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Úvodník

Vážení spoluobčané, otevíráte třetí číslo
letošního Zpravodaje. Jak je vidno z úvodní
dvojstrany, podstatně se týká čerstvě otevřené tělocvičny, jež má za sebou první měsíc
provozu. Ohlédněme se za ním. Více ukáže
až delší časový horizont.
Otevřenou diskuzi vyvolalo únorové setkání v kině s názvem Proměny, kde se disputace točily zejména kolem Bílé růže, respektive kolem jejího (ne)využití. Nejsme v tomhle
jediní. Stejný problém dnes řeší například
v Modlanech na Teplicku s tamějším kinem. Jistě zazní ve spojitosti s touto budovou ještě mnoho názorů, a prostor pro jejich
zveřejňování by měl plnit i tento list.
Nejen o ní. Do veřejného fóra vstupte
i Vy, kteří jste se dosud zdráhali napsat
vlastní článek. Ptejte se například volených
zástupců města. Máte na to plné právo.

Otevření multifunkční tělocvičny

Na ochozy tribun přilákal připravený
program tři stovky diváků. V exhibiční ukázce ostrého tréninku se představil
i výběr reprezentačních boxerů Sportovního
centra mládeže Praha, kteří novou halu
„pokřtili“, pod vedením trenérů SCM
Marka Šimáka a Radka Semana. Téměř
hodinový trénink boxerů měl vysokou
sledovanost a korunován byl přítomností
kustoda a maséra české hokejové reprezentace Zdeňka Šmída, který s sebou přivezl,
jako motivaci pro sportovce, dvě bronzové
medaile z MS ze Slovenska a Finska a podepsané národní dresy. Možnost potěžkat
si medaile z mistrovství a vcítit se na chvíli do kůže vrcholových sportovců, využili
i starosta města Petr Málek a šéf haly

Jindřich Beneš. Návštěvu reprezentantů
v boxu, stejně jako přítomnost Zdeňka
Šmída, se podařilo zajistit díky dobré spolupráci s vedením Wellness
a Sport hotelu Šumava, Ing. Jaroslavem
Hraničkou, MBA, který osobní pozvání na zahájení provozu nového prostoru
přijal a zhodnotil jej jako další pozitivní
krok směrem k výchově mládeže, zatraktivnění města i celé lokality a možnost
další úrovně kvalitní spolupráce mezi
městem, místními podnikateli a turisty.
			
Andrea Staňková

Jistě se shodneme, že by vedení města mělo s
veřejností mnohem více samo od sebe komunikovat, ba samo debatu iniciovat. Píšu zde
tato slova záměrně, protože už po prvním čísle
mi bylo sděleno, že bych měl být údajný lokaj
městské garnitury, jenž by se tu v listu za ně měl
bít ve smyslu „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. To zrovna! Kdybyste sami cítili vychýlení
na miskách vah cílené vyváženosti, napište mi
prosím, v čem konkrétně je vidíte.
Zpravodaj by ale neměl být výhradně politický. Napište co Vás baví, co chystáte, co Vás
štve, co jste tu zažili, co byste uvítali...
Děkuji Vám za užitečné nápady i kritické
připomínky, jež poskytují užitečnou zpětnou
vazbu pro tvorbu dalších čísel.
Přeji Vám zajímavé čtení, úspěšný a radostný březen, stejně jako příjemné Velikonoce!
Váš Václav Kůs

Nová
tělocvična
Při vstupu do nové tělocvičny mě vždy
ohromí její velikost, krásně řešený prostor a dostatek světla. Tribunu zdobí asi
180 žlutých sedaček, které jsou uspořádány v řadách pod sebou. Tělocvična
je multifunkční. Obsahuje malý sál
i dostatečně vybavenou posilovnu.
Na odpružené podlaze je vyznačena
spousta hracích polí, jako je třeba volejbal, basketbal, házená, florbal, dokonce
i tenis a další. Na volejbal, nohejbal
a tenis se vyndají tyče, které se zamontují do upevňovacího zařízení v podlaze a poté se na ně dává síť.
Dále se montuje hrazda vzadu u žebřin. Samozřejmým vybavením jsou
žebřiny a oblíbené kruhy. Nechybí
ani dva sklápěcí basketbalové koše
a také dva menší- cvičné koše.
V prostoru se nachází několik šaten
se sprchou, WC a dva velké sklady
nářadí. Na vysokém stropě jsou zavěšené panely na tříštění zvuku, takže
není hluk, a to i když je hra v plném
proudu. Z pravé strany prosvítá nejvíce světla, nechybí zde ani tabule ukazující skóre domácích a hostů nebo
hodiny. Velikost tělocvičny, její dokonale řešený prostor a hlavně multifunkčnost přináší mnoha lidem velkou
radost. Pro nás – žáky, je to krásná
změna. Konečně můžeme proběhnout
ze školy chodbou a hrát hry, o kterých
se nám dříve ani nesnilo.
Víťa Helíšek, 9. roč.
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Jak využívat tělocvičnu? Otázky a odpovědi
Při příležitosti slavnostního otevření Zpravodaj oslovil správce haly
Mgr. Jindřicha Beneše, aby nám zodpověděl často kladené otázky, které se týkají provozu nové haly.
Kde se má člověk přihlásit, když si chce
zajít zasportovat do nové haly?
Navštíví náš web sport.kasphory.cz.
Na webu v pravém horním rohu je tlačítko
rezervace, které slouží k zamluvení všech
sportovišť, které v současné době nabízíme. Vytvoření vlastního účtu je velmi podobné nákupu v e-shopu, zabere cca 2min.
V přehledném rezervačním systému je
ihned vidět, zda-li je termín, který sportovec požaduje, volný. Samozřejmě lze zavolat nebo napsat mail a já jim během 1 min
účet vytvořím a halu zarezervuji.
Jsou nějaké cenové výhody pro místní
občany? Jak fungují?
Místní občané mají slevu 25 - 40%.
Nejlépe si to představí, když navštíví web sport.kasphory.cz sekci ceník.
Kde a jak se platí permanentky? Permanentky
jsou pouze pro posilovnu. Platí se přímo v
posilovně při vstupu. Máme na výběr z 5ti
druhů permanentek - 10 + 1 vstup, 20 + 2
vstup, 30ti, 90ti a 120ti denní.
Vznikají už nějaké nové iniciativy,
např. tým florbalistů?
O vzniku nových aktivit (např. teniso-

vých ) se mluvilo již před otevřením haly.
Věřím, jak jsem se vyjádřil i v proslovu, že
tato hala bude právě příležitostí k vzniku
nových zájmových kroužků a tedy i možností pro mladé aktivní lidi. Nicméně zatím tyto aktivity v hale neprobíhají.
Pro jaké sporty je v tuto chvíli hala
vybavena?
Tenis, basketbal, nohejbal, líný tenis,
volejbal, badminton, speedminton, stolní
tenis, házená, florbal, gymnastika, futsal.
Hodně lidí obdivuje vybavení posilovny. Budete dělat na webu ohlášené
funkční tréninky?
Ano, chtěli bychom nabídnout veřejnosti i jiný, než „studený“ svět činek. Uvažuji
o józe, kruhovém tréninku a TRX cvičení. Chtěl bych s těmito programy začít v
březnu.
Co máte Vy v hale konkrétně na
starost? S čím se na Vás lidé mohou
obracet?
Lidé se na mě mohou (a věřím, že i budou) obracet s jakýmikoliv dotazy, které
se bezprostředně týkají využití a používání
haly. Momentálně mě zaměstnává nejvíce
doladění celkového chodu haly, detaily
provozu, námitky a připomínky veřejnosti
spolu s dotazy ohledně rezervací. Dalším
krokem je cílená propagace haly s cílem
dosáhnout maximálního vytížení.

Tak jsme se dočkali…
Čeho? Slavnostního otevření nové
multifunkční tělocvičny 30. ledna 2016,
kterého se mnozí z Vás také zúčastnili.
Stavba nové tělocvičny v Kašperských
Horách bohužel, rozdělila město
na tábor těch, kteří celé akci fandili,
a na tábor odpůrců této dlouho očekávané stavby. Sama o sobě říkám, že jsem
sportovní brambor, ale o potřebnosti
nové tělocvičny jsem nikdy nepochybovala. Už moje děti, které navštěvovaly
zdejší základní školu, a dávno ji opustily, si přály lepší prostředí pro výuku
tělesné výchovy.
Při slavnostním otevření jsem nedostala prostor pro to, abych mohla veřejně
poděkovat všem, kteří se mnou začali tělocvičnu stavět. A samozřejmě, nejen jim.
Bylo tam řečeno, že celá akce započala
už v roce 2009, tedy v době, kdy starostkou města byla Ing. Alena Balounová.
V lednu 2013 jsem se stala starostkou
já, to už byla tělocvična před vydáním
stavebního povolení, a hlavně jsem na
ni měla dostatek našetřených peněz na
bankovním účtu města. V prosinci 2013
jsme na veřejném zastupitelstvu města
schvalovali rozpočet na rok 2014, ve kterém byla vyčíslena část nákladů na výstavbu tělocvičny. Za „Nové Kašperské

Hory“ nás bylo osm, tedy nadpoloviční
většina všech, ale ne všichni rozpočet
schválili. Naštěstí se našli dva „opoziční“ zastupitelé, nebudu jmenovat,
kteří měli dostatek odvahy a rozpočet podpořili. Nebýt jich, neměli jsme
co otvírat.
7. 11. 2014 jsem rozestavěnou akci
„Základní škola Kašperské Hory, multifunkční tělocvična“ předala novému
vedení města, které stavbu dokončilo.
Poděkovat bych chtěla generálnímu projektantovi Ing. Jiřímu Lejskovi
a jeho spolupracovníkům, kteří tělocvičnu vyprojektovali. Ing. Jiří Lejsek
dlouhodobě s městem spolupracoval a mimo jiných projekčně připravil celou rekonstrukci mateřské školy, základní školy a školní kuchyně
s jídelnou. Moje díky patří i firmě
RAVAL projekt, v.o.s., jmenovitě Ing.
Janu Valkovi a Ing. Janu Čechurovi,
za skvěle připravené výběrové řízení na
zhotovitele díla, kterým se stala SilbaElstav, s.r.o., pod vedením jednatele
Ing. Jana Jirky. RAVAL projekt, v.o.s.
následně prováděl i technický dozor
investora, než byl vystřídán technickým dozorem současného vedení města. Děkuji všem ze Silby-Elstav, s.r.o.,

Co říkáte na proběhlé slavnostní
otevření?
Byl jsem mile překvapen. Bylo to důstojné a moc příjemné. Myslím, že na tribunu
už by se o moc více lidí nevešlo. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se na něm podíleli
a věřím, že jsme hale opravdu vdechli jen
to dobré a že to do budoucna bude místo kde
se lidé budou rádi scházet kvůli příjemným
zážitkům.
Jaké již akce v hale stačily proběhnout?
Jsou již naplněny nějaké rezervace?
Hala je vytížená cca z 80%, nicméně oficiální akce, viz nějaký turnaj v hale ještě své
místo nenašly. Věřím, že se to brzy změní.
Co připravujete například na léto?
Připravujeme rekultivaci stávajících antukových kurtů. Co se týče haly, plán na léto ještě není. Začneme na něm pracovat dle mého
názoru v půlce března.
Kde
najdeme
všechny
aktuální
informace?
Znovu avizuji, že všechny aktuální informace naleznete vždy na webu sport.kasphory.
cz. Proto dříve, než do haly vyrazíte, podívejte
se na web na sportoviště, které vás zajímá, popřípadě na novinky a buďte v obraze. Pokud se
nechcete vázat na internet, vždy můžete využít telefon, zavolat mi a zeptat se na to, co vás
aktuálně zajímá.
Děkuji Vám za odpovědi.

jejich subdodavatelům, jejich pracovníkům, protože bez jejich pracovního úsilí
bychom tělocvičnu neměli postavenou.
Vám všem, kteří jste se na celé akci
jakýmkoliv způsobem podíleli, děkuji
za spolupráci. Jsem ráda, že jsme se dočkali… 				
Bohuslava Bernardová

Otevřený dopis panu starostovi
Petru Málkovi
Poslední dobou dostáváte otevřené
dopisy - kritické. Já jsem se rozhodla
Vám napsat otevřený dopis - děkovný. Na počátku dráhy starosty města
jste tímto také dostal do vínku stavbu
nové tělocvičny a na Vašem rozhodnutí bylo ANO či NE. A taková byla
i nálada mezi námi občany. Spolu s
odborníky jste tento nelehký úkol
zdárně splnil. Přeji dětem a mladé
generaci našeho města radostné chvíle při sportu a Vám, pane starosto
hodně úspěchů při dalších úkolech
pro spokojený život v našem městě.
Jana Kortusová, st.
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Statistiky únorového provozu haly
Správce haly poskytl Zpravodaji
data o využití haly v časovém rozmezí
1. 2. - 19. 2. 2016. V tabulce vpravo vidíte provoz podle dnů v týdnu, níže pak
rezervace haly podle hodin během dne.
Nejspodnější tabulka je celková statistika
rezervací za sledované období.

Upozornění
pro všechny nájemce, kteří mají od
Města Kašperské Hory pronajaté nemovitosti (pozemky a nebytové prostory)
a v článku „Výše a splatnost nájemného“ Nájemní smlouvy mají uvedeno,
že nájemné bude každý rok zvyšováno
o míru inflace, uveřejněnou Českým
statistickým úřadem.
Rada města Kašperské Hory dne
15. 2. 2016 rozhodla, že nájemné o
míru inflace zvyšováno nebude, pokud
kumulativní nárůst nájemného nebude
činit alespoň 100,- Kč. Průměrná roční
míra inflace v roce 2015 činila pouze 0,3
%, proto nájemné většinou zvyšováno
nebude. V případě jakýchkoliv nejasností
volejte, prosím, 376503417.
Bohuslava Bernardová, pozemková držba

Hospodaření výtopny a soustavy
CZT v roce 2015
Ekologické centrální zásobování teplem
(CZT) města Kašperské Hory má za sebou další rok svého fungování. Rok 2015
byl rokem nadprůměrně teplým, což
se odrazilo i ve výrobě tepla a jeho následné
spotřebě na odběrných místech.
Základní ukazatele provozu CZT naleznete v tabulce na následující straně.
V loňském roce výtopna vyrobila 27 957
GJ tepla, čímž byla mírně překročena výroba roku 2014, a to o 2 174 GJ. Hodnota
tepelných ztrát v rozvodech tepla je v roce
2015 26,5 %, tj. 7 414 GJ. Prodáno tedy
bylo 20 543 GJ tepla. Skutečnost, že zhruba čtvrtina vyrobeného tepla se ztratí
na cestě k předávací stanici, svědčí o poměrně nízkému využití kapacity tepelných sítí.
Kvůli zmapování reálných parametrů sítě
a návrhu zlepšení byl u dodavatele výtopny

a soustavy CZT – EVČ Pardubice zadán
hydraulický přepočet sítě. Jeho výsledky
budou publikovány v nejbližší době.
Prodejní cena tepla, která tvoří příjmy
soustavy CZT zůstává již třetím rokem
na úrovni 383,- Kč za GJ (bez DPH), tedy
na úrovni hluboko pod průměrnou cenou
v ČR. Na jejím základě byly tržby za prodané teplo 7 867 969,- Kč. Přičteme-li k této
částce dotace vztahující se k odpisovým
aktivům ve výši 2 266 888,- Kč, získáme
celkové příjmy ve výši 10.134.857,- Kč
Nejvyššími náklady výtopny jsou náklady na palivo. Srovnání s minulými léty
je velmi obtížné. Příjem paliva se udával někdy v prm (prostorový metr), někdy
v m³ (kubický metr=plnometr). V druhé
části topné sezóny roku 2015 byl zaveden
jednotný příjem paliva (štěpky i pilin)
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v atrotunách. Tato jednotka, léta používaná u nás i např. v Rakousku, umožňuje
na základě stanovené hmotnosti a vlhkosti
stanovit tepelný obsah paliva mnohonásobně přesněji, než tomu bylo u dřívější
nejednotné přejímky.
Takto zpřesněné náklady na palivo v roce
2015 činily 3 323 407,- Kč což je o 2 397
261,- Kč méně než v roce 2014, kdy bylo
dokonce vyrobeno o 8,4% méně tepla než
v roce 2015. Přičemž topné sezóny 201314 resp. 2014-15 byly z pohledu nároku
na vytápění téměř identické (počet denostupňů 3720 resp. 3703, počet topných dnů
256 resp. 255, průměrná teplota v topném
období shodná 5,0°C). Tento nepoměr neumíme racionálně vysvětlit, o příčinách
je možno pouze spekulovat.
Další významné nákladové položky
v oblasti provozu výtopny, rozvodů a odběrných míst v majetku města Kašperské
Hory tvoří: provozování výtopny firmou
HF Energo, spol. s r.o. ve výši 1 110 000,Kč, opravy ve výši 420 000,- Kč, spotřební
materiál na údržbu a opravu technologie
400 000,- Kč, dodávka elektrické energie
350 000,- Kč a ostatní náklady zahrnující
ověřování měřidel, revize, kontroly apod.
ve výši 300 000,- Kč. Další drobné položky jsou uvedeny v přiložené tabulce.
Celkové náklady na výrobu tepla v roce
2015 dosáhly částky 10 180 792,- Kč.
Hospodářský výsledek CZT v roce 2015
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byla sice ztráta 33 924,- Kč. Ale oproti
ztrátě v roce 2014 ve výši 2 468 462,- Kč
lze tento výsledek hodnotit jako vynikající meziroční zlepšení. Stejně tak jako
bezporuchovou dodávku tepla všem odběratelům. Chtěli bychom za to osobně poděkovat p. Hromádkovi - majiteli
společnosti HF ENERGO, spol. s r.o.,
jeho zaměstnancům p. Hasenröhlovi
a Kaňákovi. Dále pak p. Koubkovi a vedení městských organizací (Kašperskohorské
městské lesy a Statek Kašperské Hory),
kteří zajišťovali dodávky štěpky pro
výtopnu.
Rádi bychom na závěr připomenuli
výhody vytápění prostřednictvím CZT
a zároveň apelovali, abychom tento způsob vytápění preferovali před využíváním záložních zdrojů v podobě kotlů na
tuhá paliva. Teplo pocházející z výtopny
na biomasu s účinnými spalinovými filtry je v porovnání se spalování fosilních
paliv v jednotlivých kotlích vysoce ekologické. A vytápění přes CZT významně snižuje vypouštění škodlivých emisí
do ovzduší. Nynější způsob vytápění
Kašperských Hor tak výrazně přispívá
ke zlepšení stavu ovzduší ve městě. Vyšší
využívání CZT občany města povede
k dalšímu zlepšování ekonomiky soustavy. A do budoucna pak rozvoj tohoto způsobu vytápění, připojení dalších
odběratelů a minimálně zachování ceny

tepla na stávající úrovni. Vedle ekologického efektu je významným přínosem
i postupné budování energetické soběstačnosti. Peníze, které naši občané zaplatí
za vytápění, zůstanou ve městě a neskončí u obchodníků s uhlím, topnými oleji,
nebo elektřinou.
Zdroje dat:
Hospodářský výsledek: Finanční odbor
města – Alena Kolářová
Teplotní údaje: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/103-vypocet-denostupnu pro výškově srovnatelnou lokalitu Přimdu.
Milan Bechyně, Marek Jan Vrba

Nabídka mleziva
Dobrý den, rádi bychom zdarma nabídli všem těm, kteří chovají zvířata a jejich mláďata - savce,
že máme k dispozici na jaře čerstvé a během roku mražené mlezivo
od našich koz. Mlezivo je první mléko, které se tvoří okamžitě po porodu
a úžasně „nastartuje“ do života. Kozí
mlezivo je navíc svým složením vhodnější než kravské mléko, které může
způsobit u novorozených mláďat zdravotní problémy. Loni se díky přebytkům tohoto přírodního zázraku našim
přátelům podařilo zachránit jehňata a
štěňata, kdy v obou případech matka
zemřela při porodu. Tak tedy, kdyby někdo z chovatelů potřeboval, stačí zavolat
na tel. 602 465 348 a přijet si k nám.
Jiřina a Radek Třískovi, Žlíbek
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Nový web města spuštěn!
V průběhu roku 2015 až dosud se postupně vytvářel nový webový portál města Kašperské Hory, který bude zastávat
funkci městského, kulturního, turistického i sportovního portálu s velkou řadou
informací. Již v tyto dny se na samotný
portál můžete sami podívat! Oficiální
stránky města mají novou adresu www.
kasphory.cz.
Web vám přinese přehledné informace
1) o dění ve městě a činnosti Městského
úřadu,
2) informace z kulturního života – kulturní programy, promítání kina, informace z knihovny, možnosti pronájmu
veřejných prostor,
3) turistického portálu o městských
památkách, muzeích, nabídce ubytování
a možností stravování, tipech na výlety
a dalších zajímavostech,
4) sportovního vyžití nové multifunkční tělocvičny.

Podnikatelé mají zelenou
Už 3 čísla Kašperskohorského zpravodaje putovala do vašich domovů informace o výzvě podnikatelům s cílem
zaktualizovat informace pro návštěvníky
nových webových stránek. Nový portál
nabízí všem podnikatelům vykonávající svoji činnost v Kašperských Horách

prezentaci jejich podnikání a základních informací v uspořádaném seznamu firem a služeb ve městě. Podnikateli
máme na mysli – ubytovatele, restauratéry, opraváře, stavitele, prodejce suvenýrů, květin a dalších předmětů a mnoho
dalších. Služba je nabídnuta místním
podnikatelům zdarma. Stačí pouze vyplnit přiložený formulář a ten odnést na
Městské kulturní a informační středisko
na radnici v Kašperských Horách nebo
vyplněný formulář můžete nascanovat a
zaslat e-mailem na adresu informace@
kasphory.cz, do předmětu zprávy uveďte
„nový web – aktualizace informací podnikatele“. Můžete samozřejmě přiložit
i 1 ks vašeho loga nebo tematické fotografie (objektu, vašeho povolání, nabízeného zboží, služeb), které bude na webu
společně s prezentací uvedeno.
Vyplnění formuláře je nutnou podmínkou k umístění vaší prezentace na nové
webové stránky! Prezentace obsahuje
i odkaz na vaše webové stránky, proto
všechny podrobné a důležité informace se
k návštěvníkům portálu dostanou vždy.
Pokud máte k prezentaci jakékoli dotazy obraťte se na pracovníky MěKIS.
Jak bude vaše prezentace vypadat
se můžete podívat již na nových stránkách
– v menu Město (prezentace všech) nebo
v menu Turista (prezentace ubytovatelů,

stravování a praktických informací).
Ráda bych poděkovala podnikatelům,
kteří své vyplněné dotazníky již donesli a jejich prezentace může nové webové
stránky zdobit od začátku spuštění.
		

Veronika Rosecká

VÝZVA PODNIKATELŮM
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH
Pomozte nám zaktua�izo�at in�o�mace o �ás na no�ém �ebu
Všem podnikate�ům ��koná�ající s�oji činnosti � Kašpe�sk�ch
Ho�ách nabízíme možnost e�idence subjektu a zák�adních in�o�mací
na no�ě �znikajících �ebo��ch st�ánkách města Kašpe�sk�ch Ho�.
Zájemci mohou ��p�nit nás�edující �o�mu�ář a ��p�něn� jej ode�zdat
� Městském ku�tu�ním a in�o�mačním středisku (Náměstí 1, K. Ho��),
příp. zas�at podk�ad e-mai�em na ad�esu in�o�mace�kaspho��.cz
(do předmětu u�e�te: „No�� �eb – aktua�izace in�o�mací podnikate�e“).
Fo�mu�ář si můžete ��z�ednout také přímo � kance�áři MěKIS.

Náze� subjektu:
Zaměření (předmět podnikání):
Zodpo�ědná osoba:
Ad�esa:
Te�e�on:
E-mai�:
���:
Dop�ňující in�o�mace: (p�o�ozní doba, nabídka s�užeb,kapacita �ůžek,
kapacita míst…):

V�ožení �otog�a�e, �oga: (ode�zdat osobně ke stažení přes flash disk � kance�áři MěKIS nebo zasí�ejte na ��še u�edenou emai�o�ou ad�esu)

Souh�asím se z�eřejněním in�o�mací � databázi MěKIS: ANO - NE
Podpis:

Datum:

Zeptali jsme se zastupitelů - rozpočet na rok 2016
Se šesti otázkami týkajícími se rozpočtu na rok 2016 jsem se v březnovém čísle
zeptal radního Jana Voldřicha, DiS i opoziční zastupitelky Ing. Aleny Balounové.
Dost možná mě usvědčíte z nekompetentních otázek, nicméně ptát se můžete i Vy,
čtenáři Zpravodaje.
			

Václav Kůs

1. Zajímá mě Váš souhrnný komentář
ke schválené výsledné bilanci rozpočtu.
V rozpočtu nejsou zahrnuty některé
významné příjmy pro rok 2016, protože v době sestavování rozpočtu není
známa jejich výše. Typicky se jedná
o případné dotace na investiční akce
a náhrady z lesních pozemků ležících
v NP Šumava, na kterých nemůžeme
běžně hospodařit.
Celkově tedy bude výsledek hospodaření značně odlišný od bilance uvedené
v rozpočtu, protože dojde k navýšení na
straně příjmů. Pro občany je tedy důležité sledovat nejen navržený rozpočet obce, ale také závěrečný účet obce
za daný rok.
2. K jakým největším změnám oproti
minulému roku dojde?
Nezodpovězeno.

3. Jaké byly Vaše konkrétní záměry
při sestavování jeho návrhu?
Jasně definovat naše cíle. Tedy zaměření
na údržbu a obnovu stávajícího majetku,
a tím vytvoření nových možností pro občany města.
4. Uskutečnily se ve schválené verzi oproti původnímu návrhu nějaké
změny?
Na veřejném zastupitelstvu města byl
ještě rozpočet na návrh starosty doplněn
o důležité položky, a tím bylo umožněno
zastupitelům vyjádřit se hlasováním ke
každému z těchto záměrů jednotlivě.
Jednalo se o přípravné projektové práce na rekonstrukci Bílé růže, Sokolovny
a areálu školního hřiště. Dalším rozšířením bylo vyčlenění prostředků na odstranění dlouhodobého havarijního stavu
sýpky ve Smetanově ulici.
Všechny tyto záměry byly schváleny.
5. Jak hodnotíte připomínky opozice k
sestavování rozpočtu?
K přípravě rozpočtu na rok 2016 proběhla dvě neveřejná jednání zastupitelů,
při kterých se samozřejmě nejvíce diskutovalo o investičních projektech města.
Většina opozičních zastupitelů souhlasila s ideou obnovení společenského sálu

na místě sokolovny a také s revitalizací
školního sportovního areálu. Také jsme se
shodli na nutnosti řešení bytového fondu,
a proto je v rozpočtu položka na projektové práce pro rekonstrukci a případnou
výstavbu bytů. Naopak jsme nenalezli
úplnou shodu při zamýšlené rekonstrukci
Bílé růže.
6. Jak hodnotíte průběh veřejného
zastupitelstva?
Pozitivně vnímám schválení doplněného rozpočtu města a také mě mile překvapila omluva jednoho z přítomných občanů
adresovaná členu zastupitelstva. Pro rozpočet nakonec hlasovalo 11 zastupitelů,
jeden byl proti a tři se zdrželi.
Negativně vnímám mnohdy neúměrný
výstup jednotlivce k projednávání běžných provozních záležitostí města, kterými jsou např. různé vyhlášky, jednací řád
zastupitelstva apod. S těmito dokumenty
se mohou všichni zastupitelé seznámit
před samotným jednáním ZM a také se
k nim mohou v předstihu vyjádřit.
Ale samozřejmě platí co člověk to názor,
a proto zvu všechny občany k účasti na veřejném jednání zastupitelstva města.
Na otázky odpovídal Jan Voldřich
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Odpovědi na otázky k rozpočtu města na rok 2016
Před několika dny jsem otevřela zprávu v mé e-mailové schránce a ke svému
překvapení zjistila, že nový pan redaktor
Kašperskohorského Zpravodaje mi uložil úkol konkrétně a věcně odpovědět na
6 zformulovaných otázek k rozpočtu
města na rok 2016. Podivila jsem se, proč
jsem byla oslovena právě já. Očekávala
bych, že náplň stěžejního dokumentu pro
hospodaření města obsáhle na stránkách
Zpravodaje vysvětlí a především zdůvodní ten nejpovolanější – starosta města,
neboť podle zákona odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. Třeba
své povinnosti v této tiskovině dostojí
a mé poznámky k rozpočtu budou považovány za jakousi oponenturu. Když už
jsem dostala domácí úkol, zhostím se ho,
jak budu nejlépe umět.

1. Co paní Balounová říkáte na navrženou výslednou bilanci rozpočtu?
Inu, díky úsporám v řádu několika desítek miliónu korun z předchozího volebního období, je zatím z čeho krýt 33
miliónový schodek rozpočtu letošního.
Důležité je, jaké výdaje se na saldu budou podílet a nakolik budou pro město
přínosné. Aby staré úspory vydržely co
nejdéle, v to můžeme jen doufat, neboť
snaha ovlivnit náplň rozpočtu, je pro
opozici zcela marná.
2. V jakých kapitolách vidíte prostor
pro lepší hospodaření, respektive jaké
konkrétní položky podle Vás nejsou
vůbec hospodárné?
Troufám si říci, že v mnoha účetních paragrafech konkrétního účelového zaměření výdajové části rozpočtu, ze kterých se
rozpočet skládá, lze nalézt položku, kde
by se dalo uspořit od tisíců po statisíce.
Jako příklad uvádím zvýšení příspěvku
na provoz základní školy o 25 % ( tedy o
500 tis.) bez odpočtu nákladů na provoz
staré tělocvičny. Proti tomu jako příjem
za pronájem tělocvičny dostane město od
technických služeb jen 150 tis. Výrazně
jsou nadhodnoceny položky týkající
se provozu nové tělocvičny, jako jsou náklady na teplo (více než dvojnásobek projektované spotřeby), na spotřebu elektřiny
a další. Nadhodnoceny jsou i další výdajové položky u činností, které mají přejít
pod správu společnosti Technické služby.
Křiklavým příkladem meziročního růstu
nákladů je položka „konzultační a právní služby“ z 350 tis.rozpočtovaných loni
na 600 tis. v tomto roce. Oproti minulým
obdobím výrazně vzrostly výdaje na občerstvení, dárkové předměty apod., kdy
rozpočet počítá s celkovou částkou 130
tis. korun. Zásadní jsou ovšem výdaje na
investiční akce, kde je nejvíce položek
výdajů za projekty bez toho, že by mezi
zastupiteli byla shoda na parametrech zadání jednotlivých projektů.

3. Jaké naopak přijímáte i Vy
pozitivně?
Za důležité pro další fungování a budoucí rozvoj města považuji zabezpečení dostatečných zdrojů kvalitní pitné vody a současně s tím vyřešení problémů stávajícího
kanalizačního systému. Tato problematika
je do určité míry v rozpočtu obsažena.
4. Jakým směrem byste se ubírala při
sestavení rozpočtu Vy?
Stejně tak jako v době, kdy jsem se na
sestavení rozpočtu s hlavní účetní podílela, dbala bych především na úspornost
a efektivnost ve výdajových položkách.
Nepouštěla bych se do bourání organizační struktury města za každou cenu a
do zakládání nových společností na každou jednotlivou činnost zvlášť (Technické
služby, Hrad, MěKIS, Energetika).
Především a zcela logicky bych do rozpočtu zařadila investiční akce, o kterých
už bylo v minulém volebním období rozhodnuto a byly na jejich přípravu vynaloženy finanční prostředky z rozpočtu
města, jako například koupací biotop
na Cikánce, záchytné parkoviště v Sušické
ul., rekonstrukce ul. Zlatá stezka s návazností na Žižkovo náměstí a napojené ulice
apod.
5. Dostali jste jako opozice prostor
pro vyslovení vlastních kritických
připomínek?
Vyslovit své kritické připomínky k rozpočtu jsme mohli a také jsme tak učinili,
jak při pracovním jednání zastupitelstva,
tak i na veřejném zasedání. Opět to byla
jen marná snaha a ztráta času. Na pracovním jednání zastupitelstva jsme se dohodli,
že výdaje na projekty jako např. výstavba
bytů, další osud Sokolovny a Bílé růže, do
rozpočtu začleníme, až se shodneme na
jednoznačném zadání nebo využití těchto objektů. Přesto z iniciativy starosty
byl zveřejněný návrh rozpočtu při jednání zastupitelstva právě o tyto nevyjasněné
body doplněn. Zřejmě proto, že vládnoucí
dvě uskupení svoji volební kampaň postavila na odmítnutí výstavby tělocvičny
a zachování objektu Bílé růže. Od voleb
uplynul už více než rok a vládnoucí partě
se podařilo se zpožděním dokončit tělocvičnu, kterou vlastně nechtěli. Čas letí a
aby se měli před koncem volebního období
čím pochlubit, tlačí na přípravu projektu rekonstrukce objektu Bílé růže, i když
nemají jasno o potřebnosti pro město ani
o jeho využití. Od podnikatelského inkubátoru (volební program Kašperek) se
posunuli k využití třeba pro knihovnu a
čítárnu s celodenním provozem včetně
kavárny, třeba informační středisko městské nebo i národního parku, nebo možná
informační středisko Geoparku, třeba
by tam mohly být obchůdky, nebo i výstavní prostory – zkrátka co hlava, to nápad,
ale jednoznačně jasno nemají. Ani reno-

movaní architekti jim v tom nepomůžou.
Sice už na další nedávné prezentaci
svých nápadů veřejnosti představili „skleněnou“ průsvitnou střechu na Bílé růži,
ale neví se, čím se naplní objekt pod ní.
Porovnat velmi hrubě náklady na rekonstrukci oproti výstavbě nového objektu
na tomtéž místě odmítli, prý proto, že objekt nevyčíslitelné hodnoty nelze zbourat.
Moje sebevědomí stouplo – nevyčíslitelná
hodnota a mně se přitom s bývalým majitelem podařilo cenu usmlouvat z původních 5,5 mil. na 3,2 mil. Vzápětí jsem ale
byla označena za zločince, protož jsem
si dovolila vyslovit názor, že efektivnější by
bylo objekt zbourat a vystavět nový.
6. Jak hodnotíte průběh veřejného
zastupitelstva?
Nevím, zda pan redaktor měl na mysli
průběh zastupitelstva kteréhokoli obecně nebo jen toho posledního, na němž se
projednával rozpočet města a současně i
Akční plán pro město Kašp. Hory na rok
2016, který rovněž hýří dalšími výdaji na
projekty (kromě jiných projekt zvýšení
efektivity MěÚ za 1 mil. korun) a dalšími
zajímavostmi. Proč bychom se nad takovými výdaji měli pozastavovat, vždyť pro
místostarostu jsou 600 tisíc za projekt jen
drobné. Náměty a připomínky opozičních zastupitelů jsou jen házením hrachu
proti zdi. Z pozice vždy jednotné většiny
jsou odmítány, případně prosazován pravý
opak.
Od minulých voleb jsem si zvykla, že zástupci dvou spřízněných vládnoucích uskupení Kašperek a Pohody aktivně do jednání
zastupitelstva příliš nevstupují, někdy vzbuzují dojem, že se s programem seznamují až
na jednání a svorně hlasují po vzoru svých
osvícených vůdců. Na co jsem si ale nezvykla
a co mi vadí, je přítomnost právního zástupce města po celou dobu veřejného jednání.
Nejen, že právě to poslední zasedání bylo
zcela v jeho režii (starosta tam byl zbytečný),
ale i při předchozích zasedáních opakovaně
svými výroky a poznámkami ovlivňoval postoje a rozhodování zastupitelů a i za to jej
z městských peněz štědře platíme.
Závěrem bych panu redaktorovi doporučila, aby se veřejných zasedání zastupitelstva osobně zúčastňoval. Možná by pak
nabyl přesvědčení, že by občany a čtenáře
Zpravodaje mohly více zajímat názory těch
zastupitelů, kteří se příliš neprojevují. Mám
zato, že já svoje názory a kritické postoje
k současnému vedení radnice vyjadřuji otevřeně a často. Přimlouvám se za to, aby své
zvídavé otázky příště směroval k těm zastupitelům, jejichž smýšlení o věcech veřejných
je nám zatím utajeno.
P.S.
Poznámka o setkání s architekty je nad
rámec položených otázek, přesto ale úzce
s městským rozpočtem souvisí.
Na otázky odpovídala Alena Balounová
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Tenisový kurt - co s ním ?

Kurt byl vybudován ve 20. letech min.
století u tehdejší německé reálky. Po odsunu německých obyvatel před sedmdesáti léty sloužil nově příchozím zájemcům a
staral se o něj p. Multerer, který také uměl
vyplétat rakety. Propagační utkání zde sehráli i tenisté ze Sušice.
Zájem však po letech ustal, neb tenis byl
novým režimem prohlášen
buržoazním sportem. Počátkem še-

desátých let bylo hřiště žáky, pod vedením nového tělocvikáře upraveno pro volejbal, košíkovou i pro tenis.
A bylo využíváno.
O dvacet let později se o kurt starala místní TJ a zásluhou dobrovolného
správce p. Petra Nováka se znovu hrál
tenis. Péči o kurt po něm obětavě převzal p. Milan Šimurda a kurt udržoval
v dobrém stavu.

Jak jsme pochovali „Masopust“
Klub kašperskohorských žen se už před
sedmi lety rozhodl vzkřísit pohřbenou
tradici masopustu v Kašperských Horách.
Nebylo to lehké, rodilo se to pomaličku.
Ženy ale nelenily, sehnaly si látky, ušily si
kostým, nakoupily potřebné doplňky a za
hudebního doprovodu „Kůrovců“ vyrazily
do ulic města.
Tak, jak je v Pošumaví již celá desetiletí zvykem, putovali jsme všichni společně
městem, zastavovali jsme se u domů, kde
nás už očekávali, na přání jsme zahráli a
zazpívali oblíbenou písničku, popřípadě
provedli hostitele v kole. Za to jsme byli
pohoštěni.
Lapali jsme pocestné, kteří se museli
vykoupit, ať už vtipem, písní nebo nějakou mincí. Malovali jsme radostné motivy na tváře dětem i dospělým. Každý rok

nějaká maska vyprávěla zúčastněným svůj
příběh (naposledy třeba paní s nalezeným
nemluvnětem...)
Pravda, asi masopust v našem podání
nesplňoval historické představy z dávných
kronik, časem se některé tradice upravují,
ale my jsme nelitovaly svého času a dělaly
jsme to rády.
Proč se letos v ulicích nic nedělo?
Snad si někteří vzpomenete na článek
z říjnového čísla našeho Zpravodaje „O masopustu už dnes!, kde se mimo jiné píše:
...Pokud bychom chtěli šumavský masopust v Kašperských Horách pozvednout na
určitou úroveň, je právě nyní nejvyšší čas
přemýšlet o přípravě masopustních masek
pro příští rok 2016…
…Šumavský masopust je jistě jednou
z tradic, která může nejen utužit naše dobré

Zřízením nového hřiště byl kurt na
pár let pronajat, nic dobrého se nedělo
a za pár let se proměnil „ v lesní školku“
a zarostlý dělá ostudu nad novou sportovní
halou.
Proto se ptám, přestane dělat ostudu
,nebo bude co nejdříve uveden do náležitého stavu, aby sloužil tak jako dříve? I pro tu
stoletou historii by si to jistě zasloužil.
		

Emil Kintzl

sousedské vztahy, ale významně rozšířit turistickou atraktivitu našeho města v závěru
zimní sezony.
Nejspíš dobrá myšlenka, leč i ona potřebuje někoho, kdo by vše vzal na sebe, sehnal
dobrovolníky a celé to zorganizoval. Víte,
ono nutit někoho, aby splnil vaše představy,
a ne zrovna taktickým způsobem, nevede
k požadovanému cíli.
My jsme pochopily, že jsme to nedělaly
dobře a protože našemu krásnému městu
nechceme škodit, rozhodly jsme se dát prostor někomu schopnějšímu.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se s námi dřívějších masopustů zúčastnili, kteří nám otevřeli
a přivítali nás, zazpívali si s námi, i těm,
kteří pro nás připravili pohoštění.
Za Klub kašperskohorských žen Hana Naušová

Ze školních prací: charakteristika spolužáka
Moje kamarádka Evička je malá a hubená, menší než já. Je o rok mladší, takže
možná, kdybychom byly stejně staré, byly
bychom i stejně velké.
Evičce rostou dlouhé kudrnaté hnědé vlasy. Vždy je má rozpuštěné, jen
na tělocvik si dělá ohon. Její oči jsou krásné, světle modré jako letní nebe bez mraků. Neustále se pohybují a objevují něco
nového. K očím samozřejmě patří malá
ústa, co se na mě mile usmívají, a drobný nos podobající se knoflíku. Obličej

jí zdobí nepatrné pihy, kterých si někdo ani
nevšimne. Nejraději nosí černobílé legíny
s vánočními vzory.
Evička je veselý človíček. Umí být milá
a má dobré srdce. Když je mi smutno, rozveselí mě. Když jsem na dně, povzbudí mě.
Když si nevím rady, pomůže mi. Je hrozně
upovídaná, ale to já taky, takže naše povídání jsou vždy dlouhá. Má velkou fantazii.
Dokáže všechno pochopit a umí se mě zastat. Toho si moc vážím.
Evička miluje koně. Jezdí na nich a do-

konce je cvičí, což já obdivuju. Mají doma
dva – Elišku a Miu. Je také vášnivá skautka
a má ráda hudbu. Ve volném čase fotí, natáčí nebo hraje divadlo.
Chtěla by jít na hereckou konzervatoř nebo na režisérskou školu do Prahy.
Myslím, že na to má, protože je velký komediant a má plno nápadů.
Evička a její rodina mi přirostly k srdci.
Nikdy ji nechci ztratit, a proto si s ní užívám společné zážitky. Mám ji ráda.
Markéta Kurzová, 8. třída
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Krásná hodinka na Cikánce

V neděli 14. února jsem byl potěšen hojnou účastí u kapličky Dvanácti sv. apoštolů
při příležitosti osazení skleněného oltáře prací arch. Davida Vávry. Populárně o historii
kapličky vyprávěl Dr. Vladimír Horpeniak
a stejně vtipně hovořil i samotný autor. A oba
jistě potěšil vřelý potlesk malých i velkých,
kteří pak s úctou prohlíželi a fotografovali
nový oltářík. Jistě si všichni v duchu přáli,
aby ruka vandalova tu krásu nikdy nezničila.
Poděkování těm, kteří se zasloužili o tu hezkou hodinku jistě právem patří!
A tak mne napadlo, že by si rychlou opravu zasloužila i ta poslední ruina kdysi krásné kapličky u potůčku nad Prádlem. Jistě
by s opravou i místní rádi pomohli.
Rozhodnou se k tomuto ušlechtilému činu
naši zastupitelé? Já věřím, že po této úspěšné
akci na Cikánce určitě ANO.
Emil Kintzl

Hororový příběh dávné kapličky

Verš ke kapličce
David Vávra
Mnohá generace v ‚Kašperkách‘ věděla
že žije se lépe pod ochranou anděla
uprostřed kopců,
kde harmonii tvořitelova ruka dodělá
Zde dramaticky vanou větry z hor
v doteku potoků, lesů a jejich kor
s drsnou krajinou bojuje boží tvor
A tím jeho práce je pravdivá
je v ní něco navíc,
než odhalí nížina - ta rovina
každý nový den, šťastná novina
Však v podzemí čerti zkouší horníky
z temnoty rodí se zlaté troníky
rychleji vše se vrství na trpící a viníky
Katolík s husitou drží se pod krkem
Němec s Čechem posunem a postrkem
každodenně pouze přeme se,
jak včera v kině, banálně
nad slovním výrokem
Vždyť jsme na této zemi
jen chvilkoví hosti
budižme pomíjivé pýchy prosti
nejen dnes, ale přes věky,
stavme porozumění mosty

Tato malá stavba je podle místní tradice nejstarší z kašperskohorských kaplí. Kaple zasvěcená Dvanácti apoštolům
vznikla údajně již v době výstavby hradu
Kašperku, tedy za panování Otce vlasti
Karla IV. Kapličku zaznamenávají staré
hornické mapy ovšem pod jiným názvem
„St. Magdalena Kapelle“.
Přilehlé pole se v dávných dobách nazývalo Todtenacker – Pole mrtvých. Podle
místního kronikáře Engelberta Panniho
se mělo jednat o pohřebiště zemřelých
z hradu Kašperku a k němu příslušných
vesnic. Staré lidové pověsti vyprávěly o
tom, že se tu při orání nacházely četné
kosti lidí ale i koní. Lidé tvrdili, že jsou
to pozůstatky z bitky, která se tu odehrála mezi husity a místními (pochopitelně
katolickými) havíři. Právě na místě, kde
Kašperskohorští zvítězili nad husity,
byla pak vystavěna kaplička nesoucí jméno „Dank Gottes – Bohu Dík!“ Teprve
později kaple obdržela ten svůj dnešní
název „Dvanácti apoštolů“.
Jak se dovídáme ze starých kronik,
v prostoru západně od svatyně byla vápenice a také popraviště, kde se odsouzeným

utínaly hlavy. K místu a této okolnosti se
vztahuje pověst o uťaté mluvící hlavě. Za
nějaký vážný (snad mravnostní) delikt
byl jistý mladý tovaryš odsouzen k trestu
smrti. Mohlo se mu ovšem dostat milosti, pokud by některá „z čistých pannen“
mu nabídla ruku k věčnému svazku. Po
tři dny stál chudák mladík připoután
k pranýři na náměstí. Dívky, které šly
kolem jen cudně klopily zrak a dělaly,
jako by chlapce vůbec neznaly. A tak třetího dne byl tovaryš odvlečen k popravišti u Cikánky a tam mu kat usekl hlavu. Opodál klečelo děvče, které chlapce
upřímně milovalo, ale bálo se to přiznat.
Do jeho náruče se skutálela zkrvavená
hlava odsouzencova. Dívka hlavu zvedla
a políbila ji na ústa. V tom hlava k dívce
zvedla své oči a tiše zašeptala: „Rozárko,
teď už konečně budeme svoji!“ Ještě dříve než lidé stačili k místu přispěchat, byla
dívka již mrtvá. Na památku této podivuhodné události zde Kašperskohorští
vystavěli kapličku. Podle soch apoštolů,
které tu prý stály, obdržela svatyně svůj
název: Zwölfjüngerkapelle - Kaplička
Dvanácti apoštolů.

To však pouze naše vůle nezvládne
bez požehnání je veškeré úsilí marné,
ba i proradné
mávnutí křídla anděla je nadevše
ladné...

Dnes tyto památky opět svobodně připomínají dávné příběhy a zároveň působí
příkladem hluboké zbožnosti našich předků a předchůdců. Jde nám dnes o především o to, nejen tyto památky zachránit
a konzervovat, ale také o to vlít do nich
nový život.		
Vladimír Horpeniak
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Podvečer na téma proměn Kašperských Hor
Třináctého února se v místním kině uskutečnila akce s názvem
Proměny, na níž opět vystoupili architekti David Vávra a Petr Hájek.
Přesně čtvrt roku po úvodním představení na témže místě, aby přednesli, jakým způsobem se dá s urbanismem Kašperských Hor pracovat. David Vávra nechal nejprve promítnout sérii vlastních kreseb
a fotografií, k nimž sděloval dojmy a návrhy možných řešení. Viz přiložené ukázky.
Druhým účinkujícím byl architekt Petr Hájek, jenž se pokusil
představit více, či méně možná řešení vybraných budov, např. Bílé
růže se skleněnou střechou.
Po vystoupení se rozpoutala diskuze, jejímž převažujícím tématem
byl střet mezi tábory příznivců demolice, a naopak zastánců budoucího znovuvyužití budovy bývalé Bílé růže.
			

Václav Kůs

Obchodní dům by si zasloužil nový make up ...

Sokolovna - místo lidového setkávání, kterému sluší vlídné dřevo

Náměstí Žižkovo, místo sociálního programu města,
třeba startovacích bytů.

Skupinová hloupost na vzestupu
aneb o zastupitelích a architektech
Vážení čtenáři, v únorovém vydání Kašperskohorského zpravodaje jsem
se v souvislosti s omezeným šířením informací ze strany pana starosty, zmínil
o pojmu šíření skupinové hlouposti. Je to
způsob myšlení, kterému lidé propadnou,
jsou-li členy výrazně soudržné skupiny,
(např. rada města) v níž snaha po dosažení jednomyslnosti zvítězí nad motivací
k věcnému hodnocení možnosti jednat jinak. Tolik definice. Když jsem toto téma
nakousl, ani zdaleka jsem netušil, jak
hutný materiál mi pro jeho zpracování
poskytne zasedání zastupitelstva a další
fraška v podání architektů Hájka a Vávry.
Že jednání zastupitelů neproběhne úplně hladce, předznamenala událost s unikajícím médiem u jednoho z kohoutů
ústředního topení velkého sálu Horského
klubu. Puch připomínající dobře založenou žumpu vtiskl celé události skvělé
motto.
Nebudu se rozepisovat o jednotlivých
bodech jednání. Nepovažuji to za účelné, neboť k tématu rozpočtu a finančních
prostředků převedených do Akčního plánu připravuji samostatný text, který však

nebude součástí zpravodaje, ale zcela nového občasníku.
Zmíním se pouze o dvou momentech
vystupujících z dlouhé řady nešvarů provázejících proces vyjednávání koalice
s opozicí. Paní tajemnice Staňková předložila přítomným dokument, který měl
být novým jednacím řádem zastupitelstva.
Bohužel jej asi zpracovávala v časové tísni a tím pádem vykazoval celou řadu nedostatků, které bylo zapotřebí odstranit.
Nemusím příliš zdůrazňovat, že z členů
politických sdružení Kašperky pro život
a Pohoda se nenašel nikdo, kdo by si
předkládaný dokument alespoň přečetl.
Oni jsou tam vlastně jen proto, aby vytvářeli většinu a práce zastupitelů je jim
takřka na obtíž. Když je člověk z odstupu
pozoruje, tak si musí položit otázku, proč
se tedy o veřejné funkce ucházeli, když
nepracují?
Paní inženýrka Balounová tak se svými
kolegy brala jeden bod za druhým a pokusila se hanebně připravené listiny uvést
do stavu smysluplnosti. Ještě však nedošla ke konci a pan Chlada, již jako jediný místostarosta, který si pravděpodobně

nese jisté trauma z obsahového znění textu již ze základní školy, debatu ukončil
slovy: „Já myslim, že sme si k tomu řekli
už dost.“ Spící většina se probudila, zvedla ruce a bylo odhlasováno.
Já jsem se narodil v polovině šedesátých let a zažil jsem již jako dospělý,
jakým způsobem rozhodovali o věcech
veřejných soudruzi z Komunistické strany Československa a jako mávnutím kouzelného proutku jsem se po slovech pana
Chlady, který se jinak velmi důsledně vyhýbá jakémukoli vyjádření, ocitl o třicet
let zpátky.
Druhým okamžikem, který se však táhl
celým večerem, byla aktivní účast právního zástupce města. Dokážu pochopit, že
se při složitých právních konstruktech,
na požádání starosty vyjádří a stanoví
doporučení. V případě Kašperských Hor
je tento člověk využíván jako argumentační nástroj koalice a svévolně vstupuje
do jednání zastupitelů. V mnoha případech je svým subjektivním hodnocením
nad rámec právního výkladu ovlivňuje
Pokračování na straně 12
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v rozhodování.
To, že pánové radní nejsou schopni
ustát výplody svých mozků je jedna věc,
druhá a mnohem závažnější je otázka,
zda takto vedené jednání zastupitelů není
již mimo mantinely zákonných norem.
Další fraškou s nulovým výsledkem bylo setkání s architekty nazvané
PROMĚNY a proběhlo přesně ve stylu:
Přijeli umělci z Prahy, sedněte si na zadek. Pan Vávra představil kolorované fotografie různých zákoutí města, aniž by
po tříměsíční odmlce nabídl nějaké řešení. To jeho kolega vymyslel novou zvonici
u kostela sv. Mikuláše v podobě dvou lešenářských trubek zakončených proporčně poddimenzovaným zvonečkem, ale
v pracovním zápalu nestačil zaregistrovat,
že kostel již jednu zvonici má.
Ohromujícím výplodem bylo vytvoření
vrchlíku z polykarbonátu na jedné z věží
hradu a kouzelný byl též projekt nové lavičky nad městem. Pan architekt byl však
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upozorněn, že místo k odpočinku je zde
již instalováno. Nenechal se vyvézt z míry
a suše prohodil: „No tak ji dáme jinam.“
Neuvěřitelná shoda v přístupu k řešení
problémů mezi radními a architekty.
Po skončení prezentace, která ještě zahrnovala velmi prostinký návrh rekonstrukce bývalého hotelu Bílá růže s prosklenou
střechou, David Vávra vyzval přítomné
k debatě, která se však proměnila v drásavý
štěkot obhájců rekonstrukce. Smutné bylo,
že nikdo vlastně ani pořádně neví, jaké využití by budova měla mít a nikdo se seriózně
nezabýval myšlenkou, kolik proměna staticky narušeného domu zařazeného v současné době do energetické třídy G, bude stát.
Rekonstruovaná budova se musí dostat minimálně do třídy C, aby mohla být uvedena
do provozu, což je polovina udávané spotřeby
tepla na metr čtvereční a rok. Možná by se
pan inženýr Bechyně mohl pochlapit a vygenerovat nějaká čísla. Času má určitě nazbyt.
V říjnu loňského roku s velkou slávou odpískal výstavbu koupaliště Na Cikánce a do
dnešního dne nebyl schopen oslovit žádnou

z firem, která by měla stavět koupací biotop
v místech, kam za celý den nezasvítí slunce.
Myslím, že výše uvedené trapasy zcela
zřetelně zapadají do definice šíření skupinové hlouposti. Pro zvídavé ještě uvádím pět základních projevů jednání: ve
skupině je rozšířena iluze nezranitelnosti,
skupina racionalizuje chybná rozhodnutí,
panuje v ní autocenzura a iluze jednomyslnosti, skupina si chrání vědomí před zápornými informacemi a sdílí myšlenkové
stereotypy.
Lze se domnívat, že pan redaktor, prodloužená ruka radnice, poskytne prostor
pro vyjádření osobám zmíněným v článku.
Máme se na co těšit.
Pro spoluobčany, kteří se chtějí šíření
skupinové hlouposti aktivně bránit, připravuji literární večer, který se uskuteční 11. 3.
2016 od osmnácti hodin v Horském klubu.
Pokud by se někdo chtěl vyjádřit k výše
uvedeným skutečnostem, může tak učinit
na emailové adrese:
milan_ruzicka@volny.cz
Milan Růžička

O Bílé růži

Literární večer
11. 3. 2016 v 18 hodin
v Horském klubu

Literatura ve statistice

Přehledný vývoj knižního trhu v letech 2010 - 2015

Žítkovské bohyně

Krátké zastavení nad knihou K. Tučkové

Michal Ajvaz & Umberto Eco
Michal Ajvaz jako mistr spekulativní fikce
a esejista Umberto Eco

Podivuhodná smrt Konstantina B.
Záhadná smrt Konstantina Biebla

Pár slov o M. Houellebecqovi
Je román Podvolení skutečně jen utopií?

Přehled knižních novinek
Aktuality z knižního trhu a dojde i na výtvarné
projevy Josefa Váchala a Jiřího Hudce

Dokument
Básníkova smrt

Budova bývalého hotelu Bílá růže
v Kašperských Horách je významnou
a poměrně hodnotnou stavbou historického centra města Kašperských Hor.
Dvoukřídlá stavba se čitelně uplatňuje v
panoramatu sídla zejména při pohledech
od západu a jihozápadu. Neorenesanční
průčelí, které budova získala asi na přelomu osmdesátých a devadesátých let 19.
století, celkem uspokojivě vzhledově sekunduje sousednímu průčelí renesančně
barokní radnice. Spolu s radnicí tak průčelí bývalého hotelu vytváří kulisu celé západní strany náměstí.
Původní stavení pochází patrně z doby
pozdní gotiky, k radikální přestavbě došlo koncem osmdesátých nebo na počátku
devadesátých let 19.století. Již roku 1837
existovalo pravé křídlo. Střední průjezd
směřuje do dvora, který svírají obě křídla
budovy. Stavba obsahuje místy klenby –
valené a segmentové, je tu prostor, kde byla
černá kuchyně. Při jihovýchodním nároží
se nachází rozsáhlý sklep, polokruhově valeně klenutý.
Stavbu jako významnou a hodnotnou
charakterizuje Urbanistická studie centrální zóny Kašperské Hory, kterou pro
Město Kašperské Hory zpracoval v roce
1990 Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze (PhDr. Ing.
Jan Muk a kolektiv). Až do devadesátých
let minulého století byl tento hotelový objekt hlavním restauračním a ubytovacím
zařízením v Kašperských Horách s tradicí sahající až do středověku. Původně se
zřejmě jednalo o hlavní zájezdní hostiPokračování na straně 13
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Dokončení ze strany 12

nec v cílové stanici Zlaté stezky z Pasova.
Jak známo, Karel IV. už roku 1366 nařídil
kupcům, kteří po Zlaté stezce pojedou, aby
zůstali noclehem v Kašperských Horách i
se zbožím, které vezou. Bílou růži na přelomu 19. a 20. století proslavil oblíbený hostinský „starý Luisl“- Alois Hörnisch, údajně
hned po Rankelském Seppovi nejznámější
figurka staré Šumavy. Pohostinských a ubytovacích služeb Bílé Růže využila celá řada
významných osobností, o Bílé Růži se vícekrát ve svých dílech a pamětech zmiňuje spisovatel Karel Klostermann. Připomínala se
zde například návštěva arcivévody Rainera
s důstojníky generálního štábu nebo to, že
tu býval pravidelným hostem Rankelský
Sepp. V novější době hotel ke znamenitosti dovedl hoteliér Kříž. Ve druhé polovině
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20. století patřila kašperskohorská Bílá růže
k nejznámějším střediskům turistického ruchu a společenského života na Šumavě.
Objekt bývalého hotelu Bílá růže je architektonicky poměrně hodnotnou stavbou, která významně spoluvytváří historické jádro Kašperských Hor. Její případná
demolice by byla zcela devastujícím a degradujícím zásahem do urbanismu historického města. Město by tím zcela určitě
přišlo o své postavení „městské památkové zóny“. Navíc případná náhrada formou
kvalitní novostavby by byla procesem
značně náročným, zdlouhavým a finančně
náročným (architektonická soutěž?, účast
zahraničních architektů...?). Náročnost řešení architektury novostavby by spočívala
ve výtvarném respektování sousedství architektonicky značně významné historické
radnice. Je otázkou, zda by novostavba ten-

„Věžní“ snímek fotografa Vladislava Hoška názorně ukazuje, jakým významným způsobem objekt
Bílé růže spoluvytváří západní část historického centra Kašperských Hor.

to úkol zvládla lépe než dosavadní neorenesanční Bílá růže.
Dopravní problém úzké uliční komunikace v úseku ulice Sušické mezi budovami radnice a hotelu Bílá růže je řešitelný
i bez potřeby demolice objektu Bílá růže.
V té souvislosti ještě připomínám, že jako
charakteristický a cenný projev historického urbanismu města Kašperských Hor
je odborníky považována právě tato úzká
středověká komunikace. Vede návštěvníka, chodce či cestujícího tímto úzkým
prostorem, aby se před ním náhle a překvapivě rozevřela do nečekaně prostorného a rozlehlého náměstí s monumentální
dominantou městského kostela.
Řešení komunikační závady, kterou
představuje poměrně malý prostor pro silniční tah a chodníky ve zúženém prostoru
mezi radnicí a Růží, lze celkem uspokojivě
řešit zřízením „loubového“ průchodu domem, tedy severní částí přízemí bývalého
hotelu. Vozovce by pak mohl být vyhrazen celý pruh mezi dotčenými historickými budovami. K takovým řešením se
často přistupuje v historických městech,
nejznámější příklady známe z Prahy –
z Pražského hradu nebo Národní třídy.
V objektu Bílé růže bych do budoucna
viděl nejraději jakési veřejnosti domácí
i turistické do široka otevřené komunitní
centrum – místo setkávání, které by zahrnovalo městské kulturní a informační
středisko, městskou knihovnu s čítárnami
a studovnami i literární kavárnou, prostor
pro přednášky a komorní koncerty, dále
klubovny i výstavní sály, případně stálou
expozici „Šumavské galerie“. Infocentrum
v přízemí by jistě dobře doplnily prodejny místních produktů, kulturního zboží včetně knih, suvenýrů i uměleckých
předmětů.
Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory,
zastupitel a předseda kulturní komise města

Velikonoce v Kašperských Horách 2016
V letošním roce budou Velikonoce o jeden den delší, jelikož bude svátek i v pátek.
Proto neváhejte a přijeďte na Kašperské
Hory oslavit tyto svátky jara. Bude pro
vás připraven zajímavý program v podobě
tvořivých dílen, komentovaných prohlídek a nebudou chybět ani divadla pro děti
i dospělé, hudební vystoupení, velikonoční
trhy a také soutěž.
Velikonoční Kašperské Hory budou probíhat od pátku 25. března do neděle 27.
března. Nový svátek pátek 27. března bude
patřit těm, kteří rádi tvoří. Budou připravené tvořivé dílny v Horském klubu od 13. 00
– 16.00 s velikonočními motivy. Za malý
poplatek si zde budete moci ozdobit velikonoční vajíčka, uplést pomlázku, vyrobit
hlavouny, velikonoční dekorace apod.

Kdo by se rád dozvěděl o velikonočních
zvycích a tradicích více, tak pro něj budou připravené speciální velikonoční komentované prohlídky města s průvodcem
a to v pátek a v sobotu v 17 hod. Objednávky
a dotazy k programu na tel. +420 376 503
413, na e-mailu: informace@kasphory.cz
nebo osobně na Městském kulturním a
informačním středisku.
A to není vše, také bude vyhlášena velikonoční soutěž, která bude probíhat po
celé tři dny. Každý den dostane soutěžící
úkol, který bude muset splnit. V neděli
budou vylosování tři výherci a budou jim
předány zajímavé ceny. Soutěžní kartičky a bližší informace budou k dispozici
na Městském kulturním a informačním
středisku.

V sobotu bude pro vás připraven další
soutěžní úkol a večer v místním kině v 19
hod. divadelní komedie Brejle.
Neděle
bude
vyvrcholením
Velikonočních Kašperských Hor. Již od
10 hod. budou velikonoční trhy a nebudou chybět ani divadelní představení pro
děti a hudební vystoupení skupin Flám a
Kamelot revival. Již tradičně bude vyhlášena i soutěž a to o nejkrásnější kraslici či
velikonoční vajíčko. V místním kině promítneme snímky o Kašperských Horách,
ze Šumavy a také pašijové hry ze Šumavy.
Městské kulturní a informační středisko
bude otevřeno o víkendu od 9 – 15 hod.
Přijďte společně s námi oslavit příchod
jara.
Pracovnice MěKIS
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Městské ku�tu�ní a in�o�mační
středisko Kašpe�ské Ho�� �ás z�e na

VELIKONOČNÍ
KAŠPERSKÉ HORY
25. - 27. BŘEZNA 2016

PÁTEK 25. BŘEZNA

SOBOTA 26. BŘEZNA

NEDĚLE 27. BŘEZNA

13.00 – 16.00 |
VELIKONOČNÍ HRÁTKY

19.00 |
DIVADELNÍ KOMEDIE

(� případě nepřízně počasí � městském kině)

pro děti i dospělé

Na Náměstí � Kašpe�sk�ch Ho�ách

10.00 - 16.00 |
FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY
10.30 | DIVADELNÍ POHÁDKA

5 t�oři��ch dí�en, �stupné 50 Kč
| Ho�sk� k�ub

11.30 - 13.00 | AŤ ŽIJE KINO
P�omítání snímků o Šuma�ě a Kašpe�sk�ch Ho�, pašijo�é h�� ze Šuma��

V pátek i sobotu
od 17.00 velikonoční
prohlídky města
s průvodcem.

Předp�odej �stupenek na MěKIS K. Ho��
oba dn� do 16.00 (te�. 376 503 413).

Brejle
Komedie od Jiřího Cís�e�a opět na scéně!
| Městské kino

zahrajte si:
 3 DENNÍ VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ
 NEDĚLNÍ SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ KRASLICI
A VAJÍČKO

| Městské kino

12.45 | VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE
O nejk�ásnější k�as�ici, �ajíčko
a �oso�ání �ítězů 3 denní soutěže
13.00 | HUDEBNÍ SKUPINA FLÁM
14.00 | DIVADELNÍ POHÁDKA

15.00 - 16.00 |

folková kapela

Kamelotrevival

:)*)"4"+#*+(%5!%&($9%5)*8!)"&03$:)*5 6'()"4&(.
 7
7  7 0"+#*+(")' &(./0---)+$,%*!" &(.
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Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých...!
nosti, nesolidarity, nelásky, nenávisti a směřovat k pravému smysluplnému životu, který
pramení především z LÁSKY a čistoty srdce. Poznávat Boha – Krista nejen v nekonečné kráse kosmu i nádheře přírody a jejích
zákonů, ale také v tvářích svých blízkých
i vzdálených bližních, zvlášť těch nuzných
a ubohých, zraněných a nešťastných. Vědět,
že ještě dříve než zvednu ruce k modlitbě, musím běžet za svým bližním a smířit se s ním.
Přijmout příklad Ježíše, který svým životem
učil, že „největší lásku má ten, kdo dá život
za své přátele.“ … Velikonoce připomínají
velkou oběť Božího Syna, nadčasové drama
všech dob, lítý boj mezi světlem a temnotou,
rozhodující zápas života a smrti. „Střetly se
v divném souboji život a smrt. Je po boji.

Kristus z Lídlových Dvorů, detail lidové dřevořezby z
19.století, Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Velikonoce... to je mnohými dlouho očekávaný čas, při kterém ožívají různé tradice.
Jedni se těší na pomlázku, jiní zas na to, až
se s přáteli a známými pozdraví sklenkou
vína. Křesťané se noří do nádherných velikonočních obřadů s prastarými kořeny.
Bylo by to jistě málo, kdybychom velikonoce redukovali pouze na přítomnost při liturgickém slavení v kostele. Není snad těžké
prožít několik hodin v kostele, jistě je ale
namáhavější ze slov a gest liturgie zachytit a přijmout tu životodárnou jiskru, která
dokáže probudit a zapálit k novému životu.
Smysl velikonočních obřadů tak nespočívá
pouze ve slavení, ale především v proměně
života. Jde o to, probudit se, zvednout se
a vyjít z temnot a spánku zla, hříchu, beznaděje, sobectví, pýchy, pohodlí, sebestřed-

Martin Schongauer (1448-1491), Vzkříšený Kristus a
Máří Magdalena, mědirytina (foto archiv MŠ)

Ten, který zemřel, z mrtvých vstal,
aby nám věčně kraloval.“ (Velikonoční
sekvence)

V jedné prastaré nádherné homilii
na Velkou svatou sobotu Ježíš při sestupu
do říše mrtvých volá Člověka – Adama:
„Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých,
a Kristus tě osvítí!
Já jsem tvůj Bůh a pro tebe jsem se stal
tvým synem; pro tebe a pro ty, kteří se mají
z tebe narodit nyní říkám a s veškerou mocí
poroučím těm, kdo byli v poutech: Vyjděte
ven! A těm, kdo byli v temnotě: Mějte světlo!
A spícím: Vstaňte!
Přikazuji ti: Probuď se, spáči, přece jsem
tě neučinil proto, abys spočíval spoutaný
v podsvětí! Vstaň z mrtvých, neboť já jsem
život těch, kteří zemřeli! Vstaň, dílo mých
rukou, vstaň, můj obraze učiněný k mé podobě! Vstaň a vyjděme odsud! Neboť tys ve mně
a já v tobě, jsme přece jedna nedílná osoba.
Pro tebe jsem se stal já, tvůj Bůh, tvým
synem. Pro tebe jsem já, Pán, přijal tvou podobu služebníka. Pro tebe jsem já, který jsem
na nebi, přišel na zem a do podsvětí. Pro tebe,
člověče, jsem byl jako člověk, bez pomoci,
odložený mezi mrtvé. Pro tebe, který jsi vyšel
ze zahrady, jsem byl ze zahrady vydán Židům
a v zahradě ukřižován.
Pohleď na můj poplivaný obličej, to jsem
snesl pro tebe, abych v tobě obnovil dřívější
dech. Pohledˇna mé zpolíčkované tváře; to
jsem snesl, abych tvou porušenou podobu obnovil opět k svému obrazu...
Nestvořil jsem tě proto, abys zůstal v temnotě. Nestvořil jsem tě, abys byl otrokem smrti a zla, abys ležel v prachu beznaděje...
Vstaň, vyjděme odsud!“
„Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých a zasvitne ti Kristus!“ Ef 5, 8-14
Vladimír Horpeniak

Veliká noc Vzkříšení
Nikdy nezapomenu na první jaro na
Šumavě po mém příchodu z města do hor.
Přicházelo tehdy velmi pozvolna, dubnové paprsky slunce sotva dokázaly probudit
v bílém poprašku sněženky a bledule a zima
ne a ne ustoupit jaru. Přicházelo, řeklo by se
nesměle a opatrně, nevtrhlo do hor s burácením a okázalostí, ale něžně a jemně, tiše,
krůček po krůčku...A mě často, při pozorování přírody, prvních pučících poupat
a vlídného slunka na mezích, napadalo, že jaro
je jako náš Dobrý Bůh, který právě o tomto
prvním jaru na Šumavě, něžně vstupoval do
mého čerstvě obráceného srdce. Bůh, který je
tak jemný a něžný, tichý a dlouhá léta čeká,
až člověk zvedne svou hlavu a podívá se Mu
do tváře. Tváře jménem Ježíš.
Ježíš se narodil velmi neokázale a nenápádně, v jedné studené jeskyni v horách,
mezi zvířaty. Přišel potichu, jen hvězdné
nebe o něm tehdy mluvilo neobvyklou září...
Žil velmi neokázalý život v Nazaretu s ro-

diči, pracoval v tesařské dílně svého otce
a byl obyčejným sousedem, dalo by se říci
v městečku podobném Kašperským Horám.
V čase svého veřejného působení byl jistě
milovaným mistrem, obzvláště chudými
lidmi, jistě milovaným svými přáteli, avšak
rozhodně ne obdivovaným elitou tehdejšího
Izraele. On sám nikdy mezi tehdejší elitu
národa nepatřil… Když na konci života,
na Velký pátek, nesl kříž na Golgotu ulicemi
Jeruzaléma, stává se tichým hrdinou lásky,
který trpí za hříchy lidí… Žádná velkolepost ani v posledních chvílích, kdy by přeci
mohl ukázat všem pochybujícím a nevěřícím, kým je… Božím Synem, tedy mocný,
veliký Bůh, který stvořil nekonečný Vesmír
i člověka samotného. Tichý, pokorný kráčí se
svým lidem až tam, kde ho ruce, které stvořil, ukřižují. A On souhlasí, proto se narodil,
aby donesl svůj kříž až na Golgotu beze slova stížnosti a obhajoby, jako beránek vedený
na porážku. Bůh, který zůstává tím, kým

je až do krajnosti, protože mu jeho identitu
nemůže vzít žádná lidská neúcta ani neláska.
On který věděl, že zvítězit nad zlem i smrtí
je možné jen tehdy, když ji na sebe sám vezPokračování na straně 12

Ročník 12, číslo 3, rok 2016, strana 16
Dokončení ze strany 11

me, když sám prožije tuto nevyhnutelnost
lidského života, se stal nakonec vítězem i nad
smrtí. V Noci Vzkříšení, která nemá v lidských dějinách srovnání, vstal z mrtvých,
a vše se odehrálo jak jinak než ve skrytosti
a tiše. Vzkříšený se pak po nějakou dobu ukazuje své Matce, apoštolům a všem věrným
přátelům, aby jim dal poznat, že věčný život
je realita, která se týká každého z nich i nás
žijících dnes… Jeho život byl jediným svědectvím, a to svědectvím lásky bez hranic.
Zvykli jsme si vnímat v tomhle světě to co
je velkolepé a viditelné na všech nárožích,
zvykli jsem si vidět to, co se vtírá a dotírá
na nás svým hlučným hlasem. A snad právě
proto je tak těžké najít Boha, který je tichý a
pokorného srdce, který miluje, a proto dává
svobodu, který miluje a proto čeká… Čeká,
aby mohl dát všechno co má.
Přeji ze srdce požehnané a radostné
Velikonoce.

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Tříkrálová sbírka 2016
v Kašperských Horách
Začátkem letošního roku se konal již desátý ročník Tříkrálové sbírky v Kašperských
Horách a okolních vesnicích Kavrlík,
Rejštejn, Srní, Modrava, Nezdice n
a Šumavě, Strašín a Radešov. Tento rok byla
hojná účast koledníků a vedoucích, a proto mohla Tříkrálová sbírka proběhnout i v
místech, kde se ještě nekonala nebo zde po
dlouhá léta nikdo nekoledoval. Tříkrálová
sbírka 2016 v Kašperských Horách měla
rekordní výtěžek 37.602.-, což je zhruba
o 3 tisíce více než loňský rok, a tím přispěla
k nárůstu celkové konečné částky.

Rádi bychom poděkovali každému,
který přispěl ať už ve formě finačního
daru, sladkostí pro koledníky, ale pomohl
i jakkoliv jinak. Velké díky patří také koledníkům a vedoucím a hlavně páterovi
Thomasi Van Zavrelovi, bez jejichž ochoty a nadšení by nebylo možné do Vašich
domovů přinést požehnání a přání do nového roku. Jsme velmi rádi za vaši pomoc
a podporu.
Všem moc děkujeme a budeme se na
Vás těšit příští rok!
Veronika Dražková

Jarka Korandová

Pozvánka oblastní
charity
17. března 2016
Zveme seniory na Velikonoční tvoření.
Akce se uskuteční ve společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou od
14 hod. Vyzkoušíme si malování a zdobení
květináčků s jarním osením a zdobení vajíček. Těšíme se na vás.
		

Za oblastní charitu
Jana Červenková

Tříkrálová sbírka 2016 opět úspěšnější
Letošní Tříkrálová sbírka odstartovala mimořádně na Nový rok, již 1.1.2016.
Od té doby mohli lidé v Sušici a ve všech
obcích na Sušicku potkávat tříkrálové
koledníky. Během 14 dnů koledování
se jim podařilo navštívit velkou část domácností a to celkem ve 116 obcích, vesničkách, osadách. Díky ochotě a nadšení
koledníků se tak letos rozšířilo tříkrálové poselství i do míst, kde se dříve nikdy
nekoledovalo. O to větší byla vždy radost místních z nečekané návštěvy.
Rekordní byl opět letos výtěžek ze
sbírky. Vybralo se celkem 422.485,- Kč.
Je to o 83.450,- Kč více, než v roce loňském. Tento úspěch lze přičíst zejména tomu, že sbírka každoročně nabírá
na oblibě, lidé jsou celkově štědřejší.
Dále určitě přispěla k úspěchu návštěva nových míst, kam se dříve koledníci
nedostali. Znamenalo to ale také zapo-

jení více lidí do celé organizace. Letos
se účastnilo příprav a průběhu sbírky
téměř 200 lidí ze všech koutů Sušicka
a to včetně koledníků, dobrovolníků,
zaměstnanců a přátel OCH Sušice, duchovních, učitelů, rodičů dětí a dalších.
A těmto všem patří převeliké díky, za jejich pomoc. Bez nich by se sbírka uskutečnila jen stěží.

Jako poděkování bylo pro naše koledníky připraveno opět filmové představení
v sušickém kině. Ve čtvrtek 4. 2. 2016,
od 14 hodin byl promítnut film Malý
princ.
A na co budou peníze ze sbírky použity? Oblastní charitě Sušice zůstane
65% výtěžku. Tyto prostředky budou
směřovat na dofinancování sociálních
služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením – zejména na domácí odlehčovací služby, dále na nákup vozidel pro
pečovatelky - na zajištění dopravy za klienty. Dále pro osoby v tísni, kterým poskytujeme odborné sociální poradenství
a možnost noclehu v noclehárně a také
na humanitární pomoc při mimořádných
událostech (povodně, požáry, chudoba).
Petra Hoblová, koordinátor TKS 2016
Oblastní charita Sušice
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My máme rádi ... jídlo!
Ano, je to tak. Lidi prostě mají rádi jídlo.
Zkuste pustit televizi, rádio, otevřít časopis … všude na nás vybafnou recepty, jídlo,
vaření. Jen v Kašperskohorském zpravodaji
– nic. A nebojte se – není malých receptů.
Kupříkladu já jsem na své babičce dlouho
loudila recept na její super úžasnou krupicovou kaši. Prostě jsem ji nemohla udělat
takovou, jako jsem si ji pamatovala z dětství. A tak jsem vyzvídala a vyzvídala – babička byla tajnůstkářka, takže mi to neřekla
napoprvé. Nakonec jsem to z ní vymámila
– a byla to taková drobnost - dávala tam
prostě špetku soli. To mě naprosto dostalo,
ale když jsem tu špetku soli do krupicové
kaše přidala – bylo to tam! Ta chuť!
Takže kuchařky či kuchaři, neváhejte
a posílejte i zdánlivě banální recepty.
Nebojte se a jděte do toho. Podělte se
s námi o to, co máte rádi a jak to vaříte.
A nebo máte určitě nějaký fígl na uskladnění ovoce, zeleniny či jinou vychytávku.
Udělejme si „náš“ časopis pro nás.
Připravila jsem si pro vás takovou jarní
polévku. Já vím, kalendář říká zima, ale
pohled za okno mluví jinak. A tak prostě
Jarní polévka z naklíčené čočky s kari.
Čočku nejdříve propláchneme v sítku pod vodou, poté vysypeme na talíř.
Zalijeme vodou a tak 10-15 minut necháme zalitou, pak většinu vody vylijeme.
Čočka musí být vlhká a na dně talíře musí
zůstat trochu vody. Tohle provádíme 2-3x
denně. Cca po čtyřech dnech má čočka asi 2 cm vysoké klíčky a to je ono, co
potřebujeme.

Co je to důvěra

Nadpis „Co je to důvěra“ asi nesedí k tomu,
co mám zájem popsat. Sám nevím, jak to nazvat
slušnou formou, abych někoho „nepopudil“.
Karel Klostermann napsal knihu „Ze
Šumavy“ -črty, kterou upravil a údajně přeložil
z německého jazyka do českého jazyka kolem
80. let p. spisovatel Bohumil Nohejl pod názvem „Črty ze Šumavy“. Výtisk provedla Stráž,
tiskařské závody, n.p. Plzeň, závod Vimperk v
nákladu 30.000 výtisků v prvním vydání .
Proč se o tom zmiňuji? Protože podle historických dokladů uvedený spisovatel nemohl
tento překlad udělat. Kdo se nezajímá o spisovatelovu tvorbu, tak asi neví , že po několika
drobných prací začal Klostermann zveřejňovat
tzv. Črty ze Šumavy pod názvem „Haiteres
und trouriges aus der Bőhmerwalde“, čehož
p.vydavatel Vlček využil. Se spisovatelem se
domluvil, aby napsal něco s „větším textem“,
a tak vznikl román „Ze světa lesních samot“,
který byl p. Vlčkem vydán v květnu r. 1891.
Následně vstoupil do spisovatelovy tvorby přítel
a vydavatel Jos.R. Vilímek.
Vůbec první knihu napsal K.Klostermann
„Bőhmerwaldskitzen“ v německém vydá-

Ingredience:
250 g naklíčené čočky (tu používám na
jaře, jinak během roku používám červenou
čočku)
0,75 – 1 litr vody
1 plechovka oloupaných rajčat (můžete
použít i čerstvá, ale v tomto ročním období
nedoporučuji)
1 střední cibule
4 stroužky česneku
1 střední mrkev
¼ lžičky mletého kmínu
1 lžička kari
trocha oleje (asi polévková lžíce)
sůl, pepř, bobkový list
polévková lžíce sušených salátových bylinek z Aldi (lze nahradit sušenou či čerstvou petrželkou nebo koriandrem)

A jdeme na to! Cibuli oloupeme, nakrájíme nadrobno. Do hrnce dáme trochu oleje a zpěníme cibulku, přidáme na
kostičky nakrájenou mrkev, kmín a kari.
A restujeme – co nejdéle. Prostě dokud
se to nepálí, klidně 10 minut. Pak přidáme nakrájená rajčata (pozor i v plechovce oloupaných rajčat se občas objeví neoloupané ;-) ) a čočku a znovu restujeme
další 5 minut. Pokud se vám to připaluje,
dobu klidně zkraťte. Ale pomalé opékání
se vyplatí – chuť zeleniny i koření je intenzivnější, nemusíte pak používat různá
dochucovadla. Zeleninu zalijeme horkou
vodou. Přidáme bobkový list, osolíme a
opepříme. Po 20 minutách přidáme rozetřený česnek se solí a necháme vařit dalších 5 minut.
Paráda, vše je krásně měkké a úžasně
to voní. Vypneme sporák a necháme tak
5 minut vychladnout. Tyčovým mixérem
polévku lehce rozmixujeme – já to nemixuji úplně do hladka, jen aby čočka a klíčky nebyly úplně celé. A na závěr přidáme
polévkovou lžíci sušených salátových bylinek z Aldi – nemusíte polévku znovu zapínat, stačí jen zamíchat. (mimochodem
tuhle směs používám snad do všech polévek, do některých omáček či prostě jen
na maso – jsou to jen sušené bylinky bez
jakékoli chemie – viz foto). Kdo má rád
pálivé může přidat klidně i chilli. A je to
hotovo, polévka je vydatná a s opečeným
toastem je prostě k sežrání!
Dobrou chut!
Lena Yvona Geryková

ní, která je východiskem všech jeho spisů
o Šumavě, kde trávil jako student část svých
prázdnin.
U příležitosti 75. narozenin spisovatele požádala paní Marie Stunova, zda by spisovatel
souhlasil s překladem této knihy do českého
jazyka. K. Klostermann souhlasil a po malých
úpravách si nechal v posledních dnech svého života tento překlad předčítat. Sám píše v úvodu k
prvnímu vydání této knihy:
„Věnuji tuto knihu všem obyvatelům Šumavy
s nimiž cítím, jejichž radosti a žaly jsou radostmi a žaly mými“. V Táboře v červenci 1923
Marie Stunova.
Z tohoto odstavce lze usoudit, že překlad z
německého jazyka do českého jazyka byl proveden uvedenou paní již v r. 1923, proto jej nemohl udělat nikdo jiný.
Kdo se snaží o Šumavě psát a doplňovat své
„nápady“ s úpravou části úryvků z knihy spisovatele K. Klostermanna to dělá záměrně.
Taková tvorba je zárukou, že si mnoho čtenářů
bude chtít knihu koupit, více není co dodat
Dovedu si představit, že lidé dělají různé věci,
kde a jak by bylo možno se zviditelnit na úkor

historie, ale tento způsob je již asi za „hranou“.
Několikrát jsem v krátkosti upozorňoval na
nepravdivé články, které byly v rozporu s historickým popisem událostí. Proč to pisatelé dělají,
proč se snaží své jméno „zvláštním“ způsobem
zapsat a opisovat něco, co je již historií doloženo
nevím, nikdy to chápat ani nebudu, považuji
to za hloupost. Pokud nemám dokladované
spisy, z kterých mohu čerpat základy historických událostí, musím jít do Státního archivu,
jiná možnost není.
V současné době se nabízí sledovat sdělení
ČT 24, že občan z Kašperských Hor se bude
vyjadřovat k odsunu německého obyvatelstva
po II. světové válce. Může to být zajímavé
do té doby, pokud „odsuny“ rodin, např. z území Šumavy, budou podloženy pravdivými doklady rodinných příslušníků, kteří zde zůstaly.
Každý ví, že historie o tomto období je částečně upravená a zkreslená.
Čerpáno z historických dokladů, dále z tisku Karla Šolce v Kutné Hoře, nakladatelství
Jos.R.Vilímka r. 1925, Celková historie rodu
Klostermanna-Max Regal 1926.
Jindřich Schmied

Ročník 12, číslo 3, rok 2016, strana 18

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Společenská kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně přeje jubilantům,
kteří oslavili významné životní jubileum.
Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a harmonie.
Jana Kortusová		
Ladislav Hadrava		
Hynková Antonie		
Josef Niedermeier		
Anna Hašková		

Marie Blaschková		
Ludmila Valisová
Anna Steinbachová
Jiřina Holá
Jiří Valášek

-----------------------------------------------------------

Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut...
Dne 12. 3. 2016 uplyne
30 let od tragické smrti
Kamila Hladíka.
Stále vzpomíná rodina

Poděkování

Děkuji
panu
Gregrovi, místnímu podnikateli, za
opravu hrobu rodiny Mannových,
že se rozhodl jako
vzpomínku jejich
hrob opravit na
vlastní náklady.
I tito velmi vážení občané našeho
města žili mezi námi
a my starší si je velmi
dobře pamatujeme.
Pan Manna pracoval
jako účetní u MNV
Kašperské
Hory
a paní Mannová
pracovala v muzeu jako pokladní
a uklízečka. Jsem
opravdu velice ráda,
že mohu opět napsat, že jsou v našem městě mezi námi lidé, kteří
si umí vážit spoluobčanů a jejich práce. Což je pro nás všechny potěšující a patří jim za to poděkování.

Jana Kortusová, st.

Charakteristika spolužáka
Anežka je moje bývalá spolužačka
a zároveň věrná kamarádka.
Je to štíhlá dívka vysoké postavy.
Má modré oči, světle hnědé vlasy a malé
růžové rty. Na první pohled vypadá
jako kluk a to se mi na ní líbí, protože se
nechová jako malá holčička.
Je velmi přátelská a má smysl pro humor. Dá se s ní bavit o čemkoliv. Velmi
ráda kouká na filmy, na které se dívám
i já. Máme většinou stejný názor a zájmy. Chtěla by cestovat, ale nemůže,
protože nepatří zrovna mezi bohaté
lidi. Její sen je dostat se na cestovní ruch
a setkat se s Milou Jovovich.
Kamarádím se s ní už dlouho a taky
máme spolu hodně vtipných zážitků.
Adéla Loužilová, 8. třída

Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného
celku, periodicita: měsíčník, místo vydávání: Kašperské Hory, registrační
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Kašperské Hory, www.sumavanet.cz/khory; IČ 00 255 645, redakce a grafická
úprava: Mgr. Václav Kůs, tel. +420 376 503 413, e-mail: zpravodaj@kasphory.
cz; Složení redakční rady je uveřejněno na internetových stránkách města. tisk:
Václav Vácha, polygrafická výroba, vydavatelská činnost; Vimperk. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb KHZ. Příspěvky
představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů a autorská práva k nim
zodpovídá jejich zadavatel. Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout.
Reakce na sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti
určité právnické osoby se řídí Tiskovým zákonem (č. 46/2000 Sb.)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ
Kašperskohorského zpravodaje
20. března 2016
články zasílejte na
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz
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KULTURA
Každé úterý v březnu
1. 3. , 8. 3., 15. 3., 22. 3. | od 10 hodin

Kolem Pranýře za výhledy

Výprava na sněžnicích i bez sněžnic přes
Šibeniční vrch a vrch Vinice s nádhernými panoramatickými rozhledy do oblasti
střední Šumavy a Pošumaví. Cestou nás
čekají různé úkoly a překážky, které musíme zdolat. Nutné předchozí telefonické
objednání (tel.: 731 530 464)
| Odchod z IS a SEV NP Šumava
4.3. | 16.00

Kino – Píseň moře

V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život
celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve
chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může
písní moře zachránit všechny pohádkové
bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Po vysoce ceněné animované
pohádce Brendan a tajemství Kellsu (nominace na Oscara) přichází irský režisér
Tomm Moore s dalším kouzelným příběhem v celovečerním filmu. Nádherně animovaný svět keltských mýtů a nadějeplné
vyprávění o síle rodičovské a sourozenecké
lásky vynesly mladému režisérovi nejen
srovnání s největšími mistry animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na
Oscara. Animovaný / Rodinný / Fantasy,
Irsko / Dánsko / Belgie / Lucembursko /
Francie, 2014, 94 min, vstupné 80 Kč
| Kino Kašperské Hory

BŘEZEN
Každé úterý do 8. 3. | 13.00 – 16.00

Jarní tvořivé dílny – výroba
prstových loutek

Odpolední tvořivé dílny v Horském
klubu. Můžete přijít kdykoli v rozmezí od
13.00 do 16.00, počítejte s dobou na vytvoření loutky. Cena: 50 Kč výroba jedné
loutky.
| Horský klub, Horní 168

Musejí nabrousit veškerý svůj důvtip
a pokusit se prohnaného Caesara v této
podlé bitvě porazit.. Animovaný, Francie,
2014, 85 min, vstupné 60 Kč
| Kino Kašperské Hory

10. 3. |18.00

Pohledy do krajiny – INDIE

Cestopisná přednáška s promítáním
fotografií z nesmírně zajímavé země plné
kontrastů. Přednášející: Elisa Belotti,
Koordinátor: IS a SEV Kašperské Hory,
Tel.: 376 582 734, 731 530 284, Cena programu: 20 Kč, Zaměření: vnitřní, místopisný, kulturně – historický, odborný.
| Sraz: IS a SEV Kašperské Hory
11.3. | 16.00

Kino – Asterix – Sídliště bohů

Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie
trpí v obležení Římanů... Celá?!? Ale kdeže! Julius Caesar je bezesporu vynikající
stratég a vojevůdce, který dosud nenašel
přemožitele. Jen hrstka nepoddajných Galů
se nadále vysmívá přímo do zobáku slavného římského orla a odolává jeho válečným
výpadům. Nyní má Caesar geniálně lstivý
plán, jak se drzých Galů zbavit jednou provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem
civilizace v podobě monumentálních římských staveb. Tedy, vlastně se jedná o kompletní vykácení lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce dnešních paneláků)... Ale
rozhodně s honosným názvem – Sídliště
Bohů. Jenže Asterix a Obelix svou malou
vesnici, ukrytou v hlubokém lese, oplývajícím chutnými divočáky, nadevše milují.
Přece nedopustí, aby se z jejich milovaného
domova stal pouhý turistický skanzen.

11. 3. | 18.00

Literární večer

Pojďme si projít přehledný vývoj knižního trhu v letech 2010 -2015 s krátkými
zastaveními u některých knih. Večerem
provází Milan Růžička.
| Horský klub, Horní 168
17. 3. | 18.00
Pohledy do krajiny – ŽIVOT A
PRÁCE LIDÍ NA STARÉ ŠUMAVĚ
Zajímá Vás, jak se dříve žilo na Šumavě?
Poutavé vyprávění s promítáním nádherných historických fotografií - „Život a
práce lidí na staré Šumavě“. Koordinátor:
IS a SEV Kašperské Hory, Tel.: 376 582
734, 731 530 284, Cena programu: 20 Kč,
Zaměření: vnitřní, místopisný, kulturně –
historický, odborný.
| IS a SEV Kašperské Hory
18.3. | 20.00

Kino – Mission Impossible –
národ grázlů
Státním úředníkům se poněkud zajídají
neortodoxní pracovní metody tajné vládní
služby IMF (Impossible Mission Force),
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KAŠPERSKÉ HORY

KULTURA
proto ji rozpustí a jejího šéfa Ethana
Hunta chtějí hnát k zodpovědnosti.
Mezitím se začíná o slovo hlásit mýtická
organizace Syndikát, jejímiž členy jsou
zběhlí tajní agenti. Jejím cílem je prostřednictvím řízených teroristických útoků zavést trochu jiný světový pořádek. Ačkoliv
Hunt nemá pro akci proti Syndikátu oficiální pověření a pohybuje se v ilegalitě,
shromáždí své zkušené parťáky (Simon
Pegg, Ving Rhames a Jeremy Renner) a
pokusí se tyto profesionální teroristy zastavit. Pomáhá mu i krásná britská agentka
Ilsa Faust (Rebecca Fergusson), která má
jedinou vadu na kráse – nedá se jí úplně věřit, protože dost možná pracuje pro druhou
stranu. Akční / Dobrodružný / Thriller,
USA 2015, 132 minut, vstupné 80 Kč.
|Kino Kašperské Hory

BŘEZEN - DUBEN
24. 3. | 18.00
Pohledy do krajiny – NEJKRÁSNĚJŠÍ
MÍSTA IZRAELE
Cestopisná přednáška s promítáním,
tentokrát s nádhernými snímky z cest Karla
Hrdličky „Nejkrásnější místa Izraele“..
Koordinátor: IS a SEV Kašperské Hory,
Tel.: 376 582 734, 731 530 284, Cena programu: 20 Kč, Zaměření: vnitřní, místopisný, kulturně – historický, odborný.
| IS a SEV Kašperské Hory

DUBEN
1. 4. | 13.00-16.00

Ornitologická vycházka ke
Dni ptactva

25. – 27. 3.

Velikonoce
v Kašperských Horách

23. 3. | 13.00 - 16.00

Vítání svátků jara

Jarní kreativní tvoření pro malé i velké
se tento den ponese v duchu Velikonoc.
Vypněte počítače, telefony a opusťte každodenní spěch a přijďte nás navštívit.
Koordinátor: IS a SEV Kašperské Hory,
Tel.: 376 582 734, 731 530 284, Cena programu: 50 Kč, Zaměření: vnitřní, tvořivý,
pro děti, pro místní obyvatele, kulturně
– historický.
| IS a SEV Kašperské Hory

písečná vichřice, radonové prameny- kde
člověk splyne s přírodou, mléčná vodka, největší slavnost festival Naadam.
Této zemi se často přezdívá Země šamanů pro mimořádnou tradici a velkou sílu.
Přednášející: Tomáš Kubeš, Koordinátor:
IS a SEV Kašperské Hory, Tel.: 376 582
734, 731 530 284, Cena programu: 20 Kč,
Zaměření: vnitřní, místopisný, kulturně –
historický, odborný.
| IS a SEV Kašperské Hory

V pátek odpoledne tvořivé dílny pro rodiny s dětmi, v sobotu divadelní komedie
Brýle v městském kině, v neděli velikonoční jarmark na náměstí a v prostorách
vestibulu kina (dle počasí) s doprovodným
programem.
| Kašperské Hory
31. 3. | 18.00

První duben, kdy je v plném proudu
pohyb tažných ptáků, nepatří jen aprílovým žertíkům, ale i všem opeřencům.
Prvního dubna roku 1906 byla totiž podepsána mezinárodní Konvence o ochraně
užitečného ptactva. Pojďte s námi na vycházku za známými i méně známými druhy ptáků v Kašperských Horách i okolí.
Přednášející: Luděk Bufka, Koordinátor:
IS a SEV Kašperské Hory, Tel.: 376 582
734, 731 530 284, Cena programu: 20 Kč,
Zaměření: venkovní, pro děti, pro místní
obyvatele, odborný.
| IS a SEV Kašperské Hory

Pohledy do krajiny – TUVA –
země divokých hor a šamanů

Zapomenutá republika Tuva je pravým
rájem pro dobrodruhy. Země Šamanů,
10 dní bez lidské stopy, opuštěné hory
Sajany a Ergaki, čarokrásné pastviny, život Tuvinců plný tradic, pastevecké jurty,
kumys, Kyzyl, tradiční zápas břicháčů,
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