zde konalo v červnu 1893. 
Šlo již o velkolepé inscenace s více než tře-
mi stovkami účinkujících, pěveckým sbo-
rem i orchestrem. Tyto tenkrát již světově 
známé hořické pašijové hry natočili v roce 
1897 američtí filmaři (film Passion Play). 
Vznikl tak jeden z nejstarších hraných filmů 
světové kinematografie vůbec. Je ovšem 
veliká škoda, že se tento film nedochoval. 
Na hořické pašijové hry jezdívalo početné 
obecenstvo z blízka i daleka, nezřídka ze 
zahraničí. Je doloženo, že tyto divadelní 
hry bývaly také oblíbeným cílem školních 
výletů žáků a studentů kašperskohorských 
škol.

 Poválečný odsun a pak vláda komunistů 
zasadily hořickým pašijovým hrám smrtící 
ránu. O obnovu hořických pašijových her 
v nové umělecké podobě se v 90. letech 
20. století zasloužila Společnost pro obno-
vu pašijových her v Hořicích na Šumavě.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Dnešní recepty píšu v době, kdy se nám 
po pár krásných dnech paní Zima vrátila. 
Sedím tu zabalená v dece a na stole mám 
horký čaj a tolik se už těším na jaro. Zkusím 
si ho maličko přičarovat alespoň pomocí re-
ceptů. A budu doufat, že až si budete tyhle 
řádky číst, bude už jaro opravdové.

Kuřecí bábovka

8 - 10 kuřecích plátků (kuřecí prsa, může 
být též vykostěné kuřecí stehno)
12 - 15 plátků slaniny
6 - 8 ks vajec
2 ks klobásy
2 ks kapie, pórek
150 g tvrdého sýra
pepř, sůl, 4 plátky česneku

Bábovkovou formu vyložíme slaninou 
tak, že ji pokládáme plátek za plátkem 
a část slaniny necháme volně viset přes 
okraj formy. Prostředek formy obtočíme 
plátkem slaniny a vrstvíme jeden za dru-
hým do výšky. Kuřecí maso naklepeme, 
osolíme, opepříme a potřeme rozetřeným 
česnekem. (můžete přidat také grilovací 
koření nebo jakékoli vaše oblíbené koření 
na kuřecí maso). Poklademe ho na slaninu 
a také část necháme viset přes okraj. Na 
dno takto připravené bábovky poklademe 
na kolečka nakrájené klobásy, poté dáme 
vrstvu pokrájeného pórku, vrstvu pokrá-

jené kapie, vrstvu nastrouhaného sýra. 
Můžeme proložit také zbytkem slaniny. 
Tento pokrm je velmi variabilní a můžete 
si s ním hrát dle vlastní chuti. Lze přidat 
šunku, salám, bylinky, kopřivy, ořechy, mr-
kev či jinou zeleninu. Bábovku vršíme až 
po okraj a mírně přitlačíme, aby se nám 
vrstvy pěkně spojily. Zalijeme osolenými, 
rozšlehanými vejci. Na závěr posypeme sý-
rem, poklademe posledními plátky slaniny 
a přiklopíme masem a slaninou, které nám 
visí přes okraj formy. 

Bábovku přikryjeme pečícím papírem 
a pečeme 1,5 – 2 hodiny na 200˚ C. Lze ji 
konzumovat jak teplou, tak studenou. 

Kopřivová polévka

Hrst mladých kopřivových lístků
Několik libečkových lístků
2 šalotky, plátek másla
2 stroužky česneku
500 ml zeleninového vývaru
100 ml smetany
1 lžička kukuřičného škrobu

Jemně nakrájenou šalotku a plátky čes-
neku necháme zpěnit na másle. Přidáme 
opláchnuté kopřivy a libeček, krátce ores-
tujeme a zalijeme horkým zeleninovým vý-
varem. Osolíme a 20 minut vaříme. Poté 
vše rozmixujeme a polévku zjemníme sme-
tanou smíchanou s kukuřičným škrobem. 

K polévce podáváme opečené krutony 
nebo do ní vmícháme uvařenou pohanku. 
Výborná také budou nasucho opražená 
slunečnicová semínka. Ozdobíme kouskem 
libečku nebo sedmikráskami. 

Avokádové lanýže s kakaem

1 střední zralé avokádo
280 g hořké čokolády
2 lžíce kakaa holandského typu

Avokádo vydlabeme lžičkou a dáme do 
mísy, kde ho vidličkou rozmačkáme do 
hladka. Polovinu čokolády nožem nakrájí-
me na opravdu malé kousky. Druhou po-
lovinu dáme do vodní lázně a rozehřejeme. 
Do rozehřáté čokolády vmícháme avokádo 
a kousky čokolády. Vymícháme do hladka. 
Směs dáme na hodinu do lednice. Poté lžící 
vykrajujeme malé kousky, které tvarujeme 
do kuliček a obalujeme v kakau. Dáme na 
další hodinu znovu vychladit do lednice. 

Dobrou chuť a překrásné, barevné jarní 
dny plné dobré nálady. 

Lena Yvona Geryková

My máme rádi... jídlo!

jubileum dědice Karla iv.
Letos na Popeleční středu uplynulo rovných 

650 let od narození českého krále a římské-
ho císaře Zikmunda Lucemburského (1368 – 
1437), druhého syna Karla IV. a jeho manželky 
Alžběty Pomořanské. K otcovskému dědictví 
v Čechách se dostal ve zralém věku, kdy už 
překročil padesátku. Na rozdíl od jeho před-
chůdců nebyl český trůn jeho nejhlavnější am-
bicí. Do té doby úspěšně vládl přes třicet let 
v Uhrách, deset let byl římským králem. Byl 
přední evropskou osobností velké církevní po-
litiky. Zasloužil se o sesazení tří papežů a byl 
oslavován jako muž, který vyvedl církev z roz-
kolu. Vedle církevní reformy měl na zřeteli 
sjednocení římské a ortodoxní církve. Toto po-
važoval za hlavní podmínku pro vybuzení velké 
ofenzívy všeho křesťanstva proti osmanským 
Turkům. České dědictví zatížené vleklými hu-
sitskými válkami se ovšem nestalo svorníkem 
jeho rozsáhlých politických plánů. Pro záporný 
vztah k husitské revoluci byl i obraz tohoto 
panovníka v české historiografii a tradici kres-
len negativně. Vůbec nebyla brána na zřetel 
skutečnost, že Zikmund jako král nemohl jinak 
než se postavit proti hnutí, které bylo vzpou-

rou proti němu a proti církvi, k jejíž ochraně 
byl jako evropský panovník přísežně zavázán. 
Mezi nejexponovanější Zikmundovy husitské 
odpůrce patřil pražský kazatel Jan Želivský, 
který ve svých ohnivých kázáních neváhal 
Zikmunda označit jako pověstnou „šelmu ry-
šavou“, tedy jako rudého draka z Apokalypsy 
sv. Jana. Nicméně nejmladší syn Karla IV. byl 
velmi vzdělaný, mluvil sedmi jazyky a byl velice 
společenský. Rozhodně byl nadanější, pracovi-
tější a aktivnější než jeho starší bratr Václav 
IV. V době své krátké faktické vlády v Čechách 
se snažil všemi prostředky konzolidovat roz-
vrácené království, například udělováním nebo 
potvrzováním privilegií českým městům, mimo 
jiné také Kašperským Horám 13. října 1436. 
Jak známo, Zikmund sehrával významnou 
úlohu v průběhu kostnického koncilu, který 
kromě jiného měl přispět k ukončení nábo-
ženských zmatků v Čechách. Je třeba vidět, že 
Zikmundovi byly na hony vzdáleny nuance te-
ologických debat a sporů. Jemu šlo především 
o nastolení a zachování „veřejného pořádku“. 
Zpočátku Zikmund vycházel Husovi a Čechům 
vstříc. Doufal, že svou autoritou ovlivní udá-

losti natolik, že vše nakonec dobře dopadne. 
Podcenil však fanatismus vedoucích teologů 
koncilu, nedocenil ani neústupnost tvrdohla-
vého Husa skálopevně přesvědčeného o své 
pravdě. Nechal Husa padnout, když viděl, 
že by rozhodnější zásah ohrozil jeho koncilní 
politiku.

Nezaujatý pozorovatel musí každopád-
ně vidět, že král a císař Zikmund Lucem-
burský (ačkoliv nevynikal jako vojevůdce) 
byla významná osobnost evropských dějin, 
mimořádně pracovitý politik a státník se 
smyslem pro odpovědnost za svěřený úřad 
a schopností utvářet velké koncepce, pa-
novník hodný odkazu svého otce i děda.

Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy K. Hory

Dobový portrét Zikmunda Lucemburského, 
Muzeum historie umění, Vídeň



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ strana 15

Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku, periodicita: měsíčník, 
místo vydávání: Kašperské Hory, registrační číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, www.kasphory.cz; IČ 00255645. Redakce: Lenka Doubková, mail: 
zpravodaj@kasphory.cz. Grafická úprava: Ing. Veronika Lukešová. Složení redakční rady je uveřejněno 
na internetových stránkách města. tisk: Dragon Press s.r.o., Klatovy. Pravidla pro vydávání Kašpersko-
horského zpravodaje, ceník inzerce, elektronická verze aktuálního vydání a archiv předchozích ročníků 
jsou k dispozici na webu města: http://www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj.

UZáVĚRKA PŘíŠtíHO VyDáNí JE

20. dubna 2018,
příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

sjezd postaru z lišáku

V sobotu 10. března přivítal Skiareál 
Kašperky třicítku skijáků, účastníků sjez-
du po staru z kopce Mt. Lišák. Počasí 
a kvalita sněhu vyhovovala všem a tak po 
převzetí startovních čísel, občerstvení oh-
nivou vodou a koláčky sušického pekařství 
Rendl, který pekl chléb i jiné dobroty pro 
naše olympioniky na nedávné zimní olym-
piádě, první lyžaři sjížděli vyznačenou trať 
za povzbuzování početného diváctva. Boj 
to byl tuhý a o krásné pády nebyla nou-
ze. Po skončení závodu následoval ještě 
společný sjezd s Emilem, nezbytné foto-
grafování a pak zábava, ke které přispěla 
i šumavská kapela.

Vyhlášení výsledků bylo velkolepé s ce-
nami, které věnovalo Pekařství Rendl, Ski 
Kašperky a místní pivovar, všichni obdrželi 
i certifikát o zdolání Mt. Lišáku.

Výsledky

Dámy:
Na1. ďa Lukášová 1:05 min
Jana Brožová 1:572. 
Dana Hamplová 2:163. 

Páni ski:
Jakub Lukáš 1:051. 
Filip Lukáš 1:10,42. 
Josef Rychtář 1:15,33. 

Páni kandahár:
Evžen Kamenár 1:03,21. 
Adam Fabo 1:03,52. 
Josef Rychtář 1:12,33. 

Nejlepšími z Kašperek byli Marek Vrba 
a Jana Brožová. Tento závod by se měl stát 
místní tradicí a věříme, že příští rok rozšíří 
řady další skijáci. SKOL!!!

Emil Kintzl

Poděkování
V měsíci únoru oslavil své krásné ži-

votní jubileum Ing. Miloš Fiala. Dovolte 
mi, abych se ohlédla zpět po jeho spor-
tovních aktivitách.

Členem místní tělovýchovné jednoty 
se stal 1. 1. 1978. V roce 1986 založil 
pod TJ oddíl orientačního běhu. Brzo se 
stal aktivním členem výkonného výboru 
TJ a již více než 20 let vykonává funkci 
předsedy TJ v Kašperských Horách.

Po založení oddílu orientačního běhu 
se věnoval tréninkům mládeže, inicioval 
vznik první mapy pro orientační běh 
na Kašperských Horách. Po celou dobu 
byl jedním z hlavních pořadatelů nejen 
„Šumavského kufru“ (letos se poběží 
již 17. ročník) ale i dalších regionálních 
i celorepublikových závodů.

Kromě aktivit v orientačním běhu se 
významně zasloužil o rozvoj tělovýcho-
vy v Kašperských Horách, a to zejména 
při přechodu vlastnictví z ČSTV na tě-
lovýchovné jednoty. Tady svou odbor-
ností dokázal zajistit vytvoření stabilní-
ho zázemí pro provoz naši TJ( zajištění 
pozemků, sjednání dlouhodobého pro-
nájmu lyžařského areálu…).

Po celou dobu svého předsednictví 
pracoval s precizností a důsledností 
na výborném fungování všech oddílů 
v rámci TJ Kašperské Hory.

Dovoluji si tímto jménem všech bý-
valých i stávajících členů naši tělový-
chovy poděkovat Miloši Fialovi za jeho 
pracovitost a pečlivost a popřát mu do 
dalších let hodně zdraví.

Hana Naušová

Miniházená
Ve středu 21. 2. 2018 navštívil naši 

školu Tomáš Černý, lektor ČSH a Talen-
tu Plzeň. V pěti vyučovacích hodinách 
seznámil žáky i učitele s miniházenou. 
Hra je v podstatě házená s upravenými 
a zjednodušenými pravidly. Díky tomu 
ji mohou hrát všechny věkové katego-
rie. Pro děti je to zábava, mají radost ze 
hry. Pro učitele je to příležitost zpes-
třit své hodiny tělesné výchovy. Mys-
lím, že tato sportovní událost se velmi 
vydařila.

 M. Melicharová

SPORt, KULtURA
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Bylo, nebylo jedno kino. A v tom kině 
se jednoho dne zabydlel Kašpérák. Je to 
skřítek neposeda, žije pod zemí, zlato už 
nehledá, ale má rád dětské filmy. Naposle-

KULtURA, ZáBAVA, AKcE

Obec Hvožďany, sdružení Čechy 
nad zlato ve spolupráci s Brdy nad 

zlato pořádají

6. Jarní výstup na 
Petráškovu horu 

aneb překrásnou brdskou přírodou 
proti průzkumu a těžbě zlata

Sobota 21. 4. 2018  
náves Vacíkov – 14.00 hodin

Program:
Zahájení, vystoupení hostů, pochod  »
po naučné stezce ke štole 
„Historické odpoledne u zlaté štoly.“  »
- bohatý program nejen pro děti - rý-
žoviště, ukázka rýžování zlata, scrip-
torium, lukostřelba a škola šermu pro 
děti, povídání o těžbě zlata rýžová-
ním i dolováním od doby Keltů 
Tradiční občerstvení (zdarma)  »
Pro malé výletníky čokoládové  »
zlaťáky 

Více na:  
www.cechynadzlato.cz,  

www.hvozdany.cz nebo facebooku 
Vacíkov nad zlato 

Konání akce umožnil podnik Lesy 
České republiky, s. p. 

Vážení čtenáři Zpravodaje,
sešel se rok s rokem a opět se bude 

ve středočeském Vacíkově konat akce 
proti průzkumu a těžbě zlata – viz 
výše. Dovoluji si vás požádat o podpo-
ru této akce za naše stejně „postižené“ 
město. Lidé z Hvožďanska, kam Vacíkov 
patří, a z Rožmitálska pravidelně pod-
porují nás při naší akci. V loňském roce 
za naše město jejich akci podpořilo 13 
lidí. Za to moc děkuji. Byla bych ráda, 
kdyby nás letos bylo ještě více. 

V případě vašeho zájmu se, prosím, 
přihlaste na tel. 376 503 417 nebo 
604 219 207 u B. Bernardové. Doprava 
bude zajištěna autobusem.

-bb-

jak se skřítek Kašpérák 
v horském kině narodil

dy se v kině objevil od 14. do 16. března. 
A spolu s ním i děti, které se spolu se svý-
mi rodiči přišly podívat na šest dětských 
filmů. Tři byly české (Lichožrouti, Modrý 
tygr, Kozí příběh se sýrem) a tři zahranič-
ní (Letíme, Kniha džunglí, Kráska a zvíře). 
Celkem i s rodiči se na něj přišlo podívat 
skoro 150 diváků. Nejvíce jich přišlo na čes-
ký animovaný film Lichožrouti (39). Taky 
po filmu zbylo v kině hodně ponožek.

Mezi promítáním filmů děti ve vestibulu 
kina vyráběly loutky. Kreslily tygry a nebo 
vyráběly i samotné ponožkové Lichožrou-
ty. Děti ze ZŠ nakreslily několik Kašpéráků. 
Výstava všech výtvorů jen potvrdila jak 
úžasná je dětská fantazie. Kašpérák dva-
náctiletého Adama Klementa byl samotný-
mi diváky vybrán jako ten pravý maskot pro 
další festival dětských filmů v Kašperských 
Horách. A kdy ho zase uvidíme? V celé 
kráse se představí až příští rok. A pokud 
ho budete chtít vidět tak přijďte kdykoli 
na film do kina. A mám také vyřídit všem 
rodičům poděkování za to, že na toho le-
tošního s dětmi do kina přišli.

Radek Nakládal

Festival expediční kamera v dubnu u nás
Město Kašperské Hory bude jedním 

z 200 měst v České republice a na Sloven-
sku, ve kterém se uskuteční Mezinárodní 
filmový festival Expediční kamera. Je to 
největší cestovatelská a outdoorová akce 
v ČR. Tento unikátní projekt přináší do kin 
nejlepší filmy sezóny z celého světa i no-
vinky z domácí produkce. V Kašperských 
Horách budou připraveny celkem 4 filmy 
a v závěru jedno filmové překvapení.

Vše začne v kašperskohorském Horském 
klubu, kde se tento festival stane součás-
tí pořadu určeného hlavně pro seniory 
s názvem Senior IN. 12. dubna v 15 ho-
din diváky přivítají nejdříve zpěváci ZUŠ 
z Kašperských Hor a pak bude promítnut 
poetický slovenský příběh z názvem Te-
orie štěstí. Film vypráví o bývalém lezci 
a opravdovém horalovi Ľubo Rybanském, 
který se po letech vrací do rodného kraje 
pod horu Vtáčnik. Je to horolezecké setkání 
dvou generací.

V pátek 13. dubna bude pak Expediční 
kamera pokračovat v 17 hodin v kině. Zde 
bude divákům představen německý půlho-
dinový film Oči Boha. Film vypráví o splně-
ném snu německého kajakáře, který spolu 

s deseti špičkovými kolegy strávil v oblasti 
hranice mezi Čínou a Kyrgyzstánem deset 
dní mimo civilizaci a deset dní v peřejích na 
hranici lidských možností. V prvním bloku 
filmu bude divákům festivalu ještě promít-
nut 26 min. film Nefritové vody, který je 
nejen sportovní reportáží z extrémního 
novozélandského závodu v podání dvou 
odvážných žen. Po přestávce bude festival 
pokračovat dalším snímkem. Jmenuje se Du-
gOut. Co znamená slovo DugOut se vydali 
zjistit dva mladíci do amazonské džungle. 
Odpověď na otázku našli a odvezli si pěk-
nou řádku mozolů, ale i nenahraditelných 
zážitků. V závěru tohoto festivalu bude 
jako speciální bonus promítnut kašpersko-
horský amatérský film O putování Zakar-
patskou Ukrajinou. Ten začne v 19.30 hod 
je to 52 min. snímek svérázné road-movie, 
hudebního klipu a šíleného videa z dovole-
né. Za kamerou stála Anna Kůsová a střihu 
se ujal její bratr Václav Kůs. Expediční ka-
mera je filmovým festivalem určeným pro 
široké spektrum diváků. Je to festival krát-
kých dokumentárních filmů plných oprav-
dových a hlubokých příběhů.

Radek Nakládal
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Zpěvnou Šumavu zahájí v pátek 20. 4. 
v nejstarším kašperskohorském kostele sv. 
Mikuláše v 19 hodin pěvecký sbor Velkobor. 
Jedná se o pěvecký a chrámový sbor 
z Velkého Boru. Pod vedením sbormistryně 
Radky Kočí divákům při svíčkách v krásném 
prostředí kostela sv. Mikuláše zazpívá svůj 
zajímavý repertoár duchovních písní.

V sobotu 21. 4. zavítá do Kašperských 
Hor host ze Semil. Jedná se o dětský 
a mládežnický pěvecký sbor Jizerka, který 
představuje pěvecké mládí horního Pojizeří 

v nejvyšší možné kvalitě. Tento sbor v Kaš-
perských Horách vystoupí netradičně ve 
13.30 hodin v kostele sv. Markéty. Pěvecký 
sbor Jizerka na Zpěvné Šumavě vystupuje 
díky svojí účasti na setkání dětských pě-
veckých sborů v Sušici s názvem „Je kraj, 
kde voní tráva“. Sobotní Zpěvná Šumava 
připravila večer v 18 hodin pro diváky další 
posluchačský zážitek. Tentokrát v poutním 
kostele Panny Marie Sněžné vystoupí čes-
kobudějovické vokální seskupení s názvem 
AÚÚÚNA. Repertoár tohoto sboru má ši-

roký záběr od klasického sborového obsahu 
přes netradiční úpravy lidových i moder-
ních písní až k vlastním projektům jako je 
např. tzv. Aramejský otčenáš tedy Ježíšova 
modlitba zpívaná v Aramejštině.

V neděli bude na závěr tohoto festivalu 
připraven v kostele sv. Mikuláše koncert 
sušického duchovního pěveckého sboru 
Metanoia. V atmosféře záře svíček zazní 
od tohoto sboru několik postních Motet 
Antonína Tučapského a nebo Ave verum, 
Wolfganga Amadea Mozarta pod vedením 
sbormistryně Andrey Sušilové. Tento zá-
věrečný koncert festivalu Zpěvná Šumava 
začíná v 17 hodin. 

Radek Nakládal

Zpěvná Šumava - 1. ročník festivalu
1. ročník víkendového vystoupení čtyř pěveckých 
sborů ve třech kostelích v Kašperských Horách 
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ZPĚVNÁ ŠUMAVA
Pátek  20.4.   19.00  

Sobota 21.4.  13.30 Kostel sv. Markéty 
Dětský pěvecký sbor -
Jizerka Semily
Kostel Panny Marie Sněžné
Vokální seskupení AÚÚÚNA

Neděle 22.4.  17.00 

Kostel sv.Mikuláše 
Pěvecký sbor Velkobor

18.00

Kostel sv.Mikuláše  
Pěvecký sbor Metanoia

(zazní také jedinečná Ježíšova modlitba v aramejštině)

Kašperskohorský
***BLEŠÁK***

PRODEJ - NÁKUP - VÝMĚNA

14. dubna 2018
8-12 hod.

vestibul kina 
Kašperské Hory

Máte doma věci, které je vám líto vyhodit? 
Třeba ještě někomu udělají radost.

***
Naopak něco potřebujete?

Nebo si jen chcete koupit nějakou maličkost?

* prodejní místo: 50,- Kč se zapůjčením stolu
  (rezervace na  728 647 680, kultura@kasphory.cz)
* možnost prodeje z auta
* pro nakupující VSTUP ZDARMA

nevhodné dárky
oblečení

hračky

šperky
domácí potřeby

knihy

Ve středu 16. května bude probíhat 
22. ročník Českého dne proti rakovině 
pořádaný Ligou proti rakovině Praha. Cílem 
sbírky je za nabízené kvítky měsíčku lékař-
ského získat prostředky na boj proti rakovi-
ně – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality 
života onkologických pacientů, podpora on-
kologické výuky, výzkumu a vybavení on-
kologických center. Tematicky bude letošní 
sbírka zaměřena na nádory tlustého střeva. 

Barva stužky u kytiček bude letos vínová, 
minimální prodejní cena zůstává 20 Kč.

Také v našem městě bude možnost zakou-
pit si žlutou kytičku s vínovou stužkou. Dob-
rovolníky z řad členů SDH Kašperské Hory 
poznáte podle žlutých triček. Kytičky bude 
možné zakoupit na náměstí, v DPS, v Zá-
kladní škole a před Medicou Filter. Navštívit 
můžete také informační stánek na náměstí, 
kde budou k dispozici nejrůznější materiá-
ly týkající se nejen letošní sbírky. Posláním 
dárcovské SMS si také lze koupit e-kytičku 

a tím podpořit Český den proti rakovině. Tvar 
SMS je: DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 
nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. Cena 
DMS je 30 / 60 / 90 Kč, Liga proti rakovině 
Praha obdrží 29 / 59 / 
89 Kč. E-kytičky můžete 
zakoupit od 1. 4. 2018.

Všem účastníkům le-
tošní sbírky předem dě-
kujeme a všem přejeme 
pevné zdraví.

Tereza Havlová

Den proti rakovině
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Diváci, kteří přišli na divadelní předsta-
vení 9. 3. večer do kašperskohorského kina, 
byli na začátku překvapeni autentičnos-
tí celkové scény, kterou pro ně připravili 
herci Divadla Zaseto. Divadelní parodie na 
známou televizní show nabídla pořádnou 
dávku humoru, nadsázky a samozřejmě své-
bytného „moderátora“ se čtveřicí „vzácných 
hostů“ na červené sedačce. Mezi hosty se 
v úvodu objevil mluvčí prezidenta Ovčá-
ček, zpěvák Ondřej Hejma a také Dalajláma 
nebo Dáša Havlová. Mezi nimi se ještě ko-
lébal olympijský vítěz v tradiční erotické dis-
ciplíně. Jak vysvětlil scénárista a producent 
Divadla Zaseto Martin Procházka, „inscena-
ce Shoes Jana Krause vznikala postupným, 
přirozeným způsobem. Postupně se ke mně 
dostávaly první rekvizity typu košile Ond-
řeje Hejmy či tibetské roucho a také jsem 
si začínal více všímat podoby některých na-
šich členů s českými osobnostmi. Až z toho 
vznikla zajímavá čtveřice Hejma, Havlová, 

s H O e s  j a n a  K R a U s e  v  K i n ě 
diváKy PřeKvaPila i POBavila

Procházky po stopách 
ann ínsk ýc h  sk lá ř ů

ANNíN - to nejzajímavější ze sklářské 
historie šumavské vesnice Annín a jejího 
okolí představují od loňska komentované 
procházky. ty další se konají o sobotách 
14. a 28. dubna 2018. Během prochá-
zek s průvodcem se zájemci podívají do 
sklárny, brusírny a navštíví hrobky dvou 
významných sklářských rodů. Procházky 
trvají čtyři hodiny a není třeba se na ně 
dopředu přihlašovat.

Sraz účastníků je vždy v 9 hodin na par-
kovišti u sklárny v Anníně. Zde se ke sku-
pině připojí průvodce Lukáš Milota. „Spo-
lečně projdeme vesnici Annín, řekneme si 
něco o historii celého údolí a dojdeme až 
do osady Rajsko, kde v 9:30 navštívíme 
brusírnu a sklářskou galerii s prodejnou. 
Pro zájemce je připravena ukázka broušení 
skla. Poutníci si zde mohou vychutnat také 
ranní kávu,“ láká průvodce. 

Z Rajska se výletníci vydají po příkré 
silnici do románsko-gotického kostela na 
Mouřenci, jehož součástí je hrobka rodiny 
Müller, která položila základy annínského 
sklářství. Prohlídka Mouřence začne vždy 
v 11 hodin. V rámci výkladu se lidé podívají 
i do barokní kostnice a malého muzea. 

Procházky pokračují lesem zpět do Anní-
na, kde od 12 hodin bude přístupná hrobní 
kaple sklářské rodiny Schmid. „Toto místo 
posledního odpočinku významného an-

nínského skláře Josefa Eduarda Schmida 
a jeho příbuzných a následovníků se ote-
vírá veřejnosti jen výjimečně,“ upozorňuje 
průvodce a propagátor annínského údolí 
Lukáš Milota. 

Posledním zastavením komentovaných 
procházek bude sklárna v Anníně. Ve 12.15 
tam zájemci navštíví sklářské muzeum 
a prodejnu a uvidí 
různé techniky zu-
šlechťování skla.

Cílem těchto pro-
cházek je nabídnout 
ucelený výklad o ce-
lém regionu Annín-
ska. „Sklářskou histo-
rii můžeme v Anníně 
a okolí vidět na kaž-
dém kroku, byť to tak 
na první pohled třeba 
ani nevypadá. Chci 
lidem ukázat souvis-
losti a odkrýt některá 
tajemná zákoutí této 
dosud málo objeve-
né části šumavského 
podhůří,“ láká na 
procházky průvodce 
Lukáš Milota. Vlastní 
procházky jsou bez-
platné, ve sklárnách 

se platí vstupné. V závěru si lidé mohou vy-
plnit soutěžní test s 15 otázkami. Všechny 
správné odpovědi zazní během procházek. 
Na vítěze soutěže čeká odměna a nejúspěš-
nější soutěžící navíc postoupí do předvánoč-
ního slosování o hodnotnou cenu. 

Jednotlivé cíle je možné navštívit i indi-
viduálně. Ovšem bez výhod, které skýtá 
celá procházka. Sklárna v Anníně stejně 
jako brusírna v Rajsku je v dubnu otevře-
ná od pondělí do soboty. Kostel Mouře-
nec zve v dubnu na prohlídky každou so-
botu v 11 hodin. Hrobní kaple v Anníně 
bývá přístupná jen v předem ohlášených 
termínech.

Bc. Lukáš Milota 
(tel. 607 118 846, e-mail: lukas.milota@centrum.cz).

Dalajláma a Ovčáček. 
Jsme ale schopni při-
pravit i další zajímavé 
známé hosty, kteří 
zajímavě „polochtají 
bránici diváka“, uvedl 
Procházka.

Tato divadelní 
parodie byla 
v Kašperských Horách 
ojedinělá. Je tady 
možnost se s ní opět 
setkat v červnu. Co 
říkáte milí diváci. Má 
Shoes Jana Krause 
opět s novými hosty 
zavítat do našeho 
kina? Dejte nám 
vědět na kultura@
kasphory.cz nebo na 
tel. 605 314 641.

Radek Nakládal
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Promítání v rámci 
filmového festivalu 
Expediční kamera

Městské ku�tu�ní a in�o�mační středisko Kašpe�ské Ho�� a Ob�astní cha�ita Sušice  
z�ou nejen senio�� na ku�tu�ní p�og�am

SENIOR „IN“ 

12. 4. 2018 od 15.00 hod.
Horský klub                                                                                                    

vstupné dobrovolné

TEORIE ŠTĚSTÍ
Film vypráví o bývalém lezci a opravdovém ho-
ralovi L‘ubo Rybanském, který se po letech vrací 
do rodného kraje pod horu Vtáčnik. Je to horole-
zecké setkání dvou generací.

Pěvecké vystoupení dětí ze ZUŠ Kašperské Hory

DIVADLO HyBERNIA 20. 4. 2018
Odjezd z Kašperských Hor ve 13:30. 

cena pro zájemce je 500 Kč. 
Nutné telefonické přihlášení na tel. 602 325 814.
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změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

Ce�o�očně ote�řeno
Kašpe�skoho�sk� skříňo�� bet�ém
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

Stá�á ��sta�a
Šuma�a a Kašpe�ské Ho��
Radnice Kašpe�ské Ho�� |

Stá�á ��sta�a
K�á�o�ská p�i�i�egia, městské �istin� 
a histo�ické map�
Radnice Kašpe�ské Ho�� |

Březen – duben | 9.00 – 16.00
Enkaustické ob�ázk�
V�sta�a paní Mi�uše Schma�zo�é
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

KRÁTKODOBÉ AKCE

1. 4. 2018 | 10.00 – 18.00
Ve�ikonoční Kašpe�ské Ho��
Řemes�né t�h�, di�ade�ní i hudební ��-
stoupení p�otkaná �e�ikonoční ná�adou. 
Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

30. 3. – 2. 4. |  
Ve�ikonoce na h�adě Kašpe�k
P�oh�ídk� h�adu. V nedě�i 1. 4. do-
p�o�odn� p�og�am p�o ma�é i �e�ké 
ná�ště�ník�.
H�ad Kašpe�k |

12. 4. | 15.30
V��oba ko�á�ků s Jonášem
V��oba ko�á�ků �e �o�nočaso�ém k�u-
bu Jonáš s Janou E�ikou Hej�a�o�ou.
Ho�sk� k�ub |

12. 4. | 15.00 
Senio� IN
P�og�am zahájí pě�ecká ��stoupe-
ní žáků ZUŠ Kašpe�ské Ho��. Na ně 

na�áže p�omítání poetického s�o�en-
ského příběhu s náz�em Teo�ie štěstí. 
Příběh o s�o�enském ho�a�o�i, kte�� 
se po �etech ��ací do �odného k�aje.
Ho�sk� k�ub Kašpe�ské Ho�� |

13. 4. | 17.00
Expediční kame�a
Festi�a� outdoo�o��ch a cesto�ate�-
sk�ch ��mů z ce�ého s�ěta. Festi�a� 
zakončí p�omítání kašpe�skoho�ského 
amaté�ského ��mu Ann� a Vác�a�a 
Kůso��ch.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

18. 4. | 13.00
V��oba tašek s ja�ní tematikou
P�o senio�� a zd�a�otně postižené 
�stup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

20. 4. – 22. 4. | 
Zpě�ná Šuma�a
1. �očník setkání ch�ámo��ch sbo�ů � 
Kašpe�sk�ch Ho�ách.  
Koste� s�. Ma�két�, koste� Pann� Ma- |

�ie Sněžné, koste� s�. Miku�áše

21. 4. | 19.00
Na stojáka a s k�ta�ou - Tomáš 
Matonoha
Tomáš Matonoha, úspěšn� česk� he-
�ec, mode�áto�, muzikant a přede�ším 
ba�ič. V k�ubo�ně Hote�u Kašpe�k 
předsta�í s�ou �tipnou sho� „Na sto-
jáka“, kte�ou dop�ní i jako muzikant 
a � d�uhé po�o�ině �eče�a zah�aje na 
k�ta�u. Omezená kapacita!
Hote� Kašpe�k |

25. 4. | 13.00
Pá�ení ča�odějnic p�o senio�� a 
zd�a�otně postižené občan�
Vstup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

26. 4. | 15.30
Pá�ení ča�odějnic s Jonášem
Pá�ení ča�odějnic s �o�nočaso��m k�u-
bem Jonáš na Šibeničním ��chu. S�az 
� 15:30 u Ho�ského k�ubu.
Šibeniční ��ch |

30. 4. – 1. 5. | 
Os�a�� os�obození města
V pondě�í 30. 4. na�eče� příjezd ně-
mecké a�mád� a posta�ení tábo�a � 
p�osto�u u soko�o�n�. 1. 5. od 15.00 
p�ezentace technik� p�o �eřejnost 
před �adnicí na kašpe�skoho�ském 
náměstí. Os�a�� os�obození budou 
pok�ačo�at také během p��ního k�ět-
no�ého �íkendu.
Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA  DUBEN    


