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Listopadové dušičkové dny
Vážnost prvních listopadových dnů pod-

trhuje nejen ráz roční doby a její počasí, 
ale především slavení starobylých svátků 
Všech svatých a Dušiček – vzpomínky na 
všechny věrné zemřelé. Právě na Dušičky 
lidé hojně navštěvují hroby svých blízkých, 
zdobí je a zapalují na nich svíčky. V kos-
telích se slouží zádušní mše a věřící se 
modlí za duše těch, kteří „nás předešli 
a spí spánkem pokoje.“ U našich předků 
měla zvláštní význam právě noc z 1. na 
2. listopadu. Věřilo se, že v ten čas se mo-
hou mrtví vracet mezi živé. K jejich poctě 
hořela přes noc svíčka či lampa, a dokonce 
se pro ně chystala symbolická „dušičková 
večeře.“ Výrazem úcty k mrtvým ve sta-

rých Kašperských Horách bylo i pojme-
nování ulice vedoucí ke hřbitovu (dnešní 
Smetanova) ulice MRTVÝCH „Totengasse.“ 
Výrazem úcty k mrtvým a zároveň symbo-
lem staré Šumavy se stala takzvaná umrlčí 
prkna. Byly na nich různé nápisy, mimo jiné 
také texty jako: „Co jste vy, byli jme i my,  
co jsme my, budete i vy.“ Lidé si připomí-
nali staré pravdy: „Každý jest na světě hos-
tem, den ke dni jen k smrti rostem.“ Nebo  

„Od věku není léku a od smrti koření.“ 
Znamení kříže na umrlčích prknech však 
zdůrazňovalo křesťanskou víru a naději,  
že smrtí vše absolutně nekončí, že smrt 
nemá v životě poslední slovo. 

text: Vladimír Horpeniak, foto archiv

Za poskytnutí titulních fotografií  
děkujeme Kateřině Syslové (vlevo)  
a Lukáši Achbergerovi (vpravo).

Jak hlasovali místní voliči a jak se lokální 
výsledky liší od zbytku republiky?

Výsledky najdete na straně 5

Trénink s olympioničkou

Místní výsledky voleb

Velkou a jedinečnou událostí pro žáky 
základní školy byla možnost se potkat  
a zasportovat si s českou olympijskou 
reprezentantkou, vodní slalomářkou 

Kateřinou Kudějovou.
Článek a fotografie  naleznete na další straně

Obnova veřejného 
osvětlení

V Zahradní ulici bylo v rámci první 
zkušební fáze osazeno 15 lamp  

veřejného osvětlení. 
Více na  straně 5
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Trénink s olympionikem
v Kašperských Horách

Ve čtvrtek 19. 10. proběhla ve spor-
tovní hale v rámci „Sazka Olympijského 
víceboje“ netrpělivě očekávaná akce. 
Žáci naší školy si mohli jako jediní z celé-
ho Plzeňského kraje díky dlouhodobé ak-
tivitě v tomto projektu vyzkoušet trénink 
s olympioničkou, mistryní světa a Evropy, 
vodní slalomářkou Kateřinou Kudějovou. 
Všichni jsme si náramně užili dopoledne 

vyplněné zábavným programem, spor-
tovním zápolením pěti školních týmů  
v netradičních disciplínách, improvizova-
nou „tiskovou konferencí“, kouzelnickým 
vystoupením, autogramiádou…

Zážitky si odnášíme nejen my, ale ur-
čitě i naše úspěšná olympionička. Děti 
si pro ni připravily mnoho originálních 
dárků. Kateřina Kudějová nakonec po 

vydařené akci odjela z Kašperských Hor 
v ručně malovaném tričku, na kterém byl 
zobrazen kajak na vodě s jejím jménem 
a olympijskými kruhy. Odvezla si i jeden 
speciální dárek -  keramickou medaili  
z nejbližší olympiády v Tokiu. Věříme, že 
pro ni bude inspirací a následně vyboju-
je i tu opravdickou!

Richard Nový, ředitel školy
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Ve čtvrtek 19. října k nám dorazil olym-
pionik a jeho tým. „Ten“ olympionik se 
jmenuje Kateřina Kudějová a měla s námi 
trénink. Nemůžu moc dobře říct, co všech-
no ten trénink obsahoval, protože jsem 
celou dobu pomáhal u jednoho stanoviště, 
ale podle nadšení hlavně mladších spolu-
žáků si myslím, že si to všichni užili. Bylo 
připraveno pět disciplín a všechna druž-
stva se u nich musela vystřídat. Například 
u mého stanoviště musel každý udělat 
smyčku na provaze jednou rukou. Ostatní 
disciplíny byly ale více fyzicky zaměřeny. 
Po dokončení disciplín následovalo kou-
zelnické představení a vyhlášení vítězů. 
Přestože vyhrál jen jeden tým, odměny 
dostali všichni. Nakonec následovala ještě 
autogramiáda a rozloučení. Všichni se moc 
snažili. Jak často se stane, že vás trénuje 
olympionik?

Filip Hasoň, 9. třída

Když nám paní učitelka oznámila, že 
k nám zavítá olympionička Kateřina 
Kudějová, všichni jsme byli nadšeni a moc 
jsme se těšili. Já osobně jsem se i trochu 
bála, protože jsem nevěděla, co mě čeká. 
Když jsem ale vstoupila do haly, tak ze mě 
všechno spadlo a těšila jsem se, co přijde. 
Překvapilo mě, že z naší přední sportov-
kyně vyzařuje taková pohoda. Jsem moc 
ráda, že k nám přijela právě ona. Katčin 
tým byl také moc příjemný. Překvapil nás 
v něm kouzelník, kterého jsme nečekali, 
tedy alespoň já určitě ne. Tým Kateřiny 
Kudějové si pro nás připravil moc pěkná 
stanoviště s disciplínami a myslím si, že si 
to užily všechny věkové kategorie, včetně 
diváků. Škoda, že už jsem v 9. třídě a tu-
hle moc povedenou akci nezažiju znova, 
ale přeju naší škole a hlavně dětem, aby 
k nám někdy ještě někdo takový zavítal. 

Diana Šubrová, 9. třída

Trénink s olympionikem pohledem žáků

Oprava
Akci „Den lesa“ pořádaly 1. června 

2017 pro základní a mateřskou školu 
Kašperskohorské městské lesy. Omylem 
byly uvedeny jako pořadatel i statky, za 
což se omlouvám.

Richard Nový, ředitel školy
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 

Kašperskohorského zpravodaje je

20. listopadu 2017.

Příspěvky zasílejte elektronicky 
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Z obsahu
Informace z radnice
Investice, opravy
Jednání rady města

Postoje a názory
U nás v Kocourkově...

Vzpomínka na zesnulé
František Niederle
prof. Petr Matějů

Ze školky

Místopis a historie
Zhůří - Heidl

Sport
Fotbalové výsledky - muži

5
8

10

12
12

14

17

21

V minulém vydání bylo u stejného článku 
v nadpise uvedeno, že se jedná o výčet akcí 
pro školní rok 2017/2018. Nikoliv, jednalo 
se o přehled již uskutečněných akcí z uply-
nulého školního roku. Za své nedopatření 
se omlouvám.

Václav Kůs, redaktor
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Společenská 
kronika

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

  Bártíková Miloslava 75 let 
  Štěpánková Hana 65 let 
  Klementová Růžena 81 let 
  Rutkay Miroslav  65 let 
  Vrbická Věra  70 let 
  Jirovcová Irena  81 let 
  Voldřich Jan  70 let 
  Vorudová Julie  82 let 
  Sádlo Miroslav  82 let 
  Jáchim Jan  70 let  

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

Upozornění pro žadatele o zřízení  
předzahrádky v roce 2018

Město Kašperské Hory vyzývá žadatele, kteří chtějí v roce 2018 provozovat u svých restaurací předzahrádky, aby žádosti  
o povolení zřízení předzahrádek doručili B. Bernardové nejpozději do 15. listopadu 2017 (z důvodu zjednodušení administrativy 
bude městem hromadně zaslána žádost o vyjádření na Městský úřad Sušice, Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu,  

a na Policii České republiky, Dopravní inspektorát Klatovy). 
V žádosti prosím, uveďte: rozměr předzahrádky, období, po které bude provozována, a přesné umístění.  

Bohuslava Bernardová, pozemková držba

Slovo redaktora Předávám štafetu!
Vážení a milí čtenáři,
po dvaadvaceti číslech Zpravodaje 

jsem se rozhodl předat redaktorskou 
štafetu. Práce to je nesmírně zajímavá,  
ale považuji za vhodné se jí vzdát, proto-
že pobývám ještě častěji mimo Kašperské 
Hory, odkud se postupem času odvrátilo 
těžiště mých zájmů. Vzývám nadcházejí-
cí změny a nové výzvy, s nimiž jsou bo-
hužel uzávěrky a má pravidelná příprava 
Zpravodajů časově neslučitelné, proto 
cítím odpovědnost v předání redakce ně-
komu jinému. 

Ideální by bylo, aby nový redaktor pobý-
val v Kašperských Horách, rozhodně více 
a pravidelněji než já, aby mohl vstřebávat 
dění, čerpat náměty pro články a rozho-
vory, být mezi místními, hovořit s nimi  
a navštěvovat veřejné akce i zastupitelstva,  
což není bohužel můj případ (nebude  
to lepší). Proto vám, milí čtenáři, dávám 
tímto na vědomí, že brzy se rozjede oficiální 
poptávka po novém redaktorovi/redaktorce, 
který se ujme další přípravy Zpravodaje.

Do doby, než se najde někdo nový, 
Zpravodaj nadále ještě povedu. Proto prosím 
posílejte jako doposud své články v obvyklé 
datum na obvyklou e-mailovou adresu.

Tímto chci vedení města poděkovat za 
vloženou důvěru a možnost Zpravodaj vést, 
byť se nejprve objevovaly hlasy, že přece 
není možné redigovat měsíčník z Prahy, kde 
přebývám a pracuji několik posledních let. 
Děkuji také všem přispěvatelům, protože  
přece vy tvoříte obsah Zpravodaje. 

Občas jsme se s některými z vás o před-
stavě o jeho obsahu neshodli, ale výměna 
názorů k tomu prostě patří, pokud chceme 
mít Zpravodaj na nějaké úrovni.

Jako volnočasová aktivita je vedení 
Zpravodaje v každém případě tvůrčí čin-
nost a cenná zkušenost, proto ji můžu 
všem dalším zájemcům jen a jen doporučit. 
Nebojte se toho! Úspěšně vybraný nový 
redaktor nebo redaktorka obdrží šablony 
pro Zpravodaj, a pokud se spolu domluvíme, 
předám mu osobně i nezbytné dovednosti  
z programu Adobe InDesign. Všem zájem-
cům jsem k dispozici předem zodpovědět 
jejich praktické dotazy, aby věděli, do čeho 
jdou. Než se objeví oficiální inzerát, popře-
mýšlejte prosím o tom. Osobně jsem před 
dvěma lety možnost redaktorování nejistě 
zvažoval. Když se ale dívám zpětně, šel 
bych do toho znovu! Půjde do toho teď ně-
kdo z vás?

Václav Kůs, ještě-redaktor

Děkujeme za projevy účasti nad od-
chodem mého manžela Jana Kalivody.

Za rodinu, Jaroslava Kalivodová. 

Poděkování

Pozvánka na zasedání 
Zastupitelstva města Kašperské Hory

Zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory se  uskuteční ve čtvrtek 7. prosince  od 17.00 hod. v Horském klubu.

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

Zveme občany města k účasti na zasedání zastupitelstva.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
konané ve dnech 20.- 21. 10. 2017 v Kašperských Horách

Tvář města - obnova veřejného 
osvětlení

O připravovaných a probíhajících 
investičních akcích ve městě a oko-
lí jsme informovali v minulém čísle 
Kašperskohorského zpravodaje. Slíbili 
jsme také, že k investičním akcím se 
budeme postupně vracet a seznamovat 
veřejnost s jejich realizací, průběhem 
prací, ale případně i s problémy a úspě-
chy, které všechny takové akce prová-
zejí. Jednou ze změn, která „je vidět“  
na první pohled, je započatá obměna ve-
řejného osvětlení. K první fázi celkové 
renovace veřejného osvětlení více Ing. 
Jana Slonková, investiční technik měs-
ta: „V ulici Zahradní si můžete od letoš-
ního léta povšimnout nového veřejného 
osvětlení. Jedná se o první, zkušební fázi,  
obnovy veřejného osvětlení v Kašperských 
Horách, a to podle plánu obnovy veřej-
ného osvětlení zpracovaného pro město  
v roce 2013. Nyní tvoří soustavu veřej-
ného osvětlení v obci celkem 232 svítidel 
patnácti typů. Většinou jde o svítidla mo-
rálně i technicky zastaralá. V ulici Zahradní 
bylo vyměněno patnáct kusů lamp.  
To v rozsahu prací obnášelo vyměnit sví-
tidla, světelné zdroje i nosné konstrukce. 
Práce k naší spokojenosti provedla firma 
InvestTel s. r. o. z Klatov. Akce byla rea-
lizována za finanční podpory Plzeňského 
kraje, který přispěje na realizaci částkou 
300 tisíc korun.

V říjnu byla podána další žádost o pod-
poru týkající se osvětlení města, a to z pro-
gramu podpory obcí Národních parků ze 
Státního fondu životního prostředí. Pokud 
bude žádost úspěšná, budeme moci v příš-
tím roce vyměnit 110 svítidel ve městě, což 
bude znamenat výraznou úsporu spotřeby 
elektrické energie. Zatím však půjde pouze 
o modernizaci svítidel, výměna sloupů bude 

muset probíhat postupně v rámci plánova-
ných rekonstrukcí místních komunikací.

Doufáme, že výměna osvětlení přispěje 
ke zlepšení technické infrastruktury města, 
zvýší kvalitu osvětlení ulic, sníží provozní 
náklady na elektrickou energii a zároveň 
omezí rušivé svícení veřejného osvětlení do 
nežádoucích směrů.“

-as, js-
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Pěvecký sbor Metanoia zazpíval 
na nejstudenější pouti na Šumavě

Pěvecké uskupení Metanoia pod ve-
dením sbormistryně Andrey Sušilové 
v sobotu 7. 10. zazpíval na každoroční 
pouti k Panně Marii Růžencové, kte-
rou pořádají obyvatelé osady Kavrlík. 
Nachází se asi 1,5 km na severovýchod 
od Kašperských Hor. Je zde evidováno  
5 adres a místní zde každoročně pořá-
dají malou podzimní pouť u místní kaple 
pod košatou lípou. Sbor Metanoia zde 
také mimo jiné zazpíval skladbu Kyrie 
od Zdeňka Fibicha. Celou mši celebroval  
P. Jan Kulhánek.

Pěvecké uskupení Metanoia si mohlo 
už teď natrénovat zpěv v chladném pro-
středí jako přípravu na blížící se adventní 
koncerty.

Radek Nakládal

2. místo v celostátní 
anketě je z našeho 

města 
Český Goodwill 2017
V letošním roce měla Šumava zástupce 

v projektu na podporu malého a střední-
ho podnikání a etického chování Český 
Goodwill. 19. 10. 2017 proběhly oslavy 
5. výročí ocenění pro firmy, kterých si 
lidé váží, spojené s předáváním oceně-
ní Český Goodwill 2017, pod záštitou 
Prezidentské kanceláře. Galavečer spo-
jený s koncertem hudby Hradní stráže 
a PČR se konal v Kongresovém centru 
České národní banky. Občan našeho 
města Kašperské Hory Miroslav Kůs  
a jeho Truhlářský atelier Kůs byl oceněn  
2. místem v kategorii Osobnost 
Českého Goodwilu 2017 za provozování 
30 roků truhlářské živnosti na Šumavě.

-red-
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Letošní Mikuláš

Dne 5. 12. 2017 v době od 18.30 hod. 
do 20.00 hod. se opět otevírají pro ve-
řejnost brány pekelné a nebeské ve skle-
pení Dětského domova v Kašperských 
Horách. 

Návštěva je možná pouze po přihláše-
ní a uhrazení 150 Kč (Mikulášký balíček  
+ vstupné). Zájemci o návštěvu se mohou 

Den seniorů v Kašperských Horách
V úterý 10. 10. 2017 jsme se již po-

třetí sešli na Dnu seniorů v Kašperských 
Horách - akci pro širokou veřejnost. 
Touto akcí každoročně dáváme najevo, že 
generace seniorů je neoddělitelnou sou-
částí naší společnosti, že zde má své pev-
né místo, má naše uznání a vážíme si jí. 
Pro diváky byl připraven program na celé 

dopoledne. Představily se děti z místních 
škol (MŠ, ZŠ a ZUŠ Kašperské Hory), ka-
pela Kůrovci a pozdravit přítomné přišel 
i starosta Petr Málek. Dále zde byli zá-
stupci úřadu práce a firmy nabízející kom-
penzační pomůcky pro seniory. Letošní 
novinkou bylo, že všichni přítomní měli 
možnost nechat si změřit tlak, cukr, EKG 

a dále vše zkonzultovat s lékařem. Tuto 
činnost zajistila Nemocnice Sušice, za což 
jí patří velký dík. Poděkování také patří 
všem, kteří se do akce zapojili a také pra-
covnicím Oblastní charity Sušice, které 
celý Den seniorů připravily. 

text: Petra Hoblová, Oblastní charita Sušice, 
foto: Jana Brožová Melková

přihlásit v kanceláří Dětského domova  
u paní Waldmannové nejpozději do 28.11. 
2017.

Doporučujeme rodičům přinést si s se-
bou napsané klady a zápory svých ratolestí 
(s uvedením jména a příjmení), a to pro 
potřeby Mikuláše a čerta.

Vladimír Nývlt

Opět po roce v Dětském domově v Kašperských Horách
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RM Kašperské Hory (dále jen RM) 
se schází na pravidelném jednání každé 
dva týdny. Členy Rady města jsou: sta-
rosta Petr Málek, místostarosta Jaroslav 
Chlada, Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zdeněk 
Svoboda a Ing. Milan Bechyně. Průběh 
zasedání rady města se řídí Jednacím řá-
dem (kompletní usnesení je k dispozici 
na www. kasphory. cz / úřední deska 
> rada). RM zasedala ve dnech 25. 9.,  
9. 10. 2017

Usnesení z jednání RM dne 25. 9. 2017 
(přítomni všichni členové RM)

PROGRAM

Zahájení, program jednání, kontrola  »
ukládacích usnesení 
Pozemková agenda »
Majetková agenda »
Výroba videospotu hrad Kašperk  »

„Historie všemi smysly“
Zpráva o činnosti za rok 2017 – Hrad  »
Kašperk
Veřejná zakázka „Návštěvnické WC –   »
I. nádvoří“
Bytová agenda »
Stížnost na rušení nočního klidu v DPS »
Obsazení pozice - samostatný referent  »
pro oblast kultury
Různé /Ostatní »
EVK – Smlouva na dodávku pitné vody »
Děkovný dopis – J. Sova »
Výlep volebních plakátů pro volby do   »
PS P ČR 2017 – místo a cena
Závěr »

RM schválila program jednání RM dne
25. 9. 2017
Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM vzala na vědomí informaci o kont-
role a plnění ukládacích usnesení. 

RM souhlasila s vyhrazením čtyř par-
kovacích míst pro osobní automobily podle 

„Obecně závazné vyhlášky Města Kašperské 
Hory o místních poplatcích č. 1/2010“ na 
pozemkové parcele číslo 2150/14 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v katastrálním 
území Kašperské Hory, dle žádosti Mgr. 
Miroslavy Smětalové a Ing. Petra Smětala, 
oba bytem Nad Závěrkou 10, 169 00 Praha 
6, a to s platností od 1. 1. 2018 na dobu 
5 let.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila propachtování části po-
zemkové parcely číslo 467 – trvalý travní 
porost o výměře 2725 m2 v katastrálním 
území Horská Kvilda, a to Jiřímu Skočdopole, 
Nad Klamovkou 1826/8, 150 00 Praha 
5 Smíchov. Podmínky pachtu: k zeměděl-

skému využití, na dobu určitou do 31. 12. 
2019, cena pachtu 300,- Kč/ha/rok, pach-
tovné nebude zvyšováno o míru inflace, 
pokud nebude kumulativně činit 3 %.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila pronájem části pozemkové 
parcely číslo 489 – trvalý travní porost o 
výměře 745 m2 v katastrálním území Horská 
Kvilda, a to MUDr. Heleně Semerádové  
a Pavlu Semerádovi, oba bytem Pražská 
184, 339 01 Klatovy I. Podmínky pronájmu: 
zázemí k domu č. e. 6 v Horské Kvildě, pro-
nájem na dobu neurčitou, cena pronájmu 
1,- Kč/m2/rok, nájemné bude zvyšováno  
o míru inflace, pokud bude kumulativně či-
nit 3 %.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila záměr propachtování části 
pozemkové parcely číslo 2150/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 
v katastrálním území Kašperské Hory pro 
umístění dřevěného stánku k prodeji zmrz-
liny na období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 
2017 za cenu 506,- Kč za měsíc. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s ukončením Nájemní 
smlouvy uzavřené dne 29. 5. 2009 mezi 
Městem Kašperské Hory a Ing. Milanem 
Bechyněm, Červená 10, 341 92 Kašperské 
Hory, na pronájem částí pozemkových 
parcel číslo 321 a 322, vše v katastrálním 
území Červená u Kašperských Hor, z dů-
vodu odkoupení nemovitostí. Zároveň RM 
souhlasila s vrácením poměrné části uhra-
zeného nájemného na rok 2017.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 ZDRŽEL (Bechyně)

RM nesouhlasila s umístěním automa-
tického sčítacího zařízení na pozemcích ve 
vlastnictví Města Kašperské Hory, a to na 
pozemkových parcelách číslo 1067 a 7/1, 
obě v katastrálním území Vchynice – Tetov 
I., na pozemkových parcelách číslo 603/1 
a 445/2, obě v katastrálním území Svojše 
a na pozemkové parcele číslo 551 v kata-
strálním území Horská Kvilda, dle žádosti 
Správy Národního parku Šumava, 1. máje 
260, 385 01 Vimperk. Sčítací zařízení se 
bude instalovat v rámci projektu s názvem 

„Zavedení přeshraničního socioekonomic-
kého monitoringu v Národních parcích 
Šumava a Bavorský les“. Cílem projektu je 
zjistit počet návštěvníků pohybujících se na 
území národních parků.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO,
2 PROTI (Bechyně, Svoboda)

RM souhlasila s předloženým návrhem 
plánovací smlouvy mezi Městem Kašperské 
hory a paní Magdou Voldřichovou ve věci 

realizace akce „Výstavba komunikace Cesta 
na Pranýř“ na parcele č. 2247/2 v k.ú. 
Kašperské Hory„ a pověřila  starostu měs-
ta jejím podpisem. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s realizací akce „Domovní 
vrtaná studna pro novostavbu RD na 
p.p.č. 694/69“ (RD na p.p.č. 694/11)  
v k.ú. Kašperské Hory“ dle předložené 
dokumentace.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM revokuje usnesení č. 14 z jednání 
rady města č. 19 - RM souhlasila  s uza-
vřením smlouvy na zpracování stavebně-
historického průzkumu objektu Bílá růže  
a pověřila starostu města podpisem smlou-
vy o dílo s firmou ZIP, o. p. s. za cenu  
75. 680,- Kč bez DPH dle předložené 
nabídky. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s předloženou nabídkou 
na zpracování stavebně historického prů-
zkumu objektu Bílá růže, a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy o dílo s firmou 
Jiří Macek, IČO: 12461920, za celkovou 
cenu 39. 000,- Kč bez DPH. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s předloženou nabídkou 
na technický dozor investora při reali-
zaci akce „Rekonstrukce MK Žlíbek a LC 
Kašperk“ a pověřila starostu podpisem 
smlouvy o dílo se společností K-projekt 
s.r.o., IČ 87134786, za celkovou cenu  
57. 000,- Kč bez DPH. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s předložením žádosti 
o podporu projektu „Výměna světelných 
zdrojů města Kašperské hory II. fáze“ do 
výzvy č. 15/2017 v rámci Národního pro-
gramu životní prostředí. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s předloženým návrhem 
smlouvy o právu stavby mezi Městem 

Pokračování na straně 9
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Kašperské Hory a manžely Krupíkovými, 
Rosíkovými a Křížovými ve věci realizace 
akce „Rekonstrukce MK Klostermannova – 
Kašperské Hory“ a pověřila starostu měs-
ta jejím podpisem. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s realizací akce „PD II/169 
a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek ’C‘“ v 
rámci rekonstrukce komunikace Dlouhá Ves 
– Radešov, dle předložené dokumentace. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM uložila jednateli Technických služeb 
Města Kašperské Hory, s.r.o., zpracovat do 
31. 10. 2017 Zprávu o stavu bytového fon-
du Města Kašperské Hory.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s umístěním inženýrských 
sítí do pozemků a komunikací ve vlastnic-
tví města, dotčených stavbou v rámci akce 

„Kašperské Hory – ulice Besední a křižovat-
ka Besední × Vimperská“, dle předložené 
dokumentace. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s uzavřením licenční 
smlouvy se společností Sunny Jim & friends, 
s.r.o. Baranova 1901/4, Žižkov, 130 00 
Praha 3 IČO: 02395053 DIC: CZ02395053 
zastoupena: Klárou Slavíkovou, jednatelkou 
na výrobu série pěti videospotů pro hrad 
Kašperk, v celkové částce 480.700,- Kč bez 
DPH.

Návrh schválen: 2 hlasy PRO, 
3 PROTI (Chlada, Voldřich, Málek)
Návrh NEBYL přijat.

RM vzala na vědomí Zprávu o činnosti 
hradu Kašperk za rok 2017.

RM schválila zrušení veřejné zakáz-
ky „Návštěvnické WC – I. nádvoří“ (hrad 
Kašperk) a souhlasila s vypsáním nové veřej-
né zakázky malého rozsahu „Návštěvnické 
WC – I. nádvoří hradu Kašperk“ a pověřila  
kastelána hradu přípravou zadání a adminis-
trací VZMR dle Pravidel pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu v podmínkách 
Města Kašperské Hory. 

Návrh schválen 5 hlasy PRO 

RM vzala na vědomí nové žádosti  
o přidělení městského bytu. 

RM schválila návrh bytové komise na 
obsazení volného bytu v č. p. 401/C25 
v DPS.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO
RM vzala na vědomí stížnost na rušení 

nočního klidu v DPS a informace tajemnice 
ohledně dalšího postupu při řešení chování 
problematických nájemníků.

RM vzala na vědomí informaci o průbě-
hu veřejné výzvy na obsazení pracovní pozi-

ce referent kultury MěKIS Kašperské Hory.

RM ve funkci valné hromady společnos-
ti EVK Kašperské Hory s. r. o. a na zákla-
dě ukládacího usnesení ze zastupitelstva 
města č. 18 ze dne 21. 9. 2017, pověřila 
dozorčí radu splněním usnesení ve smyslu: 
zadat zpracování právního rozboru smlou-
vy o dodávce pitné vody a odvádění od-
padních vod v souladu s novelou zákona 
č. 275/2013 Sb. právnímu zástupci města; 
svolat jednání dozorčí rady a posoudit, na 
základě právních rozborů (jeden zadává 
město, druhý EVK) nutnost vypracování  
a distribuce nových smluv, ev. podat návrh 
jiného řešení. Podklad pro rozhodnutí RM 
(valnou hromadu) odevzdat nejpozději do 
18. 10. 2017. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s umístěním předvoleb-
ních plakátů na plakátovací pylon (před 
prodejnou ZKD) následovně: pro 1 voleb-
ní stranu max. 1 volební plakát do velikost 
A2, za cenu: A3/7 Kč/1 den, A2 /15 Kč/ 
1 den. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

Usnesení z jednání RM dne 9. 10. 2017 
(přítomni všichni členové RM)

PROGRAM

Zahájení, program jednání  »
Kontrola ukládacích usnesení  »
Dovybavení multifunkční tělocvičny  »
Kašperské Hory 
Kašperskohorské městské lesy – ekono- »
mické hlášení, provozní záležitosti 
Statek Kašperské Hory – žádost o dota- »
ci do 5. kola Programu rozvoje venkova 
2014-2020
Majetková agenda »
Bytová agenda »
Výběrové řízení na pozici: investiční  »
technik města
Rozpočtové opatření č. 13 »
EVK – smlouva o dodávce pitné vody   »
a odvádění odpadních vod
Různé, Ostatní (dlouhodobý pronájem  »
klubovny v Horském klubu, publikace 

„Na výletě v přírodě – zima“ /možnost 
inzerce/, podpora spolkové činnosti
Závěr »

RM schválila program jednání RM dne
9. 10. 2017
Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM vzala na vědomí informaci o kontro-
le a plnění ukládacích usnesení.

RM souhlasila s dovybavením multi-
funkční tělocvičny Kašperské Hory, za cel-
kovou cenu 90.308,- Kč dle návrhu správ-
ce sportoviště. Dovybavení sportovní haly 
(nářadí, žíněnky ad.) bude sloužit lepšímu 
využití možností zařízení pro školní výuku, 
sportovní aktivity zájmových spolků, orga-

nizací a veřejnosti.
Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM vzala na vědomí Ekonomické hlá-
šení Kašperskohorských městských lesů za 
období leden – září 2017.

RM schválila pracovní skupinu zabý-
vající se případnou realizací dalšího mož-
ného provozu pily (na základě výsledků 
analýzy provozu Ing. Jurajem Detvajem)  
a která navrhne další způsob fungování 
tohoto zařízení, ve složení: Ing. M. Mäntl,  
Bc. O. Koubek, Ing. A. Štefan, Bc. M. J. Vrba,  
J. Voldřich, DiS., Ing. M. Bechyně. RM  
zároveň uložila pracovní skupině zpracovat 
návrhy jako podklady pro jednání rady měs-
ta a to do 18. 12. 2017.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s podáním žádosti  
o dotaci pro 5. kolo Programu rozvoje 
venkova 2014-2020, oblast podpory 4.2.1 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů - faremní jatka/bourárna.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM vzala na vědomí informaci jedna-
tele Statku Kašperské Hory  s. r. o. Ing. 
Kratochvíla o hospodářských výsledcích  
a ekonomické bilanci provozu k 30. 9. 2017.

RM souhlasila s doplněním dopravního 
značení na místní komunikaci III. Tř. 61c od 
parkoviště Račánek na rozcestí hrad, kde 
je umístěna dopravní značka B1 Zákaz 
vjezdu všech vozidel a dodatková tabulka 
E12 s textem „Mimo dopravní obsluhy“, o 
dodatkovou tabulku E12 s textem „mimo 
vozidla stavby“, a to po dobu realizace stav-
by „Čistírna odpadních vod z hradu Kašperk“ 
a stavby „Rekonstrukce MK Žlíbek a LC 
Kašperk“.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s navýšením rozpočtu  
o opatření na rekonstrukci vodovodní pří-
pojky ke kašně pod č. p. 165 dle předložené 
cenové nabídky firmy VAK Servis, IČ 263 
75 869, za cenu celkem 128.799,- Kč bez 
DPH.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM vzala na vědomí zápis z kontrolní-
ho dne plnění smlouvy o dílo na zajiště-
ní PD na akci – Stavební úpravy sokolov-
ny v Kašperských Horách konaného dne  
29. 9. 2017.

RM souhlasila s odstoupením od 
smlouvy o dílo týkající se realizace akce 

„Rekonstrukce MK Žlíbek a LC Kašperk“  
a pověřila starostu města podpisem vypově-
zení smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: 
ZNAKON a.s, Sousedovice 44, Strakonice, 
IČ 26018055.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

Pokračování na straně 10

Pokračování ze strany 8
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U nás v Kocourkově...
Poslední vývoj událostí mě přiměl vrátit 

se opět k tématu smluv o dodávce pitné 
vody a odvádění odpadních vod. Vodu  
z veřejného městského vodovodu odebí-
ráme téměř všichni, smlouvy o vodě pit-
né i té odpadní se tedy týkají nás všech.  
V předminulém čísle Zpravodaje jsem shr-
nula své výhrady k předložené smlouvě 
vyhotovené v rozporu s platným zákonem  
o vodovodech a kanalizacích. Ještě předtím, 
na počátku srpna, jsem jako občan - od-
běratel doporučeným dopisem upozornila 
jednatele společnosti EVK na nedostatky 
smlouvy a žádala o nápravu. Dodnes mi na 
dopis neodpověděl. Místo toho, aby si ově-
řil, zda  vznesené výtky jsou nebo nejsou 
oprávněné, znovu ve Zpravodaji obhajoval 

nezákonnou podobu smlouvy. Po těchto 
marných pokusech jsem se rozhodla řešit 
záležitost na zasedání zastupitelstva, kdy 
jsem navrhla rozšíření programu o další 
jednací bod, který se týkal právě smluv  
o dodávkách vody. Se svými výhradami  
ke smlouvě se připojili další zastupitelé za 
SNK Nové Kašp. Hory i přítomní občané. 
Nakonec se podařilo prosadit usnesení, 
které jednateli EVK s.r.o. uložilo vyhotovit 
nové smlouvy v souladu s platným zákonem  
o vodovodech a kanalizacích a zajistit distri-
buci nových smluv nejpozději do konce říj-
na. Rozhodnutí v tomto znění odhlasovali 
všichni přítomní zastupitelé, tedy i všichni 
radní (zde považuji za důležité připome-
nout, že radní jsou ve vztahu k EVK v pozi-
ci valné hromady, tedy nejvyššího orgánu 
této společnosti). Tak se stalo 21. 9., avšak 

v zápětí 25. 9. už bylo všechno jinak. Páni  
radní se rozhodli zadat zpracování právních 
rozborů (ne jednoho, hned dvou!) smluvy 
o vodě předložené občanům v červenci. 
Vypracovat právní rozbor smlouvy o vodě 
vnucoval vždy přítomný právník města už  
v průběhu jednání zastupitelstva, avšak 
tehdy ještě neuspěl. Pak se mu to pře-
ce jen podařilo - dobrá příležitost nechat  
si zaplatit za názor, který ani nemusí být 
podle práva – o jeho správnosti může přece 
rozhodnout jen nezávislý soud, jak mi bylo  
v obdobných situacích vysvětleno. A jak to 
dopadlo? Právní poradce města a právní 
poradce společnosti EVK vypracovali každý 
svůj rozbor smlouvy o dodávce vody a na 
jejich základě dozorčí rada společnosti EVK 
(pozor: na společnost EVK dohlíží a kon-
troluje další orgán, nejen valná hromada  
= rada města) konstatovala, že ve smlou-
vách nejsou  takové vady, aby byly neplat-

Alena Balounová

RM souhlasila s oslovením účast-
níka řízení na výběr zhotovitele akce 

„Rekonstrukce MK Žlíbek a LC Kašperk“, 
který se umístil na druhém místě, a po-
věřila starostu města podpisem smlou-
vy s uchazečem VKB stavby s.r.o., IČ 
02192012, za nabídkovou cenu 3,051.118,- 
Kč bez DPH.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s uzavřením veřejno-
právní smlouvy mezi Městem Kašperské 
Hory a stavebním úřadem Městského úřa-
du Kašperské Hory o povolení stavebních 
úprav objektu původní tělocvičny na třídy 
MŠ a ZŠ.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

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.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

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

RM schválila vypsání výběrového ří-
zení na obsazení pozice druhého inves-
tičního technika města dle předložených 
podkladů. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM vzala na vědomí zprávu a do-
poručení Dozorčí rady společnosti EVK 
Kašperské Hory s. r. o., která na jednání 
9. 10. 2017 posoudila dva právní rozbory 
smluv (smlouva na dodávku pitné vody 
a odvádění odpadních vod) společnosti 
EVK Kašperské Hory s. r. o. s odběrateli 

– odborný názor právního poradce města 

a právního poradce společnosti. Dozorčí 
rada konstatuje, že ve smlouvách nebyly, 
dle obou názorů, shledány právní záva-
dy takového charakteru, pro něž by bylo 
možné považovat stávající smlouvy za 
neplatné. Nicméně právní rozbor označil 
několik skutečností, které doporučil v pří-
padných nových smlouvách upravit.

RM rozhodla, že město Kašperské Hory 
v působnosti valné hromady společnosti 
EVK Kašperské Hory s. r. o. ukládá jedna-
teli společnosti vyzvat odběratele, kteří 
dosud nemají podepsanou smlouvu na od-
běr pitné vody a odvádění odpadních vod, 
k neprodlenému uzavření nových smluv. 
Výzva bude doplněna stručným výsledkem 
právního rozboru. RM si zároveň vyhrazuje 
právo schválení dopisu /výzvy/, adresované 
odběratelům, kteří ještě nemají uzavřenou 
smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění 
odpadních vod, před odesláním.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO 

RM rozhodla, že město Kašperské Hory 
v působnosti valné hromady společnosti 
EVK Kašperské Hory s.r.o. ukládá jednate-
li společnosti EVK Kašperské Hory s. r. o. 
do konce listopadu 2017 zajistit kontrolu 
koncových zařízení u odběratelů a zjistit 
příslušné technické parametry přípojek  
a odběrných míst a tyto následně zapra-
covat do nového návrhu smlouvy na do-
dávku pitné vody a odvádění odpadních 
vod.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO 

RM rozhodla, že město Kašperské 
Hory v působnosti valné hromady společ-
nosti EVK Kašperské Hory s. r. o. souhlasí 
s tím, aby smlouvy na dodávku pitné vody 
a odvádění odpadních vod, uzavřené mezi 
EVK Kašperské Hory s. r. o. a odběrateli, 

byly přepracovány (zpřesněny), dle zjiš-
těných skutečností doplněny (technické 
parametry, informace o vlastníkovi zaříze-
ní, limity ad.) a s platností od 1. 1. 2018  
a po schválení znění nových smluv radou 
města, distribuovány všem odběratelům. 
Termín plnění: do konce roku 2017.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO 

RM uložila jednateli společnosti EVK 
Kašperské Hory s. r. o., aby k proble-
matice zajištění smluvního vztahu mezi 
společností EVK Kašperské Hory s.r.o.  
a odběrateli a v souladu s ukládacím 
usnesením z jednání zastupitelstva města  
21. 9. 2017, připravil podklady pro jednání 
zastupitelstva města a osobně je na jed-
nání prezentoval. Účast na všech jedná-
ních zastupitelstva města je pro všechny 
ředitele a jednatele městem založených či 
zřízených společností nutná.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO 

RM schválila bezplatný dlouhodobý 
pronájem klubovny č. 2 v Horském klu-
bu Oblastní charitě Sušice jako zástupce 
provozovatele volnočasového klubu Jonáš  
za podmínek stanovených ve smlouvě.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila přidělení příspěvků z progra-
mu Podpora klubové, spolkové a jiné zájmo-
vé činnosti v Kašperských Horách - 2. kolo na 
rok 2017 - žadatelům dle Přílohy č. 2.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

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

Andrea Staňková,
tajemnice

Dokončení ze strany 9

Pokračování na straně 11
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Reakce jednatele EVK Kašp. Hory 
Vážení odběratelé, 
dovoluji si reagovat na další článek za-

stupitelky paní Balounové. 
Stručně uvádím vysvětlení stávajícího 

stavu a další předpokládaný postup ve vý-
voji této uměle vyvolané kauzy.

Smlouvy o dodávce pitné vody a odvá-
dění odpadních vod, které byly rozeslané 
odběratelům, jsou platné, což potvrzují 
dva nezávislé právní rozbory. Právní zá-
stupce EVK vypracoval rozbor bez nároku 
na odměnu, což se týká i dodatků, které 
se chystáme po získání potřebných technic-
kých informací rozesílat. 

EVK plánuje v následujících dnech roze-
sílat výzvu těm odběratelům, kteří dosud 
nezaslali podepsanou Smlouvu. V tuto 
chvíli mají zatím nevyřešené připomínky  
4 odběratelé.

Dodatky, které připravujeme, si vzhle-
dem k množství specifických informací vy-

žádají delší časový termín a nejsou právně 
závislé na smlouvách již zaslaných.

Současně s tím probíhá kontrola jednot-
livých odběrných míst a případná násled-
ná výměna vodoměrů, kterou je prvotně 
potřeba zajistit u přibližně 210 odběratelů. 
Pracovníci EVK při výměně vodoměrů na 
místě zjišťují informace, které budou po-
stupně doplňovány do dodatků ke smlouvě 
a následně rozesílány odběratelům. 

Zároveň bych paní zastupitelce rád při-
pomenul, že společnost je dozorována 
Dozorčí radou a kompetence Valné hroma-
dy vykonává Rada města. Zastupitelstvo 
může ovlivňovat chod společnosti pro-
střednictvím těchto orgánů, ale nemůže se 
na svém zasedání rozhodovat, jaké kroky 
má společnost učinit. Pokud Rada dospěje 
k rozhodnutí, že budou vyhotoveny místo 
dodatku nové smlouvy, bude tak učiněno, 
ale nic to nemění na faktu, že původní ro-

zeslaná smlouva byla vyhotovena v soula-
du s platnými právními předpisy a nijakým 
způsobem odběratele nediskriminuje.

Jsem velmi překvapen, jak jedna paní za-
stupitelka dokáže systematicky nabourávat 
chod společnosti, města a profesní i sou-
kromé vztahy. Bohužel obstrukční jednání 
paní Balounové bere chuť i tak důležitý čas 
k práci.

Obávám se, že jde paní zastupitelce ne 
o blaho občanů, jak ráda deklaruje, ale  
o to, jak získat co nejvíce prostoru a bodů 
pro budoucí předvolební klání. Jsem pře-
svědčen, že Kašperskohorský zpravodaj má 
sloužit občanům i návštěvníkům města 
jako zdroj užitečných, převážně pozitivních, 
a hlavně pravdivých informací.

S omluvou za váš čas a poděkováním za 
pochopení.

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

Vážená paní zastupitelko Balounová,  
jelikož Váš článek obsahuje zřejmé ne-
pravdy, musím uvést pár faktických oprav. 
Předně jste to byla Vy, kdo na zastupitel-
stvu žádal o názor na smlouvu o dodávce 
tepla právního zástupce města. Rozhodně 
se v tomto směru nevnucoval, naopak, 
sdělil, že tuto problematiku pro společnost 
EVK neřešil a že bez toho, aby si smlouvu 
přečetl a případně nahlédl do zákona, není 
schopen na místě sdělit, zda je v souladu 
s právem, či nikoliv. Potažmo za situace, 
kdy jste nechtěla ani naznačit, v čem kon-
krétně by měl podle Vás rozpor spočívat 
(říci, že smlouva je v rozporu se zákonem, 
je totiž dost obecná výtka). To, že bude ná-

sledně znovu osloven za účelem zpracování 
rozboru, nebyla ani jeho iniciativa, ani jeho 
nápad. Šlo o rozhodnutí dozorčí rady spo-
lečnosti EVK, kde sedí i zástupce Vašeho 
uskupení. Co se týče Vašeho právního roz-
boru, který v článku uvádíte, jen pozname-
návám, že městem vlastněné společnosti 
podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., v 
platném znění, valnou hromadu nemají 
(ono, dělejte valnou hromadu s jediným 
společníkem, to se jich moc nesejde) a mís-
to valné hromady rozhoduje jediný společ-
ník, tedy Město Kašperské Hory. V souladu 
se zákonem o obcích, konkrétně pak jeho 
§ 102 odst. 2 písm. b), takové rozhodnutí 
musí být předem schváleno radou města. 

Reakce starosty města Rozumím tomu, že jste to v době, kdy jste 
řídila radnici, chápali tak, jak píšete, ale to 
ještě neznamená, že je to správně. Ať pro-
to každý sám posoudí, kdo píše nesmysly  
a kdo je jak kompetentní. A pro příště bych 
Vás rád požádal, abyste ve vztahu k radě 
města a právnímu zástupci ve zjevných  
(a doložitelných) faktech nelhala a v pří-
padě, že budete chtít hodnotit odbornou 
práci kohokoliv, případně o někom veřejně 
prohlašovat, že je nekompetentní, se nej-
prve poradila s někým, kdo dané problema-
tice rozumí. Domnívám se totiž, že Váš pří-
stup, podle kterého jsou všichni odborníci, 
lhostejno, zda právníci nebo stavaři, zcela 
nekompetentní, pokud s Vámi nesouhlasí, 
se dosti negativně podepsal na vzniku celé 
řady problémů, které město v současné 
době řeší nebo v minulosti řešilo.

Petr Málek, starosta města

né, ale zároveň je několik skutečností, kte-
ré právníci doporučují v případných nových 
smlouvách upravit. Nakonec se tedy „rada 
města rozhodla, že město Kašperské Hory  
v působnosti valné hromady společnosti EVK 
K. Hory s.r.o. souhlasí s tím, aby smlouvy 
na dodávku pitné vody...byly přepracovány 
a dle zjištěných skutečností doplněny ...  
a s platností od 1. 1. 2018 ... distribuová-
ny všem odběratelům.“(Usnesení RM č. 23  
z 9. října, bod č. 21 - 25). Tolik nesmyslů 
pohromadě jsem už dlouho nečetla! Těch 
nekompetentních se jeví více než jenom 
jednatel EVK. Působnost valné hromady 
společnosti podle zákona o obcích  přísluší 
radě města, nikoli městu K. Hory. Rada 

nemůže rozhodnout, že město souhlasí (?) 
s přepracováním smluv a jejich doplněním 
o zjištěné skutečnosti. Co musí smlouva  
o vodě obsahovat, je taxativně uvedeno  
v zákoně o vodovodech a kanalizacích, je-
hož novela platí od 1. 1. 2014, ať si práv-
níci, rada i město doporučují, navrhují  
či souhlasí s čím chtějí, zákon měnit nemů-
žou. I když, jak je vidět, u nás v Kocourkově 
si radní troufnou na cokoli. Usnesení zastu-
pitelstva je jim k smíchu, i když sami pro 
ně zvedli ruku, se zákony si klidně souhlasí, 
místo aby se jimi řídili, utrácejí peníze ob-
čanů za zbytečné právní rozbory (radní by 
je měli dostat k náhradě) atd.

A přitom stačilo tak málo. Kdyby se pan 
jednatel EVK po protestech řady občanů 
ke znění smlouvy hned v červenci chy-

til za nos, přečetl si novelu zákona pod  
č. 275/2013 Sb. o vodovodech a kanalizacích,  
v § 8 nové odstavce 16 a 17, měl by jasno, 
co do smlouvy musí napsat. Pak si mohl na 
internetových stránkách najít, jak mají (dáv-
no) zpracované smlouvy jiní provozovatelé 
vodovodů a kanalizací a docela obyčejně si 
jednu opsat, upravit na místní podmínky  
a s omluvou ji (na vlastní náklady) doručit 
odběratelům. 

Nakonec na nové smlouvy přece jen do-
jde, ani to jinak dopadnout nemohlo. Jen 
radní dokázali šlendrijánem nezodpověd-
ného pracovníka zaměstnat kdekoho a celý 
ten cirkus zaplatíme my, občané města  

– odběratelé vody. 
Alena Balounová, člen zastupitelstva města

Dokončení ze strany 10
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Jak ten čas letí...
Před 120 lety se v našem městě  

5. 10. 1897 narodil dobrý spoluobčan, 
pan František Niederle. Přestože se 
vzpomíná na ty staré a dobré časy, on to  
v životě lehké neměl. Jeho rodiče měli dům 
č.p. 38 v Dlouhé ulici, a v něm obchod  
s potravinami a k tomu pět dětí. František 
byl nejstarším. Vychodil čtyřletou reál-
ku a pak absolvoval místní dřevařskou 
školu. Musel ale absolvovat 1. světovou 
válku a po návratu domů dostal zaměst-
nání v Hodoníně, kde se oženil se švadle-
nou Josefínou. Osud je poslal do Ostravy  
a tam přišla na svět dcera Rita. S rodinou 
se vrací roku1926 a přebírá obchod po 
otci a manželka si otvírá krejčovskou dílnu.  
28. července 1930, v den velkolepé slav-
nosti k 600. výročí založení města, přichází 
na svět další dcera Leandra, kterou jistě 
dobře znáte. Následuje po pronájmu domu 
s obchodem stěhování do Ervěnic, kde se 
stává vedoucím prodejny firmy Baťa. A po 
záboru pohraničí jsou vlastně v Sudetech.

Po skončení 2. světové války se vrací 
zpět do Kašperských Hor. Nemají to tu  
s novoosídlenci lehké. Přestože se jedná  

Vzpomínka na Františka Niederleho
o smíšené manželství, které nepodléhá od-
sunu, je jim dům č.p. 38 zabaven a jsou 
přestěhováni do nejstaršího domu čp. 17 
v ulici Bohdana Týbla, který má sice his-
torickou hodnotu, ale je v havarijním sta-
vu. František pracuje na Václavíkově pile 
a později se stává mistrem na sousední 
Straubově pile. Dcera Leandra vzpomíná 
i na to, jak jim místní komunisté se slovy 

„tak holka, teď si odneseme, co ještě máte,“ 
zabavili část majetku.

Po těch nemilých životních peripetiích, 
nezlomen, odchází do důchodu roku 1964. 
V domácí dílně dál pracuje na zakázkách. 
Mnozí jistě pamatujete na jeho dílnu  
v přízemí i ve stodole. Ta byla svým uspo-
řádáním, topením, elektroinstalací, své-
ráznými stroji velmi zajímavá a na pohled  
i nebezpečná. Ale jako zázrakem k neštěstí 
či požáru nikdy nedošlo.

František byl svérázný člověk a dobrý vy-
pravěč. Své řemeslo uplatnil i v USA, kam 
jezdil k dceři Ritě, když mu to soudruzi 
povolili. Ochotně každou zakázku přijal, 
ale čekací doby i s připomínáním byly dosti 
dlouhé. Ale kdo si počkal, ten se dočkal 

kvalitně provedené zakázky. Mezi ty jsem 
patřil i já. V roce 1971 se stává vdovcem, 
práce je mu stále potěšením a je rád, že 
později se k němu vrací dcera Leandra  
s rodinou a stará se o něj a mírní jeho 
neposednost prací. Jeho koníčkem bylo 
i včelaření a těch žihadel dostal nepo-
čítaně. Potvrdil rodinnou dlouhověkost  
a 4. srpna 1987 umírá stár 90 let. Je po-
chován tam, kde se narodil, na místním 
hřbitově.

Tak se tam vy, kteří jste jej znali, také 
někdy se svíčičkou zastavte.

Emil Kintzl

Vzpomínka na prof. Petra Matějů
Ve věku nedožitých 67 let zemřel 16. 

června 2017 významný český sociolog 
prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., dlou-
holetý kašperskohorský chalupář a mi-
lovník Šumavy. 

V minulosti byl Matějů poslancem za 
Unii svobody-DEU, zastupoval také Česko 
ve výboru pro vzdělávací politiku OECD. 
V letech 2006 až 2007 působil jako ná-
městek ministryně školství Miroslavy 
Kopicové, od roku 2006 do roku 2010 byl 
členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 
V rámci těchto funkcí vedl na minister-
stvu školství projekt Bílé knihy terciár-
ního vzdělávání. V letech 2008 až 2014 
předsedal Grantové agentuře ČR. 

I protože byl Petr Matějů znalý pro-
blematiky naší obce, byl mimo jiné před-
kladatel novely zákona o vrácení histo-
rického majetku obcí, který byl schválen  
9. prosince 1999, kterou se změnil zákon č. 
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí 
z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění 
zákonů č. 485/1991 Sb. a č. 10/1993 Sb., 
díky které byl městu navrácen historic-
ký lesní majetek. 

Národní park předával nemovitosti na 
základě zákona o vydávání historické-
ho majetku obcím a vicepremiér - tehdy 

Pavel Rychetský zapochyboval, zda se 
tato norma vztahuje na majetek národ-
ního parku. „V okamžiku, kdy jsme vydali 
majetek Kašperským Horám a Volarům, 
dostalo ministerstvo životního prostře-
dí dopis od místopředsedy vlády, který 
zpochybnil zákon, na jehož základě ma-
jetek vydáváme. Dostali jsme se do si-
tuace, že můžeme být obviněni z toho,  
že neoprávněně vydáváme státní majetek.  
Než se celá situace vyřeší, vracení dal-
šího majetku pozastavujeme,“ vysvětlo-
val mluvčí šumavského národního parku 
Zdeněk Kantořík. 

Obce přitom o svůj historický majetek 
bojovaly řadu let. Šumavský národní park 
jim měl vrátit okolo šesti a půl tisíce hek-
tarů lesů. Nejvíce, necelých pět tisíc hek-
tarů, už získaly Kašperské Hory, Volary 
pak více než 800 hektarů. Ostatní šumav-
ské obce měly nárok na menší majetek, 
řádově šlo o desítky či stovky hektarů.
„V žádném případě se lesů nevzdáme. 

Bojovali jsme o ně devět let a budeme 
bojovat dál. Státu nic zadarmo nenechá-
me. Není přece možné, aby vydal majetek 
fyzickým osobám a obcím stejné právo 
odpíral,“ kritizoval postoj státu starosta 
Rejštejna Jaroslav Petráň. 

Kašperským Horám se vrátil zpět maje-
tek za několik miliard korun. K situaci se 
tehdy vyjádřil starosta Vladimír Marek:  

„V našich navrácených lesích už normál-
ně pracujeme. Vyplatilo se nám, že jsme 
měli všechen majetek předem zmapovaný. 
Předání i zapsání do katastru nemovitostí 
bylo díky tomu rychlé.“ 

Moc děkujeme Petrovi Matějů za to, co 
pro město všechno udělal.

Miroslav Kůs
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Svatý Vojtěch
Stalo se před 70 lety:

Jednou z vrcholných duchovně spole-
čenských akcí katolické církve v naší vlas-
ti  po druhé světové válce byly oslavy 
950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha 
v roce 1947. Jejich hlavní součástí byla 
cesta světcových ostatků po českých die-
cézích. Vojtěchovu lebku uchovávanou ve 
svatovítském pokladu na tuto čtyřměsíč-
ní cestu slavnostně vypravil tenkrát nově 
ustanovený pražský arcibiskup Josef Beran. 
U  příležitosti jednotlivých zastávek této 
posmrtné Vojtěchovy „vizitace“ po českých 
zemích byly slouženy mše a konány četné 
pobožnosti. Cílem slavnosti nebylo jen 
připomenout historický význam světcovy 
osobnosti, ale také zahájit proces duchov-
ní obrody národa a tak přispět k nápravě 
mravní devastace z válečné doby. Zvláštní  
pozornost při tom byla věnována oslabe-
ným farnostem v pohraničí, odkud bylo 
vyhnáno německé obyvatelstvo. Je známou 
skutečností, že snahám o prohlubování du-
chovního života u nás však v následujícím 
roce zabránil nástup komunistického reži-
mu, který církev uvrhl na dlouhá léta do 
novodobých katakomb. 

Jak podrobně dokládá farní kronika i his-
torické fotografie, vzácná česká relikvie – 
lebka sv. Vojtěcha doputovala v roce 1947 
také do Kašperských Hor. Stalo se tak dne 
6. července odpoledne, kdy na zaplněné 
náměstí dojela kolona vozidel od Vimperka, 
v níž lebku převáželi pověření kněží a zá-
stupci okresního národního výboru v Sušici. 
Za hlaholu zvonů byla relikvie nesena špa-
lírem, který od pomníku sv. Vojtěcha až ke 
kostelu sv. Markéty kromě věřících tvořili 
hasiči ve svátečních uniformách i účastní-
ci místní školy SNB. Před kostelem čekaly 

školské sestry de Notre Dame s malými 
družičkami, čestná stráž místních junáků 
i početné procesí ze sousedního Rejštejna, 
dále zástupci místní komunální správy  
a samozřejmě domácí kněží s ministranty. 
Slova uvítání přednesl člen zastupitelstva 
MNV a předseda místní organizace lidové 
strany PhMr. Jan Lukeš. Schránka s lebkou 
sv. Vojtěcha byla pak předána do rukou 
místního duchovního správce P. Miloslava 
Trdly, který ji pak slavnostně v průvodu 

v Kašperských Horách
přenesl do kostela a pak vystavil na zvlášt-
ním pro ten účel připraveném a bohatě oz-
dobeném oltáři. Po slavnostní pobožnosti  
a zpěvu písně „Hospodine, pomiluj ny!“ 
bylo už opět před kostelem Vojtěchovou 
lebkou požehnáno  městu a okolnímu po-
hraničnímu kraji. Kolona s ostatky českého 
patrona sv. Vojtěcha se pak vydala k sou-
sednímu městu Sušici.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Česká národní relikvie - lebka sv. Vojtěcha v Kašperských Horách 6. 7. 1947 
(soubor unikátních historických fotografií, farnost Kašperské Hory)
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Ze školky

Podzimní tematika vplula i mezi děti do školky. Děti sbírají přírodniny, ze kterých se 
dá nejen leccos tvořit, ale také si i s nimi hrát. Výrobky dětí zdobí interiér tříd a školky.

Písněmi, básněmi a tanečky jsme přispěli k oslavě Dne seniorů v místním kině. Děti 
předaly babičkám a dědečkům namalované obrázky květin a dokonce si i společně 

zatančili.

Cvičením Sparťan ve sportovní hale 
posilujeme svoje zdraví a tělesnou 

zdatnost.

Návštěvník zahrady – opravdu velká 
„kobylka dubová,“ která všechny udivila 

svojí nebojácností.

I v tomto školním roce nezapome-
neme na návštěvu ISSEV s tématy ze 

života šumavské přírody.

Občas k nám také zavítá nabídka no-
vých hraček a pomůcek, a tak je dobře 
před zakoupením vše dobře prozkoušet.
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V divadélku Honzy Pohody si děti 
společně s Honzou zahrály pohádku  

„O řepě.“
„Dýňohraní“ - rodiče s dětmi se sešli ve školce ke společnému tvoření. Dobrá nálada 

provázela dlabání dýní a výrobu podzimních a halloweenských dekorací. Po práci jsme 
využili pěkného počasí k opékání buřtíků na zahradě školky. Celé příjemné odpoledne 

jsme večer na zahradě zakončili uspáváním broučků s lampionovým osvětlením.
Těšíme se na další podzimní dny stráve-

né s kamarády ve školce. 
Radka Kolářová
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Josef Hager maloval v Kašp. Horách
Stalo se před 260 lety:

Významnou tradici měla v Kašperských 
Horách úcta ke svaté Anně, která mimo 
jiné byla i patronkou horníků. Jí byla za-
svěcena poměrně velká mešní kaple na 
místním hřbitově, která se v barokní době 
prosazovala rovněž jako krajové poutní 
místo. K jejímu dalšímu zvelebení přizva-
li místní měšťané v roce 1757 pražského 
malíře a architekta Josefa Hagera (1726 – 
1781). Teprve jednatřicetiletý umělec, v té 
době už otec dvou synů, stěny památné 
kaple pokryl freskovými malbami iluzivních 
architektur a na stropě namaloval výjev 
Uvedení Panny Marie do chrámu, kde ved-
le postavy velekněze vypodobnil v popředí 
i Mariiny rodiče – sv. Jáchyma a sv. Annu. 
Z Hagerovy výmalby v kapli zasluhují po-
zornost i dvě dekorace s motivy hudebních 
nástrojů na stropě malé hudební kruchty 
na západní straně. Historickou hodnotu 
maleb podtrhuje pak malířova signatura 
s letopočtem 1757 na malovaném štítku 
nad severním oknem. 

Josef Hager byl skutečně významným 
malířem českého pozdního baroka. Vynikl 
především v oboru nástěnného malířství. 
Jeho specializací byla iluzivní malba ar-
chitektur, přičemž toto umění skvěle vy-
užil také jako tvůrce divadelních dekorací  
a zařízení divadel. Učil se u Jana Kováře  
a ve Vídni u scénografa Antonia d´Agostini-
ho. Spolupracoval například s Františkem 
Xaverem Palkem na výmalbě kleneb ma-
lostranského kostela sv. Mikuláše v Praze. 

Své samostatné malby realizoval na řadě 
míst především v Čechách, známé jsou 
ovšem i jeho výzdoby kostelů ve Vranově 
u Brna nebo v Drážďanech. Jeho fresky 
najdeme v kostelech v Libáni, Klášterci 
nad Ohří, Slatině, Bezně, Broumově. 
Maloval v katedrále sv. Víta i v některých 
pražských klášterech. Vyzdobil hlavní sál 
zámku v Měšicích, pro generála Laudona 
vymaloval interiér přestavovaného zámku 
v Bečvárech u Kolína. Připomíná se také, že 
Hager se roku 1779 významně podílel na 
výzdobě svatovítského chrámu při velkých 
oslavách padesátého výročí kanonizace 
sv. Jana Nepomuckého. Malíř fresek Josef 
Hager pocházel z Přísečnice u Chomutova, 
domovem mu byla Praha – Malá Strana, 
kde také 12. října 1781 zemřel.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Motiv s hudebními nástroji - detail 
výmalby od Josefa Hagera pod kůrem  

v kapli sv. Anny, foto Vladimír 
Horpeniak

Nástěnná - nástropní malba Uvedení Panny Marie do chrámu ve hřbitovní a poutní  
kapli sv. Anny v Kašperských Horách - dílo českého barokního malíře Josefa Hagera  

z Prahy z roku 1757, foto Vladimír Horpeniak

Signatura malíře Josefa Hagera ve 
štítku nad severním oknem v kapli 

sv. Anny v Kašperských Horách, foto 
Vladimír Horpeniak

Foto: D. Soukupová
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Zhůří - Haidl u Kašperských Hor
Panorama hor obklopujících Kašperské 

Hory vrcholí na jižní straně mohut-
ným masívem Huťské hory, dříve zvané 
Knappenberg, která dosahuje 1187 metrů 
nadmořské výšky. Tato největší a nejmo-
hutnější hora v našem nejbližším okolí se 
nachází na okraji Šumavských plání, 3,5 
km jižně od Horské Kvildy a 6 km jižně 
od Kašperských Hor. Oblý vrchol pokrý-
vají smrčiny, na severních svazích rostou 
chráněné smíšené lesy. Území také cha-
rakterizují poměrně rozsáhlé Zhůřské  
a Horskokvildské slatě, kde se dříve těžila 
rašelina. Ve výšinné poloze, na jihozápad-
ním svahu pod vrcholem Huťské hory, při 
dnešní silnici mezi obcemi Svojše - Horská 
Kvilda, se rozložila bývalá osada Zhůří - 
Haidl, která ležela v nadmořské výšce 
1140 metrů. Dnes tu najdeme jen torza 
dvou chalup a zbytky úvozové cesty, kte-
rá je stopou slavné kašperskohorské Zlaté 
stezky, která tudy od 14. století procháze-
la. (Je třeba mít na zřeteli, že si lidé toto 
sídlo někdy pletou se zaniklou šumav-
skou vesnicí stejného jména Zhůří – Haidl 
(„Kepelské Zhůří“), která se ovšem nachá-
zela zcela jinde – v západní části Šumavy 
u Javorné.) Počátky Zhůří u Kašperských 
Hor můžeme spojovat jednak s tudy pro-
cházející obchodní cestou a jednak také  
s provozem blízkých sklářských hutí zejmé-
na v 16. až 18. století. Stopy Zlaté stezky 
jsou zde v terénu dodnes velmi čitelné 
zvláště hluboce zaříznutými úvozovými 
cestami. Místy jsou tyto úvozové cesty až 
2 metry široké a v průměru kolem 2 me-
trů hluboké. Patří tak k nejzachovalejším  
a tudíž k nejcennějším úsekům Zlaté stezky 
vůbec. Archeologové tu rozlišují Zhůřský 
a Horskokvildský systém Zlaté stezky. 
Nedávný průzkum badatelské dvojice his-
torika Františka Kubů a archeologa Petra 
Zavřela zde přinesl řadu nálezů železných 
předmětů jako podkovy soumarských koní, 
části kování, petlice, řetězy, oka s kruhem 
a podobně. Západně od zaniklé osady  
se nachází poloha „U věže“, kterou zazna-
menávají některé staré ale i novější mapy.  
Je docela možné, že na tomto strategicky 
situovaném místě, odkud bylo možné dob-
ře kontrolovat a střežit velkou část kaš-
perskohorské Zlaté stezky, stála v minu-
losti strážní věž, snad podobná těm, které 
na Šumavě byly například u Stožecké skály 
nebo u Strážného.

Poměrně blízko zaniklé osady, na lesna-
tém severním svahu Huťské hory ve výšce 
1100 metrů u prameniště potoka, objevili 
archeologové koncem 80. let minulého 
století výrazné zbytky staré sklářské huti 
z 18. století, z níž se dochovaly kamenné 
základy hutní haly o rozměrech 14,7 x 13 
m se zbytky chladící pece o výšce téměř 
2 m, kamenné sklípky, odpadové haldy  

a kamenné ohradní zdi. Skleněné zlomky 
zde nalezené dokládají, že se tu vyrábělo 
tabulové a duté sklo, okenní terče a také 
korálky (pateříky) různých barev, dále 
knoflíky, umělé kameny i skla do brýlí.

První zmínky o Zhůří – Haidlu pochá-
zejí z 18. století, zatím nejstarší známá 
zpráva je z mapy Zlaté stezky z roku 
1736. Centrum osady vyznačovala ne-
velká kaple sv. Václava. Její zasvěcení má 

zřejmou souvislost s procházející zemskou 
stezkou, jejíž ochrana byla tradičně svě-
řována „vévodovi české země“. Kolem 
roku 1900 tu stálo 20 domů a žilo zde 
168 obyvatel německé národnosti, kteří 
se většinou živili prací v lese a chovem 
dobytka. Setkali byste se tady se jmény 
jako Häusler, Hofmann, Weishäupl, Wüstl, 
Frank, Ketzer, Woldrich… Často se připo-
míná, že na Štědrý večer roku 1937 v blíz-
kosti vesničky havarovalo šestnáctimístné 
letadlo společnosti Air France s třemi 
lidmi na palubě letící na lince Bukurešť 

– Vídeň – Praha – Paříž. V místech letec-
ké katastrofy stojí dodnes malý kamenný 
pomníček se jmény obětí. V letech 1945 

– 46 byli němečtí obyvatelé Zhůří vyhná-
ni do Německa. Dosídlenci ze Slovenska  
a Rumunska zde žili a hospodařili do roku 
1952, kdy oblast byla obsazena vojskem a 
vylidněná osada definitivně srovnána se 
zemí. Sídlila zde pak radiotechnická rota 
vybavená mimo jiné dvěma velkými rada-
ry. V letech 1984 – 1986 tu měly základ-
nu také pohotovostní vrtulníky Mi-24 jako 
součást ostrahy hranic se SRN. Kasárna 
byla opuštěna v roce 1990. 

Dnes je Zhůří známo především 
svou nádhernou vyhlídkou na hraniční hře-
beny Šumavy. Můžete odtud spatřit hře-
ben Trojmezí s Plechým a Třístoličníkem, 
Stolový hřbet nad Kvildou, Černou horu, 
Antigl - Sokol, monumentální dvojvr-
chol Roklanu, Oblík, Poledník, Velký 
Falkenstein, Ostrý… Je tak Zhůří - Haidl 
místem, kam se pro jeho nepokořitelnou 
krásu musíme neustále vracet. 

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Na Zlaté stezce bývalé osadě Zhůří  u Kašperských Hor, foto Jan Kavale

Hospodář s dobytkem, historický 
snímek z osady Zhůří u Kašperských 

Hor, 30. léta 20. století, archív Muzea 
Šumavy
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Letošní Šumavské štrůdlování je již minulostí
V sobotu 7. října 2017 ráno bylo okolo  

5 °C, stěrače kmitaly sem a tam, šedivé 
cáry mraků se snášely až k zemi a barevné 
listí v poryvech větru dávalo jasně najevo, 
že zima je za dveřmi. Počasí připomínalo 
spíš konec listopadu než začátek října.

V Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě s blíží-
cí se 15. hodinou rostlo napětí, zda někdo 
v tomto pravém šumavském sychravém po-
časí přijede a přiveze štrůdly do soutěže.

První, druhý, …pátý, …desátý vzorek!                                                                                   
S přibývajícími rukávy štrůdlů stoupala  
i dobrá nálada organizátorů štrůdlování  

– členů spolku Šumavské cesty, z. s. z Plzně. 
Tabulka hlavních pořadatelů se plnila a při-
bývaly i recepty na štrůdly. Konečné číslo 

– 18 soutěžních štrůdlů!
Předsedou poroty měl být tradičně sta-

rosta Hartmanic Pavel Valdman, ale během 
týdne se pro přílišné zaneprázdnění omlu-
vil. Hlavní porotkyní tříčlenné hodnotící 
komise se tak stala Markéta Jungová, kte-
rá má bohaté zkušenosti s organizováním 
Slavností jablek v Nebílovech.

Zatímco porota ochutnávala a porov-
návala, v kostele sv. Vintíře probíhal kon-
cert pedagogů, absolventů a žáků ZUŠ Fr. 
Stupky v Sušici. Na programu byly sklad-
by našich i zahraničních autorů v podání 
houslistek Kateřiny Matoušové a Kristýny 
Prančlové a flétnistů Františka Lejska  
a Zdeňka Švelcha. K nim se přidali i jejich 
učitelé – Hana Prančlová a Tomáš Bastl  
- a společně s klavíristkou Dagmar Ciompovou 
ukázali, že sušická ZUŠ umí. Všem, včetně 
ředitelky ZUŠ Mileny Naglmüllerové, patří 
velké poděkování za krásný kulturní zážitek 
– koncert byl nádherný!

Po 17. hodině se Dům sv. Vintíře 
zaplnil a všichni se těšili na vyhod-
nocení soutěže o NEJ štrůdl a hlav-
ně – na ochutnávku. Po několika úvod-
ních slovech porotců se všichni dočkali:  

„Na 5. místě se umístil…, 4., 3., 2., - a vítě-
zem se stává štrůdl č. 12, jehož autorkou 
je paní Marta Čechová z Annína.“ 

Paní Čechová vyhrála kromě jiného 
hlavní cenu – vyhlídkový let nad Šumavou 
s pilotem Milanem Legátem, který cenu 
věnoval. Dalšími hodnotnými cenami při-
spěli do letošního ročníku Šumavského 
štrůdlování  Koření od Antonína, Sklářská 
huť J+P z Kašperských Hor, Nebespán café 
& apartments Kašperské Hory, RÓSTA 
KAFE – pražírna kávy z Kašperských Hor, 
Horský pivovar Belvedér ze Železné Rudy, 
Vydavatelství Starý most, s.r.o. Plzeň, 
Keramický kroužek z Hartmanic, fran-
couzská restaurace La Tartellete z Plzně, 
Řezbářství Vladivoj Hrach Kašperské Hory, 
Sady Nebílovy, Obchod U Lidušky z Plzně 
a hrad Kašperk. 

Na stole se objevily štrůdly připravova-
né nejen podle starých rodinných osvědče-
ných receptů, ale i těsta zadělaná jogur-
tem, zakysanou smetanou, tvarohem či 
dokonce pivem. A po vzoru našich předků 
stále dražší máslo nahradilo u některých 
receptů sádlo (těsto je prý křehčí a lépe se 
s ním pracuje).

Letošní ročník Šumavského štrůdlování 
měl ještě jednu zvláštnost - podívat, pod-
pořit organizátory i soutěžící a samozřej-
mě i ochutnat kousek štrůdlu přijel na skok  
i první náměstek primátora města Plzně 
pan Martin Baxa (a moc se mu líbilo).

Šumavské štrůdlování 2017 je za námi. 
Ještě jednou velká gratulace výherkyni  
a obrovský dík všem sponzorům a těm, 
kteří se podíleli na kulturním programu i 
celé organizaci.

Těšíme se na příští ročník – 6. října 2018 
v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě!

Za spolek Šumavské cesty, z. s. z Plzně                                                                                                               
Jana Kolářová, předsedkyně spolku

Vítězný recept paní Čechové:

400g hladké mouky, špetka soli, 250 
g 100% tuku, ½ piva – vše zpracovat ve 
vláčné těsto a nechat alespoň 2 hodiny 
odležet v lednici.

Srdečně Vás zveme o druhém a třetím 
adventu do nově otevřeného Nebeskrámu, 
kde můžete najít originální jedlé i nejedlé 
dárky pod stromeček, které určitě potěší. 
V nabídce máme nejen naše vlastní produk-
ty (sladké i slané), dobré sýry a různé dob-
roty od prověřených dodavatelů, ale také 
krásné výrobky od šikovných lidí především 
ze Šumavy. Chystáme také zajímavé ochut-
návky a další akce. Máme otevřeno o víken-
dech - v sobotu od 10.00 hod. do 18.00 hod.  
a v neděli od 9.00 hod. do 16.00 hod.   
a najdete nás přímo v Nebespánu. Přejeme 
vám hezký podzimní čas.

Sabina Kmecová

Adventní nabídka v Nebeskrámu
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Ohlédnutí za festivalem  
Filmové Kašperské Hory

Foto: 5x Aleš Motejl
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Fotbalové výsledky po konci sezony
Muži, III. třída, okres Klatovy. Konečné výsledky po 11. kole:

Statistika nejlepších hráčů
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My máme rádi... jídlo!

V dnešním vaření se budeme věnovat 
další na podzim dostupné surovině - oře-
chům. Ořechy jsou zdrojem vysoce kvalit-
ních bílkovin a nenasycených tuků. Během 
zimního období jsou pro nás téměř nepo-
stradatelným zdrojem vitamínů, minerálů 
a železa. Příznivě ovlivňují ledviny, plíce, 
tlusté střevo a mají velmi dobrý vliv také 
na naši nervovou soustavu. Do jídelníčku 
by je měl zařadit každý, kdo chce efektiv-
ně snižovat svou váhu. 

Kuřecí závitky s ořechovou náplní

4 kuřecí stehna
3-4 stroužky česneku
trochu libečku nebo jiné aromatické
bylinky 
(pórek, medvědí česnek, kapusta apod.)
2 cibule, 2 hrsti loupaných vlašských
ořechů
sůl, pepř, celý pepř, 
nové koření a bobkový list 
80 g másla

Kuřecí stehna vykostíme tak, abychom měli 
z každého stehna celistvý díl masa. Můžeme 
lehce rozklepat. Kůži nestahujeme. Kosti pod-
lijeme cca 0,5 litrem vody, přidáme kuličky 
celého pepře, nového koření a lístek bobkové-
ho listu. Vaříme alespoň 1 hodinu na mírném 
plameni. 

Maso rozložíme (kůží dospod) osolíme 
a opepříme jej. Plátek posypeme ořechy  
a poklademe jej libečkem. Zavineme do rol-
ky a převážeme potravinářským provázkem 
(můžete také použít jehlu nebo párátka  
– jak je kdo zvyklý) tak, aby náplň zůstala 
uvnitř. Položíme do pekáčku, poklademe 
hrubě nakrájenou cibulí, zbylými ořechy  
a libečkem. Na každou rolku dáme plátek 
másla. Vložíme do předehřáté trouby na 
200°C, počkáme, až se máslo rozpustí a ci-
bule se začne opékat a podlijeme asi 3 dcl 
teplého vývaru. Pečeme asi 25 minut, poté 
sundáme pokličku a za občasného podlévání 
pečeme dokud nemáme křupavou kůrčičku. 
Po upečení zbavíme maso provázku či jehly 
a podáváme nejlépe se šťouchanými bram-
borami či bramborovou kaší. Žádnou polévku  

s ořechy bohužel neznám. Dnes si tedy uva-
říme podzimní čočkovou polévku.

Čočková podzimní polévka

100 g anglické slaniny
1 ks cibule (může být menší)
4 stroužky česneku
1 větší mrkev, 1 petržel, 1/3 bulvy 
celeru, ¼ květáku, cca 10 ks růžičkové 
kapusty
1 lžička kari, 1 lžička kurkumy, 
1 lžička římského kmínu
6 lžic červené čočku
2 brambory
sůl, pepř, 2 snítky libečku, 
3 ks bobkového listu, 
1 lžíce vinného octa
1 lžíce oleje, 1,5 l vody

V hrnci necháme rozehřát olej, přidáme 
na kostičky nakrájenou anglickou slani-
nu. Minutku restujeme až pustí slanina 
šťávu a přidáme najemno nakrájenou ci-
buli. Necháme zesklovatět a přidáme  
nakrájený česnek. Mrkev, petržel, celer  
a brambory pokrájíme na kostičky a přidá-
me do hrnce. Restujeme asi 5 minut, pak 
přidáme také kapustu pokrájenou na men-
ší kousky a květák rozebraný na malé rů-
žičky. Restujeme další minutku, přidáme 
bobkový list, kari, kurkumu, římský kmín  
a sůl. Necháme koření rozvonět a zalije-
me horkou vodou. Přidáme ještě čočku  
a ½ pokrájeného libečku. Vaříme asi 20 
minut, dokud není vše měkké. Pak přidá-
me vinný ocet, dosolíme, dopepříme a při-
dáme zbytek libečku. Polévku stáhneme 
ze sporáku a můžeme jíst.

 Moučník a ořechy – to je přímo báseň, 
a tak si nalaďte chuťové pohárky a jdeme 
na to!

Ořechová buchta

3 vejce, 
hrnec cukru
1 ks smetana ke šlehání
2 hrnky hladké mouky
1 prášek do pečiva 
200 g mletých ořechů 
(použila jsem vlašské, 
ale lze použít i směs ořechů)
2 vanilkové cukry
1 hrnek cukru
¼ másla
2 lžíce mléka

Vejce s cukrem ušleháme na hladkou 
hmotu. Za stálého míchání přidáme sme-
tanu ke šlehání a postupně pak přidává-
me také mouku smíchanou s práškem do 
pečiva. Těsto nalijeme na plech a dáme 
péci do předehřáté trouby na 160 °C. 
Připravíme si směs z mletých ořechů  
a 2 vanilkových cukrů, vše promícháme  
a po 10 minutách pečení přidáme na plac-
ku těsta. Po upečení  těsto ještě poka-
peme směsí 5ti lžic mléka a rozehřátého 
másla. Necháme vychladnout. 

Přeji vám co nejméně bacilů a virů, 
abyste si mohli užívat krásný podzim.

Lena Yvona Geryková






