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Veřejná sbírka na opravu kostela sv. Markéty
Pochvalná slova na adresu našeho nově
opraveného náměstí slýchám často od
turistů i od hostů na radnici. Po úpravě
povrchu náměstí o to více vyniká a poutá
pozornost vzhled kostela sv. Markéty,
který je nemovitou kulturní památkou ve
vlastnictví zdejší římskokatolické farnosti.
V našich klimatických podmínkách od
posledních
oprav
fasády na počátku 90.
let minulého století
nejhůře
vypadá
kostelní věž, ve velice
špatném technickém
stavu jsou všechna
okna,
která
pravděpodobně
pocházejí
ještě
z doby přestavby
kostela
v
roce
1883. Zkrátka – aby
kašperskohorské
náměstí bylo krásné
jako celek, nelze se
nečinně dívat na
jeho
dominantu,
kostel sv. Markéty a nehledat možnosti
jak mu dodat důstojné podoby, kterou si
zaslouží. Jistě jste zaznamenali, že město,
v rámci Programu regenerace městské
památkové zóny, se s pomocí prostředků
od Ministerstva kultury postupně snaží

Klub kašperskohorských žen
přeje
všem
spoluobčanům
krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a lásky
v přicházejícím roce 2012.

pomáhat nemovitým kulturním památkám
do náležitého stavebně technického
stavu a estetického vzhledu (město se
např. finančně výrazně podílelo na opravě
schodišť). Leč s penězi z tohoto programu
by oprava kostela trvala desetiletí, navíc
město samo nemůže plně financovat
stavební ani jiné práce na cizím majetku.
Z iniciativy osob, kterým
není lhostejný stav této
památky, byl vypracován
projekt celkové obnovy
vnějšího pláště kostela
včetně oken i všech
kamenných zdobných
prvků. Zdejší farnosti
byl
projekt
předán
bez
požadavku
na
jeho zaplacení. Jak je
zřejmé ze současného
stavu stavby samotné,
rozpočet
stavebních
a
restaurátorských
prací
nutných
ke
zvelebení kostela není
malý a byl předběžně
vyčíslen částkou více než 9 mil. korun.
Římskokatolická farnost finanční prostředky
v takovém rozsahu rozhodně nemá, proto
jsme se rozhodli využít všechny regulérní
možností a napomoci ke shromáždění
potřebných peněz na opravu kostela.

Kromě snahy
o
získání
podpory
ze
státních
peněz,
příspěvku církve a finanční podpory
z rozpočtu města,
jsme se rozhodli
oslovit
občany i návštěvníky města
a přispět k uskutečnění tohoto záměru
formou veřejné sbírky. Veřejná sbírka,
kterou pořádá město podle stanovených
pravidel, byla schválena a je vyhlášena
na období jednoho roku, tedy na rok
2012. Dobrovolné příspěvky mohou dárci
vkládat do 3 sbírkových pokladniček, které
budou umístěny v informačním středisku
na radnici, v Parkhotelu Tosch a v Muzeu
Šumavy.
Je zcela zřejmé, že veřejnou sbírkou se
nepodaří shromáždit podstatnou část
potřebných peněz. Sbírka od dobrovolných
dárců může být v tomto případě jen
doplněním k finančním obnosům získaným
z jiných významně vydatnějších zdrojů –
a o to budeme v příštím roce usilovat.
Přejme si, aby se nám přes veškerá ohlášená
krácení všech možných finančních zdrojů
podařilo shromáždit potřebné peníze na
opravu kostela naplánovanou na dvouleté
období a aby se poté kašperskohorské
náměstí zaskvělo v plné kráse i se svou
dominantou – kostelem sv. Markéty.
Alena Balounová

Občanům našeho města přeji spokojené
a klidné Vánoce a úspěšný rok 2012
v osobním i pracovním životě, samozřejmě
s podporou dobrého zdraví.
Za vedení města
Alena Balounová

Kašperskohorský zpravodaj	  

		

Pokusím se stručně popsat stavební
investice realizované Městem Kašperské
Hory v roce 2011. Začnu asi tou
nejnáročnější, která má složitost už ve
svém názvu.
Zlepšení kvality ovzduší a zvýšení
energetické soběstačnosti rozšířením
stávajících rozvodů centrálního
zásobování teplem v Kašperských Horách
Co si můžeme pod tímto názvem stavební
akce, na kterou jsme už 30. 4. 2010 získali
územní rozhodnutí, představit? Je tam
schováno 2,5 km nových bezkanálových
rour na vedení tepla z naší 6 let staré
centrální výtopny a 76 nových předávacích
stanic. Akci předcházelo nejen podání
složité žádosti o státní dotaci, ale
i zorganizování veřejné obchodní soutěže.
Do ní se přihlásily 3 firmy: ELTE z Ústí nad
Labem, TENZA z Brna a EVČ z Pardubic.
Nakonec to byli „perníkáři“, se kterými byla
dne 11. 8. 2011 sepsána smlouva o dílo
ve výši 27,175.200 Kč. Z této částky bude
činit 50% státní dotace. Stavební povolení
na tuto akci nabylo právní moci v sobotu
20. 8. 2011 a tím začal neuvěřitelný
kolotoč různorodých stavebních činností
a odborných řemesel. Nejdůležitější
bylo vykopat, podsypat, položit trubky
předizolovaného vedení, svařit je,
zrentgenovat sváry, doizolovat, přidat
sdělovací kabel, propojit dráty havarijního
hlášení a dosypat tak, aby se v případě
zhoršení počasí dalo natlakovat vypuštěné
stávající potrubí a začít topit. Dále nastala
etapa bourání vstupů do objektů, montáže
domovních předávacích stanic, topenářské
dopojování na teplovodní systémy,
zapojování na silnoproudové rozvody,
montáže slaboproudových sdělovacích
kabelů a vlastní zprovozňování stanic. Na
konci listopadu byly nejdůležitější činnosti
hotovy a začalo předávání a vysvětlování
ovládání uživatelům.
V roce 2005, tedy v první etapě centrálního
vytápění bylo napojeno v Kašperských
Horách 114 objektů, průběžně se většinou
z vlastní iniciativy napojilo dalších 6 objektů.
V letošní etapě to bylo již zmíněných
76 objektů, tj. celkem 196 napojených
domů. Při 375 živých čísel popisných to
matematicky činí 52 % napojených domů.
Realita je ale taková, že jsou napojeny
skoro všechny velké bytové domy (mimo
jednoho), všechny hotely, větší penziony,
škola, dům s pečovatelskou službou, dětský
domov, muzeum, Medica Filter, zkrátka
veškeré větší budovy ve městě. Tím jsou
samozřejmě uvedená procenta značně
zkreslena. Přeji všem uživatelům, ať jsou
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s centrální výtopnou spokojeni alespoň
tak, jako jsem já. Odměnou nám je krásně
dýchatelné a průhledné prostředí, které
vždy takové krásné nebylo.
Záložní zdroj
Jedná se akci související s centrálním
vytápěním ve městě. Pokud máme
provozovat takovýto již celkem rozsáhlý
systém, musíme myslet i na záložní
zdroj výtopny, který by mohl naběhnout
v případě havárie jednoho ze dvou
kotlů, či pokud by nastaly tak nepříznivé
povětrnostní podmínky jako třeba
dlouhodobější mrazy spojené se silným
větrem a podobné neočekávané situace
či okolnosti. Abychom přečkali tyto
nechtěné nápory, začali jsme v bývalé
blokové kotelně na uhlí v Besední ulici
budovat nový záložní zdroj. Odstraněny
byly staré kotle VSB a nahrazeny novými
dvěma kotly De Dietrich GT, které mají 11
článků a každý výkon 495 kW. Palivem pro
tuto skoro megawatovou kotelnu bude
extra lehký topný olej, uložený v podzemní
nádrži o velikosti 20 m3. Ta bude zakopána
v místě nevyužívané a odstavené čistírny
odpadních vod pro bytovky pod Besední
ulicí. Počítá se s tím, že tento zdroj bude
v provozu jen několik desítek hodin v roce.
Cena dle kupní smlouvy je 4,652.680 Kč.
Dostavba kanalizace
Další velká akce se začala rodit již před
několika roky, kdy jsme 27. 9. 2006 získali
územní povolení. Stavební povolení bylo
vydáno 14. 7. 2009. Pak bylo období čekání
na ten správný čas, kdy bude vypsán vhodný
program státní podpory ze životního
prostředí. Ve veřejné obchodní soutěži byla
vybrána firma, která podala nejvýhodnější
nabídku, a to společnost VAK SERVIS
Klatovy, se kterou byla uzavřena smlouva
o dílo na smluvní cenu 12,698.657 Kč bez
DPH a dne 27. 4. 2011 bylo této firmě
předáno staveniště. To se skládalo ze tří
částí či ulic, které ještě neměly možnost být
napojeny na městskou kanalizační síť. První
část byla městská oblast zvaná Cikánka
s 968 m splaškové kanalizace, druhá část
byla ulice Okružní s 240 m kanalizace
a třetí ulice Šumavská se 175 m. Celkem
bylo položeno 1 km a 570 m gravitační
splaškové kanalizace. Na Cikánce situace
vyžadovala vybudování čerpací stanice
a 288 m tlakové kanalizace z PE 100. Nová
čerpací stanice je prefabrikovaná podzemní
stavba o průměru 1,5 m, osazeny jsou v ní
dvě ponorná kalová čerpadla KSB (made
in Germany), která běhají ve střídavém
režimu - o spínání se stará hydrostatický
snímač hladiny. Vše je hlídáno internetovou
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technologií, o havarijních stavech nám
chodí varovné SMS a pomocí internetu
spolu komunikují naše čistírna a tato
čerpací stanice.
Celkem rozumné a logické bylo vyměnit
staré potrubí hlavního přivaděče pitné
vody ze Žďánova na Cikánce, protože obě
potrubí byla v souběhu v jenom výkopu.
Úsek v délce 160 m stavbu sice prodražil
o 382.117 Kč, ale jako správní hospodáři
jsme to udělat museli. Zvláště když celou
akci pokryje státní dotace ve výši 85 %.
Když o všem přemýšlím, tak mi vychází, že
v celých Kašperských Horách jsou pouze
tři objekty, které nemají možnost napojit
se na kanalizaci s odvodem na čističku.
A to je ohromný úspěch a zároveň výzva
dosáhnout dokonalosti.
Základní škola
Záměr byl celkem jednoduchý: vyměnit
na škole střechu a opravit starou fasádu.
To, že se to musí stihnout během dvou
prázdninových měsíců, aby byla zaručena
bezpečnost dětí, už mohl být důvod
k neklidnému spaní. Jdeme do toho! Ve
výběrovém řízení na dodavatele bylo
osloveno 5 okolních firem. Nabídky
přišly pouze dvě (to je krize?) - Firma ALDAST a JIHOSPOL, Jihočeská obchodní
a stavební společnost, a.s., Strakonice.
Společnost JIHOSPOL podala výhodnější
nabídku, a proto s ní byla dne 30. 6. 2011
sepsána smlouva o dílo v ceně 7,558.747 Kč
s termínem dokončení do 31. 8. 2011.
Subdodavatelem na výměnu střešní
krytiny byla firma pana Kostifála, který úkol
splnil na podtrženou jedničku. I fasáda se
povedla, o čemž jste se samozřejmě mohli
sami přesvědčit. Přehlídnou se to skoro
nedá.
Během prací byl sepsán dodatek č. 1
smlouvy o dílo na rozšíření prací, který se
týkal výměny starých parapetů, opravy
a nátěru spojovacího krčku s tělocvičnou,
pomístné opravy fasády školky a nátěr
požárního schodiště, celkem za 437.493 Kč.
Díky tomuto rozšíření se termín dokončení
prodloužil a dne 15. 9. 2011 bylo celkové
převzetí díla.
Přístavba požární zbrojnice
Už na jaře v roce 2008 jsem si začal
rozkreslovat a vyměřovat novou přístavbu
hasičárny, a tak vznikl první projekt.
K dokonalosti ho dovedl projektant na plný
úvazek Vítězslav Oudes ze Žihobec a dne
15. 5. 2010 bylo vydáno stavební povolení.
Letos jsme vypsali výběrové řízení, kdy byly
osloveny 3 místní firmy. Pouze jediná firma
(ta krize fakt není!) podala nabídku a s cenou
3,337.781 Kč byl jako dodavatel stavby
Pokračování na str. 3
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Poděkování

Vážení spoluobčané,
blíží se konec kalendářního roku, ve kterém nás provázelo velké
množství poruch vodovodního řádu, většinou způsobovaných
pracemi spojenými s rozvodem centrálního vytápění či dostavbou
kanalizace. Svůj podíl měl samozřejmě i technický stav mnohdy
dosluhujících rozvodů, ale ten musíme respektovat, neboť nic
neslouží věčně. Při této příležitosti bych vzdal obdiv našim předkům,
kteří budovali vodovod v našem městě na vysoké úrovni, která nám
umožňuje využívat (navzdory zvyšujícím se nárokům) kapacitně
vyhovující zdroje vody.
Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za trpělivost a pochopení
při odstraňování poruch, které způsobovalo mnohdy nepříjemné
přerušování dodávky vody do vašich domácností.
Poděkování také patří všem, kteří se podíleli a pomáhali na samotných
opravách.
Radek Mäntl
Pokračování ze str. 2
stanoven Petr Jelínek – Provádění staveb,
se sídlem v Kašperských Horách. Vzadu za
garážemi, které v minulosti sloužily jako
uhelna, vznikla přístavba, která obsahuje
garáž na terénní vozidlo, dílnu, školící
místnost, sklad, sušárnu hadic, umývárnu,
WC a sprchu. Zastavěná plocha přístavby
je 108,77 m2, užitková plocha 90,69 m2
a obestavěný prostor 636 m3. Přístavba byla
zkolaudována dne 25. 10. 2011. Slavnostní
předání a otevření proběhlo v sobotu 5. 11.
2011. Tímto vzniklo velice slušné zázemí
místního sboru dobrovolných hasičů.
Kapličky
V letošním roce se nám podařilo získat
finanční prostředky na opravu dvou kapliček
na území města.
Od Plzeňského kraje to byl příspěvek
ve výši 80.000 Kč na opravu kapličky sv.
Antonína (u školy). Provedeny byly vnitřní
i vnější omítky, nátěry, oprava krovu,
nová střešní krytina z pálených bobrovek,
nový kamenný chodníček, oprava a nátěr

Kaplička sv. Antonína

hrotnice s makovicí. Krátce po dokončení se
oloupala část omítky směrem k Vimperské
ulici. Pro ty, kteří vyhledávají záhady bych
mohl tvrdit, že to bylo jisto jistě tím, že na
takovou boží stavbu byla použita maltová
směs s číselným označením 666. Pravdou
je, že když byl pozván specialista od firmy
Hasit, bylo zjištěno značné zasolení zdiva
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Provoz Městského úřadu v Kašperských Horách v druhé polovině
měsíce prosince bude takto:
Platby v hotovosti do pokladny města tak, aby byly započítány
do roku 2011, je možné provést do 22. 12. 2011 do 14.00
hodin.
Ověřování podpisů, listin, dokumentů a vydávání ověřených
výpisů Czech POINT je možné provádět také do 22. 12. 2011
do 14.00 hodin.
Městská knihovna bude v pátek 30.12. 2011 uzavřena.
Jedna nepříjemná novinka od nového roku je - na našem úřadě
již nebude možné vyřídit občanský průkaz. Občané se budou
muset k vyřízení tohoto dokladu dostavit na úřad s rozšířenou
působností, což je v našem případě Městský úřad v Sušici.
Přejeme všem občanům příjemné prožití vánočních svátků,
pevné nervy a hlavně zdraví do nového roku 2012.
Tajemník

Další Cihly Ve Zdi

- zřejmě od zimního solení, které nyní
reagovalo na nanesenou vlhkost a omítka
„opelíchala“. Aplikován byl neutralizační
nátěr a kaplička byla opět natřena. Stala se
opravdu nepřehlédnutelným objektem.
Od Ministerstva kultury byl příspěvek
130.000 Kč určen na opravu kapličky sv.
Šebestiána, sv. Víta a sv. Anny (u sběrného
dvora). Opět byla opravena venkovní omítka,
opraven krov, nová krytina z červených
bobrovek a vhodnější zakončení atiky.

Akce v Horském klubu

20. 5. 2011. Název byl anketou stanoven na
Horský klub a ten se již zelená na fasádě.
Klub se začíná pomalu využívat a proběhlo
zde i několik zajímavých akcí.

Kaplička sv. Šebestiána, sv. Víta a sv. Anny

Při otlučení vnějších omítek bylo zjištěno
statické porušení stavby. S památkáři
bylo dohodnuto její ztužení ocelovými
táhly a podezdění. Finance použité na
neplánované výdaje chyběly na vnitřní
omítky. Tam byly průzkumem odhaleny
ceněné historické omítky s malbami, které
budou restaurovány v další etapě. Dále
byl vyskládán kolem kapličky kamenný
chodníček z tolik oblíbené kočičí dlažby.
V nejbližším okolí byly odstraněny nevhodně
rostoucí dřeviny a zcela bez slávy zasazena
lípa velkosrdčitá – ta z náměstí, poškozená
vichřicí dne 13. 7. 2011.
Horský klub
O stavbě spolkového domu, která začala
v loňském roce už psáno bylo, tak snad
jen připomenutí, že celkově přišla na
9,721.376 Kč vč. DPH, od provádějící firmy
jsme ji převzali 13. 5. 2011 a zkolaudovali

Ubytovna – Hostel
Wikipedia uvádí, že Hostel je levná turistická
ubytovna. A právě takovou město provozuje
na rohu Náměstí a ulice Bohdana Týbla.
Ještě před poutí byla opravena fasáda do
náměstí a následně i do přilehlé ulice. Oprava
proběhla dle návrhu Ing. arch. Karla Jandy
a jeho manželky. Natřena byla i plechová
střešní krytina. Nový kabát Hostelu přišel
na 201.810 Kč. Takže si můžeme odškrtnout
další opravený dům na tolik opěvovaném
a vkusném náměstí.
Osvětlení naučné stezky cestou netopýrů
Pod tímto názvem se ukrývá veřejné
osvětlení nejzazší části Smetanovy ulice.
Celkem 15 svítidel bylo rovnoměrně
osazeno po pravé straně cesty od areálu
technických služeb ke hřbitovu a kostelu
sv. Mikuláše. Byly použity stožáry KL 4 se
svítidly MALAGA s výbojkou o výkonu 70 W.
Rozsvícení jsme s provádějící firmou Elektro
Vácha z Vimperku vyzkoušeli 8. 6. 2011.
Od té doby jej plně rozsvěcuji dle potřeby,
když je v létě v kostele sv. Mikuláše nějaká
akce. Jinak svítí první tři světla k domu
Štambachů. Nyní v zimě svítí v módu ob
jedno světlo.
Radek Vrhel

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Kašperské Hory nejsou jen radnice a náměstí

Ještě nedávno jsem byl jedním přespolním
v tomto směru kritizován, že si opravujeme
jen radnici a náměstí. Na ostatní prý se*em.
Myslím si, že tato krátkozraká slova již nějaký
čas neplatí. Vždyť jenom v loňském roce
jsme zrekonstruovali čističku odpadních
vod na Červené skoro za 3 miliony, udělali
tam kanalizaci za půl milionu a oprava
návesní kaple přišla také na 1,3 milionu.
A letos?
Vogelsang
Zcela nový asfaltový povrch dostala cesta
na Vogelsang, a to od pontonového mostu
až k osadě. Celková délka opravy je 1,38 km
v šířce 3,5 m. Nebyl provedený jen povrch
finišerem, ale byly udělány i výhybny, sjezdy
a opraveny zídky podél komunikace. Stavba
započala 12. 9. 2011. Akce za 3,620.785 Kč
byla ukončena 26. 10. 2011. Záměrem

Když mě navštíví nějaký dealer, či zástupce
firmy nabízející komunální techniku, tak
si často připadám jako ten doktor ze
střediskové vesničky a odpovídám: „To
máme taky,… to jsme si pořídili nedávno,
… co tam máte dál?“ Zkrátka na starání
se o naše městečko jsme strojně celkem
slušně vybaveni. Je to tím, že postupně
každý rok zakoupíme potřebný stroj.
I v letošním roce jsme obnovovali vozový
a strojní park města.
• Od naší „dcery“ (Kašperskohorské
městské lesy, s.r.o.) jsme 1. 8. 2011 koupili
za 120.000 Kč terénní vozidlo NISSAN PICKUP, roku výroby 2004. Sloužit bude pro
vodáka, aby měl snadnější dostupnost ke

Poděkování
Tímto
bychom
rádi
poděkovali
Kašperskohorským městským lesům,
p. Mäntlovi a p. Rendlovi za předsezónní
přípravu lyžařské trasy kolem Chlumu.
Také velké díky patří firmě Lesy ČR,
Lesní správa Železná Ruda, zejména
p. Loukotovi také za předsezónní přípravu
lyžařské trasy kolem Ždánova.
Městské kulturní a informační středisko
Kašperské Hory

Poděkování
Jménem MŠ bych chtěla poděkovat
Jaroslavu Gregrovi jako jedinému
sponzorovi, za potřebné dary, které nám
věnoval.
Mirka Prekopová

bylo i natření mostu přes Losenici. Stačili
jsme ho jen tryskat, aby se objevil původní
oranžový odstín, ale počasí už nedovolilo
nastříkat nový nátěr, tak snad na jaře.

Červená
Jako opravu po loni realizované kanalizaci,
jsme letos provedli položení nového
asfaltového koberce v délce 200 metrů
v šíři 3 m. Cena 225.625 Kč. Cestu od hotelu
Draga, kolem p. Mikeše směrem na Bajerov
je radost si projet.
Most na rybníce
Již loňský podzim začala oprava mostu na
komunikaci na Červenou u štoly Naděje, či
u seismografické stanice v místě zvaném
Na rybníce. Opravený most byl předán
letos 3. 5. 2011. Most má rozpětí 8,15 m,
rozšířil se na 5,7 m, osazeno bylo masivní
dřevěné zábradlí a z původního rozpočtu

Strojový park města

všem vodním zdrojům, čističkám apod.
v jakémkoliv počasí i terénu.
• Trvale vyřadit jsme museli 3. 8. 2011 Škodu
Forman 135 LSE, roku výroby 1994.

956.896 Kč bylo z důvodu méněprací
fakturováno o 179.039 Kč méně.
V návaznosti na most byla ještě opravena
okolní komunikace, a to v délce 388 m
(1.513 m2). Cestování na Červenou je nyní
mnohem pohodlnější i bezpečnější.

Tuškov – Pryčná
Začátkem října jsme poptali tři firmy
k podání cenové nabídky na provedení
opravy značně poničené komunikace
z Tuškova na Pryčnou, která dále vede
přes Bohdašice do Dlouhé Vsi. Náš nově
opravený úsek v délce 2,2 km začíná na
vrcholu stoupání nad Tuškovem a končí
u mostku na hranici katastrálního území,
kde sousedíme s obcí Dlouhá Ves. Nová
asfaltka na této zkratce do Sušice nás stála
4,067.429 Kč.
Teď už jen zbývá opravit cestu na Opolenec.
Radek Vrhel
• Již v lednu jsme začali v Praze na
Ministerstvu vnitra vyjednávat nákup
speciálního požárního automobilu –
cisternové automobilové stříkačky. Dne 24.
10. 2011 byl dovezen automobil MAN TGM
18.340 4x4 za 5,167.330 Kč. Automobil má
výkon 250 kW/340 HP a objem motoru
6.871 ccm.
• 25. 11. 2011 byl prodán hasičský vůz CAS
ŠKODA 25, Š 706 PTHP. Vozidlo zde bylo
33 let od roku 1978 a prodáno bylo za
20.000 Kč .
• Z drobnějšího strojního vybavení byla
letos zakoupena nová řezačka asfaltu
Clipper za 37 tis.Kč a vysokotlaký čistič pro
vodní zdroje.
Radek Vrhel
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Parkoviště a parkovné
Před letošní letní sezónou byly nakoupeny
a nainstalovány celkem 3 ks mincovních
parkovacích automatů za celkovou cenu
508.518 Kč (jeden za 170 tis.). Zdá se to velice
mnoho, ale čtěte dál. Dva jsou osazeny na
náměstí – před Policií a u Muzea. Platí se zde
10 Kč za hodinu a k 31. 10. 2011 byla vybrána
částka 143.656 Kč.
Daleko zajímavější čísla jsou u třetího
parkovacího automatu osazeného na
parkovišti pro hrad Kašperk. Za rok 2011,
a to k 31. 10. zde bylo vydáno 12.853

parkovacích bloků po 40 Kč za celodenní
stání, takže se celkem vybralo 514.120 Kč.
Jdeme ale dál do historie.
V roce 2010 bylo hlídačem parkoviště
vydáno 207 ks bloků po 30 Kč a 9.175 ks
bloků po 40 Kč, celkem i s autobusy za
376.010 Kč.
V roce 2009 bylo vydáno 9.988 ks bloků po
30 Kč, celkem i s autobusy za 302.640,-Kč.
V roce 2008 bylo vydáno 9.585 ks bloků po
30 Kč, celkem i s autobusy za 291.650,-Kč.
Radek Vrhel

VÝZVA
Své připomínky a náměty na zlepšení
našeho města a okolí můžete volat
nebo psát vedoucímu technických
služeb Radku Vrhelovi (tel: 604 208 881,
e-mail:
stavitel@kasphory.cz).
Podněty by se měly týkat úklidu
města či drobných úprav, kterými by
se zlepšil stav a vzhled města.
Děkuji.
Radek Vrhel

Zpráva o činnosti školské rady
V letošním roce končí tříleté funkční období
činnosti školské rady. Na závěr několik slov
o tom, čím jsme se během těchto uplynulých
let zabývali.
Současné složení:
Předsedkyně Mgr. Irena Oudesová,
Ing. Hana Naušová (zástupci města),
Mgr. Alena Jelínková , Mgr. Jaroslav Havel
(zástupci školy), Ludmila Kurzová, Radek
Šubr (zástupci rodičů)
ŠR má ze zákona právo schvalovat důležité
dokumenty a dávat podněty řediteli
a zřizovateli školy. Vedení školy má za
povinnost umožnit ŠR přístup k informacím
o škole, zejména k dokumentaci školy.
Během našeho funkčního období jsme
poznali, že ředitel školy, pokud má být
úspěšný, musí být mužem mnoha profesí.
Vedle práce pedagogické, jsou velice
důležité také manažerské schopnosti
a umění komunikovat. Malé školy se ruší,
„bojuje“ se o každého žáka. Vzdělání nabízí
každá škola, ale individuální přístup je
výsadou těch malých. Milí rodiče, i vy máte
možnost přispět k tomu, abychom v této
silné konkurenci obstáli a školu si udrželi.
Na 11 schůzkách jsme schválili:
• Výroční zprávy o činnosti školy za roky:
2008/09, 2009/10, 2010/11
• Školní řád
Projednávali jsme:
• Návrhy rozpočtů školy na roky : 2009,
2010, 2011
• Inspekční zprávu České školní inspekce
• Hospodaření školy
• Propagaci školní jídelny, získávání nových
strávníků
• Umístění měřiče rychlosti v blízkosti
školy
• Způsob naplňování a možnosti využívání
fondu odměn, rezervního a investičního
fondu
• Dotační programy pro školy
• Výši poplatků za školní družinu a školní
klub

• Podněty rodičů – složení jídelníčku ve schopné a pracovité zástupce. Dále paní
ŠJ, větší podpora reprezentace školy na starostce Ing. Aleně Balounové a radě
veřejnosti, bezpečnost přecházení dětí města a samozřejmě také panu řediteli
u fary
Mgr. Karlu Schönovi, se kterým jsme úzce
• Pokračující pokles počtu žáků – ŠR navrhuje spolupracovali. Nerada bych zapomněla
jako jednu z možností získání pěstounských též na paní ekonomku Ing. Jitku Barosovou,
rodin do Kašperských Hor.
která nám s velkou vstřícností a ochotou
vysvětlovala
a zodpovídala všechny naše
Předložili jsme tyto podněty Radě města
dotazy.
Kašperské Hory :
• Zvážit instalaci měřiče rychlosti pro Snažili jsem se, aby naše práce nebyla pouze
zlepšení bezpečnosti dětí v blízkosti školy
formální záležitostí, ale měla smysl. Jestli se
• Doporučili jsme červeně zvýraznit nám to podařilo, necháme na Vás. Přeji nové
vodorovné dopravní značení před školou
školské radě, aby se v ní sešli lidé, kterým
• Opravit fasádu okolo oken budovy školy
není budoucnost naší školy lhostejná.
• Zajistit ve spolupráci s místní policií
Vám všem krásné a spokojené Vánoce
dodržování dopravních předpisů - přechod
Za školskou radu
u fary
předsedkyně Mgr. Irena Oudesová
• Informovat ředitele školy o plánovaných
i neplánovaných pracích v okolí školy
s ohledem na bezpečnost žáků
• Návrh na získání pěstounských rodin
Podněty ŠR pro ředitele školy:
Vzhledem k navýšení DPH a zdražení energií se
• Iniciovat u zřizovatele opravu fasády
zvyšuje cena obědů v ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské
v okolí oken budovy školy
Hory s platností od 1.1.2012.
• Zajistit zlepšení bezpečnosti dětí
před školou
3 – 6 let
nápoj
2,-• Zajistit oddělenou výuku hlavních
přesnídávka
6,50
předmětů ve spojených třídách
oběd
14,-• ŠR doporučila zaměřit se na získávání
svačina
5,50
dalších strávníků, vzhledem k tomu,
že se jedná o hlavní příjem doplňkové
celkem
28,-- Kč
činnosti školy
7 – 10 let
nápoj
2,-• ŠR doporučila řediteli školy zabývat
přesnídávka
6,50
se možností získání pěstounských
rodin
oběd
17,-• Pokusit se získat žáky z rušící se
svačina
5,50
sušické ZŠ
celkem
31-Kč
• Zlepšit propagaci ZŠ na veřejnosti
ZŠ I. st. 6 - 11 let
oběd
20,-- Kč
• Zvážit účelné využití investičních
a rezervních fondů
ZŠ II. st. 11 - 15 let
oběd
22,-- Kč
Toto je stručný výčet naší činnosti
ZŠ III. st. 15 - 18 let oběd
23,-- Kč
za uplynulé 3 roky. Ráda bych touto
Zaměstnanci
53,-- Kč
cestou poděkovala za spolupráci
Ostatní cizí strávníci
55,-- Kč
všem členům rady, rodičům za jejich
dobrou volbu, protože si vybrali
Kaňáková J., ved. stravování

Zvýšení ceny obědů
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Odhalení pamětní desky Františku Toschovi

V sobotu dne 12. listopadu 2011 ve 14 hodin byla
v Parkhotelu Tosch v Kašperských Horách slavnostně
odhalena pamětní deska zakladatele, budovatele
a prvního majitele hotelu pana Františka Tosche.
Malou komorní slavnost za přítomnosti členů Toschovy
rodiny, kamarádů a známých zahájil ve vestibulu hotelu
iniciátor celé akce, bývalý učitel a dlouholetý přítel
Františka Tosche, pan Emil Kintzl. Připomněl jeho
nelehký život a práci v 60. - 70. letech minulého století,
která byla pak v devadesátých letech korunována nejdříve
úsilím a na závěr úspěchem ve vybudování moderního,
skvěle vybaveného hotelu v Kašperských Horách,

který je dodnes uznáván mezi jedničkami
internacionálních zařízení v našem státě.
O budování hotelu a záměrech majitele
pohovořil současný ředitel pan Jaroslav
Fischer.
Pamětní desku pak odhalila neteř Františka
Tosche sl. Ivanka Němcová.
Atmosféra
slavnosti
byla
umocněna
hudebním vystoupením jeho kamarádů, kteří
zahráli a zazpívali písničky, které Frantík měl
rád a zpíval je s nimi.
Karel Větrovec

kronikář

Foto: B. Ziegelbauer

Foto: K. Větrovec

Foto: B. Ziegelbauer

Jubileum elektrifikace Kašperských Hor

V roce 2012 uplyne 100 let od výstavby
a zprovoznění vodní elektrárny města
Kašperských Hor v Čeňkově Pile nad
soutokem Vydry a Křemelné. Horizontální
Francisovu turbinu o výkonu 125 koní
dodala firma J. M. Voith A.G. z rakouského
St. Pöltenu, generátor o výkonu 96 kW
a ostatní zařízení pak vídeňská pobočka
firmy Brown-Boveri. Vodní elektrárna
v Čeňkově Pile dodávala elektrickou
energii nejen do Kašperských Hor, ale i do

několika míst v okolí. Pozoruhodné je, že
tato malá vodní elektrárna, která je od
roku 1995 Národní kulturní památkou, je
dodnes v provozu. Tak i sama elektrárna
v roce 2012 může oslavit sto let svého
spolehlivého provozu. Díky vodní
elektrárně Kašperských Hor v Čeňkově
Pile se v našem městě elektrická světla
rozsvítila poprvé na Silvestra – 31. prosince
památného roku 2012.
Vladimír Horpeniak

Na suché Šumavě
I malé políčko
mívá svoje meze,
jen teď na Šumavu
každý neřád vleze.

Až jednou dostanou
zase spásný nápad
ať ho jdou vyzkoušet
na Divoký Západ.

V korunách Tvých stromů
už ptáček nezpívá,
bludička v bažinách
na zelené kývá.

Až vleze kůrovec
zeleným do hlavy,
pak snad ještě vyschnou
i prameny Vltavy.

Žádnou divočinu
v tom šumavském lese
stačí divočina
ta ve státní kase.

Šumavská hranice
minulá je už věc,
zelenou hranici
žere teď kůrovec.

Na Šumavě nechcem
zelené kovboje
ať se jdou schovati
za hromadu hnoje.

Začíná to s námi mávat,
že musíme překonávat
pitomostní záplavu...
Je to zkrátka na hlavu.
Miloslava Boudová

Šumavo, Šumavo,
bývala jsi zelená
teď pohled na tebe
až k slzám dojímá.

Všem spoluobčanům i zaměstnancům městského úřadu a technických
služeb přeji klidné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2012.
Marta Rosíková

Foto: K. Větrovec

Vinárna v ParkHotelu
Tosch
Hotelová vinárna v ParkHotelu Tosch, která
doposud byla široké veřejnosti nepřístupna
a využívala se pouze pro uzavřené společnosti,
rozšíří od ledna příštího roku nabídku služeb
v Kašperských Horách. Hotelová vinárna je
důmyslně umístěna ve sklepních prostorách
původního pivovaru ze 13. století a návštěvníka
okouzlí překrásnými klenbami a dobovou
atmosférou. Široká nabídka moravská vín
a k tomu vhodná gastronomie, bude každou
sobotu doplněna živou hudbou od 19.30 do
24.00 hodin. Poprvé přivítá vinárna hosty
v pátek 13. 1. 2012, v sobotu pak zahraje Dixie
Old Boys z Českých Budějovic. Rezervace míst
je možná na recepci hotelu tel. 376 582 592.

Jaroslav Fischer
Hotel Manager
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Péčí Města Kašperských Hor byly
v uplynulém roce 2011 opraveny dvě
historické kaple v areálu města. Jedná
se o kapli sv. Antonína Paduánského ve
Vimperské ulici pod školou a kapli sv. Víta,
Šebestiána a Anny, která se nachází na
odbočce polní cesty u sokolovny poblíž
staré Sušické cesty.
Kaple sv. Antonína je šestiboká zděná stavba
pod jehlancovou střechou, která vrcholí
makovičkou a křížem. Dnešní objekt z roku
1897 stojí na místě starší svatyně. Stěny jsou
členěny slepými valeně klenutými nikami.
Kaple je opatřena dřevěnými dveřmi, které
byly zhotoveny podle původních. Podle
této místní kaple byla dříve pojmenována
celá dnešní Besední ulice - St. Antonigasse
(Antonínská ulice). Staré mapové podklady,
jako například Stabilní katastr z roku 1837,
zachycují v její blízkosti i polní trať rovněž
nesoucí světcovo jméno - St. Antoniflur.
Podle kronikáře Panniho tu věřící konávali
pobožnosti v oktávu sv. Antonína. V roce
1861 byla kaple značně zchátralá a poničená,
a proto ji město vlastním nákladem

Kouzelný vánoční stromeček

V Londýně žila jedna hodná rodina. Vlastní
děti se už rozlétly do světa, a tak se manželé
Collinsovi rádi ujali drobné dívenky Sáry,
které zemřeli rodiče a zůstala sama, bez
prostředků. Velice rádi ji vzali k sobě domů
a těšili se na společně prožité Vánoce.
Sára poprvé mohla sama zdobit vánoční
stromeček. Dala si opravdu záležet!
Stromeček nádherně zářil, byl 24. prosinec.
V Anglii naděluje Santa Claus přes noc
a dárky se rozbalují až 25. prosince ráno.
Rodina Collinsových neměla pro Sáru volný
pokoj, a tak ji nechali spát v obývacím pokoji
vedle stromečku.
Odbila půlnoc a Sáru vzbudil lehký šramot.
V ten okamžik si povšimla postaviček na
stromečku. Všechny se hýbaly! Chtěla
tomu přijít na kloub, a proto se zlehounka
přiblížila ke stromečku. Nad hlavou ji oslovil
tenký hlásek: „Nechceš se podívat k nám do
Kouzelné země?“ptá se Sáry malý pohledný
vojáček. „Ráda, ale jsem moc velká!“odvětila
dívka. „Neboj, to hned vyřešíme,“ mrkl na
ni voják. Sára se zmenšovala a zmenšovala,
až byla stejně velká jako vojáček. Najednou
ji čísi ruce popadly a Sára přistála na první
větvi vánočního stromu. Naráz se ocitla
v Kouzelné zemi, kde vše zářilo zlatem,
až zrak přecházel. Sára se během chvilky
seznámila s dalšími ozdobami - baletkami,
celou vojenskou družinou i slaměnými
panenkami. Zahlédla i dárky, které chystal
Santa Claus pro rodinu Collinsových. Čas
jí rychle v milé společnosti ubíhal, ale
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Z historie opravených kaplí
opravilo. Tutéž kapli Kašperskohorští nově
vystavěli v roce 1897 a 25. dubna téhož roku
ji požehnal místní děkan P. Hirnschrodt. Františkánský světec sv. Antonín z Padovy
byl ctěn jako patron milujících se lidí,
žen a dětí, chudých, pocestných, pekařů
a horníků. Lidé ho vzývali s prosbami za
znovunalezení ztracených věcí, šťastný
porod, proti horečce, proti nemocem
dobytka, proti válečným útrapám i proti
moru.
Kaple situovaná na polní odbočce ze staré
Sušické cesty u sokolovny byla původně
zasvěcena sv. Vítu, posléze zde byli uctíváni
také sv. Šebestián a sv. Anna. V městské
kronice Engelberta Panni se o kapli uvádí:
„Severozápadně od města na prastaré
sušické silnici je z kamene vyzděná kaple,
kterou vystavěl měšťan Vít Müller. V ní se
nacházejí vyobrazení sv. Šebestiána, sv.
Víta a sv. Anny. Obecně je nazývána „VeitlCappele“. V době oktávu sv. Anny se tu večer
konají společné modlitby věřících. Stavební
údržba kaple je přenechána dobrodincům
a městské obci…“. Zakladatel kaple měšťan

Vánoční příběhy

starodávné hodiny právě odbíjely třetí
hodinu po půlnoci. Vtom se stromeček začal
lehce naklánět, vojáček vzal Sáru do náruče
a odnesl ji na pohovku. Pár ozdob sice
spadlo, ale stromeček se ustálil. Za chvíli už
vše bylo v pořádku.
„Necháme ji ještě spát...,“ šeptali Collinsovi
a rychle z obývacího pokoje odešli. Dívka
se však stejně brzy vzbudila a sama sebe se
ptá: „Byl to jen sen?“ Najednou ucítila v ruce
nějaký předmět. Byl to vojáček! Rychle ho
umístila zpět na stromeček a zdálo se jí, že
se na ni lehce usmál.
Sára dostala od Santa Clause hodně dárků,
ale ten nejcennější jí věnovali Collinsovi.
„Sáro, zůstaneš tu s námi i po Vánocích. Bylo
by nám bez tebe moc smutno!“ rozhodl pan
Collins. Její sny teď hlídá vojáček z Kouzelné
země.
Kateřina Tutková VII. tř.

Ťapka

Na kraji malého města žily dvě děti – Ivanka
a Ondra. Jejich největším kamarádem byl
pes Ťapka. Ve volném čase si s ním obě děti
velmi rády hrály. Na podzim však nastala
velká změna. Tatínek přišel o práci a rodina
musela šetřit každou korunu. Jednou k nim
tatínek přišel do pokoje a oznámil jim
smutnou novinu : „ Je mi líto, děti, ale Ťapku
musíme prodat, nemáme už dost peněz,
abychom ho uživili. Našel jsem hodného
pána, který přesně takového psa potřebuje.
Občas se za ním pojedeme podívat. Je mi to
také moc líto.“ Děti se rozbrečely, ale tatínek

Kašperskohorský zpravodaj

Vít Müller (1676 – 1750) byl znám jako velký
dobrodinec místního farního kostela. Kaple
na obdélném půdoryse je zasazena do svahu,
má sedlovou střechu. Štít nad jednoduchou
korunní římsou člení dva hladké pilastry
podpírající segmentový nástavec. Uvnitř
je valená klenba a v bočních stěnách malé
ploché výklenky zakončené segmenty.
Původní a hlavní patron kaple sv. Vít patří
mezi 14 svatých pomocníků v nouzi.
Zemřel jako dítě mučednickou smrtí v Římě
kolem roku 304. Býval vzýván jako patron
mládeže, hostinských, lékárníků, vinařů,
sládků, horníků, kovářů…Jeho přímluva
měla ochránit proti vzteklině, padoucnici,
posedlosti, hysterii a křečím, proti očním
a ušním chorobám, proti neplodnosti
a dokonce proti pomočování do postele.
Soubor starobylých kaplí, které se u nás
dochovaly, spoluvytváří historický charakter
našeho města i jeho okolí. Jsou dokladem
zbožnosti všech těch, „kteří nás předešli
a spí spánkem pokoje“.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Ťapku hned příští den odvezl.
Blížily se Vánoce a děti jako obvykle psaly
Ježíškovi. Jenže letos netoužily po dárcích,
přály si, aby byl Ťapka zase zpátky. Jak to ale
zařídit?
Nakonec tu přece jen byly Vánoce, rodina
dovečeřela a děti se rozběhly ke stromečku.
Pod ním našly dva dárky, které ihned
rozbalily. „Tak co vám Ježíšek nadělil?“
ptal se dojatým hlasem tatínek. Ivanka
se chlubila novou panenkou a Ondra
krásným autíčkem na ovládání. Najednou je
zamrzelo, že tu s nimi Ťapka není. Vždycky
jim ochotně pomáhal rozbalovat dárky.
V tu chvíli někdo lehce zaškrábal na dveře.
Obě děti běžely otevřít a za dveřmi seděl
na rohožce Ťapka. Radostně vrtěl ocáskem
a celé je naráz pěkně olízal. Děti nemohly ani
popadnout dech. „Sláva! To je nejkrásnější
dárek. Děkujeme, Ježíšku!“ Tatínek se na
maminku usmál a pošeptal :“ Letos budou
pěkné Vánoce!“
Aneta Švajková VII. tř.

Vzpomínka
30. listopadu 2011 jsme si připomněli
1. výročí kdy dohořela svíce života mé
dcery
Jany Kováčové, rozené Šplíchalové.
Věčné světlo vzpomínek si na ni
zachovává
Matka M. Boudová, sestra Alenka
a rodina Kováčova
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Vydali jsme se za naším novým
kašperskohorským farářem a zeptali jsme
se ho, jak se mu žije v posledních dvou
měsících tohoto roku v našem městě.
Nejprve jsme ho našli v základní škole.
„To jste nečekali, že by kněz stál před třídou
v hodině angličtiny, že? Třídám druhého
stupně jsem v anglickém jazyce, který
náhodou ovládám, vysvětlit něco o adventu
a Vánocích. Pak jsme zkoušeli Karoake
a naučili jsme se zpívat novou vánoční
píseň v angličtině. Všechny třídy byly skvělé.
Zapojovali se všichni žáci a dokonce slíbili,
že vystoupí při Mikulášské a na vyhlašování
soutěže „Nejhezčí hvězda“. Je to soutěž,
kterou farnost pořádá ve spolupráci se
základními školami v Kašperských Horách.
Děti namalují krásnou hvězdu a všichni, bez
ohledu na výsledek, dostanou cenu. Tomu
říkám skutečné křesťanství. Bůh nám všem,
kteří o to mají zájem, dá hlavní cenu: nebe,
věčný život. Díla se pak budou rozdávat
návštěvníkům půlnočních mší svatých,
tedy i v Kašperských Horách.
Žáci jsou nadšení. Vyhlášení
proběhne 16. prosince v kostele
sv. Markéty. Ale teď už zvoní,
takže budu muset běžet.“
Odpoledne jsme ho zastihli
v Domově s pečovatelskou
službou, ale tam byl tak zabraný
do vázání adventních věnců,
že jsme ho raději nerušili,
neboť mu to šlo velice dobře
a vrátili jsme se další den, kdy
tvorba adventních věnců pro
veřejnost pokračovala.
„Jak vidíte, tak tu připravujeme
adventní věnce a musím říci, že
je to jedna velká radost. Každý
si našel druh práce, která mu
sedí. Někdo napekl ozdoby,
jiný stříhá chvojí, které nám
laskavě poskytlo město Kašperské Hory,
další zase váže anebo zdobí. Je nám tu fajn.
Věnce chystáme k prodeji na akci „Adventní
romantika na svatém Mouřenci“. Až to
dokončíme, budeme mít připravených 14
adventní věnců. Každý bude překrásný
originál. Jistě se rychle prodají. Mám z toho
velikou radost. Za chvíli ale budu muset
odejít, neboť na hradu Kašperk začne
rekviem za Karla IV.“
Zanedlouho pana faráře vidíme, jak
s panem Mrázem statečně šlape „krpál“
na Hrad Kašperk. Má to být tichý
vzpomínkový pochod, tak ho vyrušíme,
až když po 45 minutách dorazí na vrchol.
„Bylo to náročné. Neprovozuji turistiku
pravidelně. Chtěl jsem to ale uskutečnit
a přitom v modlitbě myslet na naše

představitele města a státu. V 17 hod.
začne rekviem za Karla IV. Bude se jednat
o bohoslužbu hudby a slova, při které si
připomeneme, že se jako křesťané nemáme
poddávat remcání a nadávání na naše
politiky. Toho už je až moc. Spíš bychom
se měli modlit za naše představitele státu
a města, přestože s nimi nesouhlasíme. Oni
jsou totiž božími služebníky, i když si to
možná neuvědomí, budou jednou muset
skládat účty před Bohem. A následující
bohoslužba bude moc pěkná, neboť ji
doprovází Monumentum ze Svatoboru.“
V neděli jsme s mnoha dalšími rodinami
přijali pozvání na mši svatou zvlášť pro
rodiny s dětmi. Hrála tam rytmická skupina
Druhý pokus. Podle ohlasů návštěvníků
byla mše svatá vnímána velice kladně.
Takové vtipné kázání už dlouho nikdo
neslyšel.
„Milé děti, jak to s těmi Vánocemi vlastně
začalo? No, přece nejdřív musela Pana
Maria, maminka Pána Ježíše, otěhotnět.

To ji navštívil nádherný anděl a řekl jí, že
v bříšku bude nosit dítě. Ona tomu vůbec
nerozuměla, protože ještě nebyla vdaná.
Anděl jí řekl, že to zařídí Bůh, protože je
všemohoucí. A ona souhlasila. Tak moc
měla ráda Boha, že uvěřila v neuvěřitelné.
Ale anděl pak musel strašně rychle letět
za svatým Josefem, protože ten si Pannu
Marii chtěl vzít a když uslyšel, že má ve
svém bříšku děťátko od jiného tatínka,
tak se s ní chtěl rozejít. Anděl se mu zjevil
v noci, ve snu a uklidnil ho. Svatý Josef
uvěřil, že za tím vším je Bůh a že si ji tedy
má vzít. Panna Maria a svatý Josef pak
museli cestovat do Betléma. Ona už ale
byla v pokročilém těhotenství, bříško měla
velké, a tak nemohla jít pěšky, ale musela jet
na oslátku. To muselo být velice těžké. Celý

advent cestujeme i my s Josefem a Marií
a jsme v očekávání, tak jako Panna Maria.
Těším se na to, až s ní porodíme Ježíše. Ježíš
se nenarodí jenom v Betlémě, ale v každém
z nás…není to úžasné!?“
Večer jsme otce Tomase potkali s ostatními
obyvateli Kašperských Hor u vánočního
stromku. Říkali jsme si, co tady asi bude
dělat?
„Dostal jsem důležitou úlohu: moderuji
zahájení adventní doby. Je to snad
poprvé, co mám možnost se setkat s tolika
„Kašperskými Horaly“. Taková čest! Nejdřív
bude zvonkový průvod a pak se pomodlíme.
To pro mnohé bude možná poprvé po
dlouhé době, co se zapojí do modlitby. Kdo
nebude chtít, může si jít pro pivo a vrátit se
až bude po všem. Žehnání, to není žádná
legrace. To je významná událost. Znamená
to, že si od Boha vyprošujeme, aby se
předmět žehnání, v tomto případě vánoční
strom a adventní věnec, staly znamením pro
náš život. V tomto případě znamením světla
(svíčky), naděje (zelená barva)
a věčného života (chvojí),
které nás budou provázet
adventní dobou. My jsme
v dnešní době zvyklí žít tak
rychle, že už ztrácíme smysl
pro symboliku. Ta je ale velice
důležitá, pokud nechceme
svůj život promarnit, ale žít
ho naplno. Tím nemyslím, že
si utrhneme co nejvíce, ale že
ho žijeme do šířky a hlavně do
hloubky, tj. duchovně.“
5. prosince jsme se vydali
do městského kina, kam
otec Tomas pozval loutkové
divadlo Já to jsem a základní
školy. Přišlo mnoho žáků
i dalších obyvatel města.
„Hra „Vánoční příběh“ je
skutečně skvostem. Vít Marčík a Adam
Berger jsou úžasnými herci. V Táboře, kde
jsem působil a kam jsem je také pozval,
byly školy nadšené. I tady je vidět zář
ve tvářích žáků a učitelů. Koncipovali
jsme představení tak, že je to dárek od
sv. Mikuláše. Devátá třída, za doprovodu
několika učitelů, na začátek ještě zazpívala
anglickou písničku, kterou jsme před
měsícem nacvičili. Byl jsem velice dojatý,
když jsem viděl společenství, které se tu
vytvořilo. Hudba a divadlo často semknou
lidi k sobě a nechají je alespoň na chvíli
zapomenout na rozdíly a nesrovnalosti.“
O sobotě před druhou nedělí adventní
jsme se setkali s otcem Tomasem při
Vánočním večeru pořádaném panem
Dr. Horpeniakem ve farním sále
Pokračování na str. 9
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Pokračování ze str. 8
arciděkanství. Zeptali jsme se ho, co
se ještě plánuje na adventní a vánoční
dobu.
„Pokračují roráty, což jsou tradiční adventní
mše sv. při svíčkách ve sv. Markétě. Běží
každý čtvrtek už od začátku adventu a ještě
budou 15. a 22. prosince v půl osmé ráno.
Dále proběhne vyhlášení soutěže „Nejhezčí
adventní hvězda“ v pátek 16. prosince
v deset hodin v chrámu sv. Markéty. Každou
adventní neděli bude dále otevřena Pošta
pro Ježíška od tří do čtyř odpoledne
v Živém Betlémě, kde se návštěvníci mohou

seznámit s tím, jak pokračuje příběh
narození Pána Ježíše. Rád bych všechny
rodiny a děti pozval na Štědrý den ve dvě
hodiny na jesličkovou pobožnost ve sv.
Markétě a dospělé na slavnostní půlnoční
s překvapením. Pro koho je to pozdě,
nechť příjme pozvání na Boží hod vánoční,
v neděli 25. prosince na slavnostní mši sv.
v půl desáté ráno. V pondělí 26. prosince
bude další mše svatá pro rodiny s dětmi, a to
zase v půl desáté, za doprovodu rytmické
skupiny Druhý pokus. V pátek 30. prosince
na svátek Sv. Rodiny bude v pět odpoledne

mše sv. s obnovou manželských slibů
a žehnáním manželům a bezprostředně
po ní, od šesti hodin benefiční koncert
duchovní hudby Regency Voices z Velké
Británie. V sobotu 31. prosince může každý
v pět odpoledne poděkovat Pánu Bohu za
uplynulý rok a v neděli, na Nový rok 1. ledna
v půl desáté vyprošovat požehnání na nový
rok. Od 24. prosince do 30. prosince bude
kostel denně otevřen od 14 do 16 hodin.
Na Tři krále plánujeme překvapení, ale to je
ještě daleko.“
Helena Pekárková

Jak Ježíšek evangelizuje Kašperské Hory …

Když hovoříme o evangelizaci, tak lidé
obvykle myslí na Afriku či Asii. Pokud
nás už vůbec napadne Česká republika,
tak spíš severní nebo západní Čechy,
kde komunistický režim a následný
materialismus úspěšně zasáhl proti
duchovním hodnotám. Ale co to otec
Tomas tahá do Kašperských Hor?
Tak jako každý podnikatel se stará o růst
své firmy, manželé zakládají či rozšiřují
rodinu, tak se i farář stará o růst své farnosti
a blaho města, kam byl poslán, a jeho
obyvatel. A co jiného je evangelizace, než
starat se o růst farnosti. To je i odpovědnost
každého křesťana: vždyť každý křesťan má
misijní poslání, to si můžeme najít v Bibli na
mnoha místech. Ale my, běžní katolíci, slovo
evangelizace mnohdy neradi používáme.
Je ale mnoho forem evangelizace a přístupů
k ní. Všechny podoby se soustředí na to, aby
si lidé uvědomili, že je potřeba věřit v lásku,
v dobro, v odpuštění, v krásu ve světě, který
se často zdá být jen plný problémů a zla.
Pokud chceme žít v pokoji, je
potřeba, abychom se
k sobě chovali slušně,
měli jeden druhého rádi,
přijímali se navzájem,
takoví jací jsme, neboť
každý z nás má své
nedostatky. Každý
den, ale obzvláště
v adventu, jsme

Dříve než se v pohárech
víno s barvou krve rozzáří,
utrhněme bez váhání
poslední list v kalendáři.

vyzváni k tomu, abychom se obrátili
a zamysleli se sami nad sebou, nad svým
životem, nad tím, co bychom chtěli zlepšit
a s čím bychom si měli nechat pomoci,
například od Boha, který čeká právě na
to, až se konečně odhodláme obrátit se
na Něj a požádat Ho o pomoc. Sice nám
nesplní každé přání, protože není žádným
pohádkovým automatem typu „stolečku,
prostři se“, ale rozhodně dokáže hýbat
s životy lidí a přináší jim do srdcí pokoj.
O Vánocích bude Ježíšek evangelizovat
Kašperské Hory tím, že jako nemluvňátko
bude ležet v jesličkách. Ještě nemůže
mluvit a možná proto Ho má tolik lidí
rádo právě v této podobě. K těm jesličkám
směřuje vánoční hvězda, kterou následují
tři králové. I my jsme pozváni, abychom
se nechali oslovit tímto batolátkem, které
nám svou nevinností a zářícím úsměvem
říká: milujte se navzájem, jako já miluji vás;
obraťte se, napravte svůj život…
Ano, o Vánocích bude Ježíšek evangelizovat
Kašperské Hory. Evangelizace má být
novým impulsem, který mění životy. Pro ty,
kteří už dlouho žijí své křesťanství s větším či
menším úspěchem, se může stát počátkem
„druhé mízy“, nového elánu, a pro ty
pokřtěné, kteří se dostali na okraj farního
společenství nebo z něho úplně vypadli, to
může být nová příležitost, jak žít své křestní
poslání. Pro ty, kteří se nikdy s křesťanstvím
nesetkali, to může být začátek nové životní

Odchází nám starý rok,
jsou vánoční svátky,
popřejme všem parazitům
ať mají život krátký.

Novoroční přání
Dělnému pak lidu přejme
ať najde svou práci zas,
aby v naší republice
nastal zase lepší čas.

cesty, která časem může vyústit v křest.
S vědomím, že evangelizace by měla
být přirozenou vlastností každého
křesťana, nutností pro život a budoucnost
farního společenství, jsme se vydali se
sedmi mušketýry ze Sušice, Hartmanic,
Kašperských Hor a Rejštejna na třídenní
konferenci o nové evangelizaci, která
se konala na Svaté Hoře od 27. do 29.
listopadu 2011. Program konference byl
rozdělen do dvou oblastí, první se věnovala
formám evangelizace zaměřeným mimo
společenství církve a druhá byla zaměřena
více na formaci křesťanů k evangelizaci
a vnitřní evangelizaci církve. Oblasti
byly dále děleny do tématických bloků,
složených vždy z několika příspěvků, na
které navazovala diskuse.
Co s tím? Vlastně nic moc konkrétního…
- dohodli jsme se, že se budeme za
evangelizaci obyvatel našeho města a v naší
farnosti modlit nejrůznějšími způsoby.
Každý z nás se vracel velmi nadšený a pevně
věříme, že Duch svatý nám ukáže cestu,
kterou naše farnost má jít, a zmobilizuje
lidi, kteří by se chtěli připojit. Uvědomili
jsme si, že je to sám Bůh, který obrací srdce
lidí a každému dává svobodu volby. My mu
chceme být jenom k dispozici…a tak o tom
možná ještě uslyšíte.
Bohem požehnané svátky a pokoj
a dobro v roce 2012 přeje
P. Tomas van Zavrel, farní vikář

A těm, kteří bloudí tmou,
ať mají zase střechu nad
hlavou.
Nový rok vítejme
potichu,
mnohým z nás
nebude do smíchu.
Školství zmírá na
úbytě,
zdravotnictví sténá,
a to naše

zemědělství vzala velká
voda.
Strom podzimu bez váhání
dává na sadařův stůl svoji
úrodu,
tak já důstojný život přeji
pracujícímu českému
národu.
Přejme si to všichni, přátelé!
Miloslava Boudová

Kašperskohorský zpravodaj	  

		

V kamnech praská, krajina za okny
pocukrovaná prvním sněhem - je advent.
Dívám se na starobylý obraz Svaté noci.
Před očima se mi rozběhne film: napadá
mě, jak to asi tenkrát v tu Svatou noc
bylo?
Je to obraz dojemně něžný, prostý, plný
dobroty a laskavosti. Maria s Josefem sedí
u ohniště, v miskách snad trochu zeleniny,
možná pár oliv a chléb.
Drží se za ruce, jsou si
vším a přece v určité
bázni před sebou, snad
jako bratr a sestra a přeci
snoubenci. Oba vědí , že
brzy přijde ta chvíle, kdy
se narodí Bůh na svět. Ta
veliká chvíle, která navždy
změní dějiny lidstva, ta
chvíle, na kterou čeká
všechno stvoření. Když se
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rozhlédnou, jakoby tu nic nenasvědčovalo
tomu, že právě tohle místo si Bůh vybral
pro narození svého Syna. Obyčejný chlév,
Josefem poklizený a upravený, trocha
slámy k sezení, zvířátka, která jsou o této
noci tak klidná, tiše se choulí k sobě zimou,
oheň uprostřed - to aby Boží Syn, malý
Ježíšek až přijde, měl alespoň trochu tepla.
Nic chudšího a prostšího než chlév, kde dva
milující se čekají na
narození Lásky na svět.
Možná si Bůh vybral
právě tuhle chudobu
a jednoduchost, aby
nám ukázal co je pro
Něj to podstatné. Maria
a Josef nic neměli, jen
sebe navzájem, lásku,
blízkost a důvěru, že
Bůh, který je vyvolil
jako rodiče Krista, jim
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už daruje všechno co potřebují...
V ten Svatý večer tam v Betlémě, v malé
vesnici v judských horách, byli všichni
pohromadě - Svatá rodina, pastýři
i zvířátka, andělé chválící Boha, všichni
pospolu, sobě na blízku v tichém klanění
právě narozenému podivuhodnému
děťátku - Ježíškovi. Je to líbezný obraz,
není v něm nic navíc, jen to co je opravdu
důležité.
Tuhle událost slavíme už stovky let. Dnešní
obraz Vánoc ale s sebou nese tolik nánosů
a zbytečností, že obyčejnost a prostota
zůstává snad jen v dětských očích, které
ještě upřímně čekají na Ježíška, ještě věří,
že přijde. A láska? Ta vždycky přijde tam,
kde je vítaná, kde najde připravená srdce.
Tak i po 2000 letech se může láska narodit
o těchto Vánocích právě v našem srdci...
S přáním pokojného prožití vánočních
svátků
Jarka Korandová

Vzácná památka lidového betlemářství v Kašperských Horách

Jako významná památka šumavského Poznáváme tu místní měšťanské domy,
betlemářství je hodnocen starý kostelní radnici a dokonce i hrad Kašperk. Tento
betlém z Kašperských Hor, připisovaný místně charakterizovaný betlém býval
podle starých svědectví
místnímu legendárnímu
stavěn o Vánocích do portálu
řezbáři ale také truhláři
hlavního oltáře děkanského
a muzikantovi Prokopu
kostela sv. Markéty. Vzácná
Mackovi.
Barevně
kašperskohorská památka,
polychromované figury
kterou občas vystavuje místní
z
tohoto
betlému,
Muzeum Šumavy, má však
datovaného k roku 1859,
jednu zásadní chybu. Chybí
dosahují výšky 60 –
jí figury Svaté Rodiny, které
70 cm. V souladu se starou
patrně zmizely za zmatků po
betlemářskou
tradicí
druhé světové válce. Uvažuje
jsou řezané jako reliéf
se o restaurování betlému
z lipových fošen. U tohoto
a rekonstrukci chybějících
betlému je zajímavé
Pastýř, lidová betlémová figura figur. Rekonstrukci by mělo
i
betlémské
město,
připisovaná Ignáci Mackovi usnadnit porovnání s velmi
které převzalo podobu
z Kašperských Hor, 2. polovina
starých Kašperských Hor.
podobným
betlémem,
19.století, foto Jan Kavale

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
Již tradičně proběhne v našem městě a okolí
Tříkrálová sbírka ve dnech od 5. -10. 1. 2012.
Abychom mohli navštívit zase více domácností,
nejlépe všechny, je zapotřebí koledníků i vedoucích
skupinek. Máte-li zájem se podílet svou pomocí
na sbírce nahlaste se prosím na tel :731 66 99 51,
Zlatě Gerzdorfové, vedoucí střediska DPS.
Budeme rádi za každého radostného koledníka
i vedoucího.
Za oblastní charitu Jarka Korandová

Tříkrálová obchůzka, novoročenka akademického malíře Aloise
Moravce, Muzeum Šumavy

který se v úplnosti dochoval v Želenově.
- Na snímku betlémové figury ze starého
kašperskohorského betlému, zapůjčené
do expozice Muzea Šumavy v Kašperských
Horách.
Text a foto: PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Betlémové figurky věhlasného řezbáře betlémáře Wenzela Tutschku z Kašperských Hor
(+1940), sbírky Muzea Šumavy, foto Jan Kavale
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Vánoce

Vánoční zeleň plnila v lidových představách stromy a říkali: „Švestičko, třesu tebou;
blahonosné a ochranné funkce. S vánoční odkud se ozve psí zaštěkání, odtud bude
zelení se někdy mylně spojuje právě můj nejmilejší.“ Někde dívky nahlížely
tradice vánočního stromku, který má do studní. Věřily, že na jejich hladině
původ v německém městském prostředí. mohou samy sebe uvidět jako budoucí
Na český venkov pronikaly stromečky nevěstu. V Nicově, Tuškově a některých
poměrně pomalu. Před první světovou dalších místech u Kašperských Hor se
válkou většina venkovských rodin vánoční o štědrovečerní noci střílelo do vzduchu.
stromek neměla. Adolf Daněk ve svém Podle starých představ mělo obřadní
knize o lidových zvycích na šumavském hlomození odehnat zlé duchy a probudit
Podlesí z roku 1935 tvrdil: „ Vánoční přírodu, aby v novém roce dala úrodu.
stromek byl dříve málokde ve městě, na V Hartmanicích ale i jinde o Štědrém večeru
venkově nikde.“ Podle jiných zpráv vánoční obcházeli pastýři domy a troubili na své
stromky na Sušicku měly po roce 1900 trouby. Jasná štědrovečerní noc znamenala
některé střední a bohatší rodiny například pro obyvatele Šumavy úrodný rok, temná
v Sušici, Čejkovech, Zbynicích, Velharticích, noc špatný. „Lichte Mettn, finstere Stadln!“
Svojšicích, Pařezí, částečně
– Světlé vánoce, tmavé
v
Hrádku,
Dobršíně
stodoly, stodoly zaplněné!
a Kašovicícch. Nejstarší
Po návratu z půlnoční mše
zprávu o vánočním stromku
se na horní Šumavě pojídaly
v Kašperských Horách ve
ještě tzv. půlnoční jitrničky –
své rodině zaznamenal
Mettenleberwürste.
Karel Klostermann ve
Na Boží hod v tichu, klidu
svých Červáncích mého
a sváteční pohodě lidé
mládí už k roku 1862.
rozjímali o příchodu Mesiáše
Také
vánoční
nadílka
na tento svět. Práce byla
nebyla ve straší době
zapovězena,
někde
se
samozřejmostí a prosadila
o tomto dni nestlaly ani
Šumavský lidový interiér, Javorník postele.
se zřejmě působením
V
šumavském
- světnice v domě u Vastlů, foto
příkladů z městského
Podlesí
prý
ani
děti ani
neznámého autora kolem 1930,
prostředí. Nadílku tvořily
archiv Muzea Šumavy dospělí nikam nechodili,
obvykle jablka, ořechy,
kromě kostela. Zejména
křížaly, perník či kus
svátek sv. Štěpána patřil na
vánočky. Někde se děti těšily na dobroty Šumavě i v podhůří obchůzkám koledníků.
jako svatojanský chlebíček, lékořici, suché Podle kronikáře Panniho v Kašperských
pečené hrušky, sušené švestky, zázvorové Horách koncem 19.století děti zpívaly:
pečivo a perníčky. Dárky tu přinášel „zlatý
Golledi singn,
koníček“, teprve v novější době Ježíšek.
An Kreuzr bringen;
Během Štědrého dne až do večera se
Drin ist´s warm,
dodržoval přísný půst a v hospodářství
Heraust is kolt;
se vykonávaly jen ty nejnutnější práce.
Wennts was gebn wollts,
Ke štědrovečerní večeři se podávala
Gebst ma´s frei bold!“
„Zwetschenbritschka“ – vařené sušené
Koledy zpíváme,
švestky ve vlastní šťávě s cukrem a skořicí,
na krejcar čekáme.
dále vánočka a jablka. Jinde si dali tradiční
Teplo je uvnitř vám,
rybu, také vánočku, jablečný závin, kávu
zima zas venku nám.
a nakonec jablka a ořechy. Už odpoledne
Chcete-li dát něco ven,
otec rodiny připravoval „heilige Obendspan“
dejte to brzy jen!
– štědrovečerní třísky, které se dávaly
O Štěpánu se mládež v hospodách
pod střechu, aby dům byl chráněn před
občerstvovala kořalkou nebo pivem,
bleskem. Když se objevovaly první hvězdy,
vzácněji vínem. Při tom se připíjelo na
vycházel hospodář k domovní studni. Do
„krásu a sílu“.
koryta s tekoucí vodou vhodil hrst polní
Svátek sv. Jana 27. prosince se slavil jako
prsti a svěcené soli, jako by chtěl vodu
svátek lásky a porozumění. V ten den se i na
nasytit. Také pozorně dohlížel na to, aby
Šumavě žehnalo – světilo víno, které pak
každý doma měl na stěně svůj stín. Říkalo
lidé pili se slovy: „Pij lásku sv. Jana!“ Podle
se, že komu o této svaté noci stín chybí, ten
legendy se apoštolovi nepřátelé pokusili
zemře ještě dříve, než přejde nový rok. Po
světce otrávit, ale ten však otrávené víno
štědrovečerní večeři se překrajovala jablka,
požehnal a jed ztratil svou smrtící sílu.
lilo olovo a házelo střevícem podobně jako
Svátek Mláďátek – betlémských neviňátek
v jiných krajích. Na Hartmanicku chodívali
se světí 28. prosince. Ve Stachách se o tomto
o svatvečeru chlapci a dívky do sadu, třásli

Kašperskohorský zpravodaj

dni „chodilo po mláďatech“. Hospodyně
tu pekly pečivo velikosti vdolku s dírkou
uprostřed. To pak rozdávaly dětem, které
chodily ve skupinách a říkaly: „Milá paní,
dejte nám mládě, aby vás Pán Bůh pomlazil.
Nedáte-li nám mládě, Pán Bůh vám nedá
dítě!“ Na horní Šumavě se svátek Mláďátek
držel jako svátek dřevařů. Ti v svátečních
šatech navštívili ranní mši svatou a pak
během dne svátečně odpočívali, případně
konali jen ty nejnutnější domácí práce.
Všeobecně rozšířená byla tříkrálová
obchůzka. Koledníci si přes kabát oblékli
dlouhou košili a na hlavě nosili koruny
z tvrdého papíru, pomalované nebo
polepené staniolem. V koledách tří králů
se zpívalo o dlouhé cestě k jeslím Spasitele,
o hvězdě betlémské a o darech přinesených
Jezulátku. S novou intenzitou obchůzka
Tří králů v našem kraji ožila v nejnovější
době díky tříkrálové sbírce Charity Česká
republika například v oblasti Sušice
a Kašperských Hor, ale i jinde. S originální
vánoční koledou chodívali v letech po druhé
světové válce také šumavští novoosídlenci
– rumunští Slováci na Kašperskohorsku,
zejména z vesničky Dolní Dvorce. Měli
s sebou přenosný betlémek, recitovali
a zpívali svérázné koledy, které si přinesli ze
své původní domoviny.
V mnohých místech Šumavy se
provozovaly lidové vánoční hry se
zpěvy o Ježíškovi - Christkindspiel. Této
úlohy se ujímala především mládež.
Hrálo se ve vesnických hostincích nebo
u sedláků ve velké světnici. Hru složenou
v neumělých verších doplňovali účinkující
žertovnými improvizacemi. Vystupovaly
kostýmované osoby jako Josef, Maria
s panenkou a kolébkou, anděl, pastýři, tři
králové, Herodes, Kaifáš, hostinský, židé,
čert… Cenným protějškem německých
lidových her o Ježíškovi je česká vánoční
hra z pošumavského Vlachova Březí
z počátku 18. století, dochovaná ve dvou
rukopisech ve Státním okresním archivu
v Prachaticích.
Vánoční doba dříve končila až svátkem
Hromnic – Očisťování Panny Marie
(Obětování Páně) – 2. února. K tomuto
datu se sklízely betlémy z kostelů, často
i z domácností. Svíce - hromničky, které se
v ten den žehnají v kostele, se rozsvěcovaly
při bouřkách nebo u postele umírajícího.
Připomínaly světlo víry, světlo věčného
života. Na staré Šumavě se věřilo, že
když o Hromnicích vydatně sněží, přijde
ten rok pěkné jaro. Hospodář o tomto
dni kontroloval stav zásob krmení. Byl
spokojen, když zbývala alespoň polovina.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy
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Úspěšný cyklistův padesátý rok, aneb Král je jenom jeden

Velice spokojen může být se svými
cyklistickými úspěchy v roce 2011 Václav
Vintr. Přesně v den svých 50. narozenin
usedl do sedla svého závodního kola
CUBE na startu 18. ročníku AUTHOR KRÁL
ŠUMAVY ROAD 2011 v Klatovech, aby mu
za 5 hodin a 4 minuty pořadatelé tohoto
cyklomaratonu gratulovali k 1. místu ve
své kategorii na trase dlouhé 162 km, při
které musel zdolat 2.750 výškových metrů
převýšení. Lepší dárek si snad po zdolání

takto náročné trati nemohl přát. To však
nebyl jediný úspěch tohoto dobře rozjetého
závodníka. V cyklistické unii Š.U.A.C., ve
které absolvoval 13 závodů, se několikrát
postavil na stupně vítězů, aby v celkovém
vyhodnocení obdržel bronzový pohár
za třetí místo v kategorii nad 50 let.
Pro další pohár si mohl dojít v kategorii
družstev, kdy spolu s Richardem Novým
a Radkem Vrhelem obsadili krásné 3.
místo, kdy v konkurenci 37 registrovaných
týmů je předstihli jen
Mariánské Lázně a oddíl
Ramala Plzeň. Zřejmě
dost dobrej oddíl!
A jak ve stínu tohoto
cyklistického
Krále
jezdili ostatní členové
cyklistického oddílu KČT
Kašperské Hory?
Sedmkrát
ze
13
absolvovaných závodů
vystoupil
v
seriálu
Š.U.A.C. na stupně vítězů
Mgr. Richard Nový,
aby celkově obsadil
Zleva Radek Vrhel, Martina Sáblíková, Richard Nový a Václav Vintr v nabité konkurenci 3.
místo v kategorii nad

40 let.
Stabilizovaný výkon stačil pro Radka Vrhela
k celkovému 9. místu ve své kategorii,
a to po dojetí 12 závodů v konkurenci
dalších 92 závodníků. Týmové barvy hájili
ještě Ing. Josef Štěpán, který po ujetí 3
závodů obsadil 72. místo a Ing. Lubomír
Janošík skončil na 87. místě s pouze
jedním závodem. Pro zajímavost - v jaké
společnosti závodíme: 1. místo v této
amatérské soutěži v kategorii nad 40
let si vyjezdil František Raboň st., bývalý
dráhový reprezentant, patnáctinásobný
mistr republiky a držitel bronzové medaile
z mistrovství světa ve stíhacím závodě
družstev.
Radek Vrhel si také zajel letošního Krále
Šumavy a čas 5 hodin a 41 minut mu
stačil k 28. místu v kategorii (celkově
134. místo) v konkurenci dalších 1.326
účastníků tohoto cyklomaratonu. Ovšem
výkon, který předvedl Emil Kintzl ve
svých 77 letech je úchvatný. Na Králi
Šumavy se vydal na trať, která měřila
116 km a 35. místo je zcela obdivuhodný
výkon. Gratuluji a hlasitě závidím.
Radek Vrhel

Fotbal v Kašperských Horách
Radost, ale i obavy
Ano, tak lze vyjádřit pocity lidí, starajících
se ve svém volném čase o existenci tohoto
nejrozšířenějšího sportu v našem městě.
Je milý pohled na současnou tabulku
po podzimní části, kde družstvo mužů
figuruje na prvním místě s náskokem
4 bodů, i když se jim některá utkání

nepovedla. Doufáme, že se zlepší přístup
k tréninku a jarní kola se odehrají ještě
lépe než na podzim. Muži byli před
minulou sezonou omlazeni členy družstva
dorostu a již v tomto ročníku skončili na 3.

místě. Mezi mnoha faktory ovlivňujícími
tento stav je především předchozí práce
s mládeží, vybudované zázemí na Cikánce
a v neposlední řadě i podpora města společná doprava městským autobusem.
Tak to byla ta současná radost, ale smutnější
pohled je na naši účast v mládežnických
soutěžích, pramenící především ze
současného počtu zájemců
z řad žáků. Jisté je, že ve
městě ubylo dětí v tomto
věku, ale přesto bychom mohli
mít i za tohoto stavu základnu
širší. Je to ale o podpoře
a zájmu všech stran, rodinou
počínaje a školou konče.
Žáci začali v soutěži docela
dobře. Odehráli herně dobré
zápasy, i když nezískali body.
S přibývajícím časem to bylo
obráceně, nějaké body získali,
ale herně byli stále horší.
Proto se odraz hry projevil
na postavení v tabulce. I když
již není postavení družstva
žáků zdaleka na špici soutěže okresního
přeboru, tak je zde stále dobré to, že
se pravidelně soutěže zúčastňujeme.
Opravdu jsme někdy rádi, že jedenáctku
dáme vůbec dohromady - jen díky

nasazení těch žáčků, co by ještě patřili
do "přípravky".
I v letošním roce se vydařil pouťový
turnaj, kterého se zúčastnilo 8 mužstev
převážně ze složek místních organizací
a podnikatelů.
Stará garda se zúčastnila pouťového
turnaje ve Čkyni, kde obsadila 2. místo.
Chtěli bychom tímto poděkovat
dobrovolným trenérům, starajících se
o přípravu družstev a zajišťování všeho
potřebného k účasti na mistrovských
utkáních, ale i všem dalším pomáhajícím
s údržbou a úpravou hřiště.
Závěrem bychom chtěli pozvat všechny
příznivce fotbalu na Novoroční fotbálek
na hřiště na Cikánce 1. 1. 2012 od 10.00
hod.
M. Eger
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Stejně jako v předchozích letech tak
i v roce 2011 byl život oddílu orientačního
běhu TJ Kašperské Hory plný sportovních
zážitků. Výjimkou oproti předchozím
letům bylo to, že jsme nepořádali oblíbený
Šumavský kufr - přeci jenom zaměření
hlavní organizátorky Pavly na mateřské
povinnosti bylo přednější. Od 25. června
máme nového člena!! I výsledkově jsme
byli o Pavly výkony ochuzeni, ale přesto
jsme se v rámci oblasti neztratili. Díky
dobrému výkonu MUDr. M. Patákové jsme
dokonce získali stříbrnou medaili za druhé
místo na přeboru západočeské oblasti
v nočním OB. V rámci žebříčku zpč oblasti
jsou cenná i celková umístění. V prestižní
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Orientační běh bilancuje

kategorii H55 5. místo
Miloše Fialy, v D45 7.
místo MUDr. Patákové,
v H45 15. místo Luboše
Janošíka. V hlavních
kategoriích – H21 Kuba
Hulec 15. místo a Pavel
Paták 16. místo – v D21
pak Hanka Šustrová 17.
místo. Velmi nadějné
jsou také výkony Tondy
Šustra.
V
liniových
závodech si již uměl
pomáhat čtením mapy
a několikrát byl na
nejvyšších
stupních
vítězů.
Tyto své zkušenosti jistě
zúročí v příštím roce
v kategorii H10. Jeho
mladší bratr Ondřej
se zatím dostává do
lesa s rodiči v kategorii
HDR, ale brzy již bude
zvládat liniovou trať bez
doprovodu. Mnohem
lepší by bylo, kdyby
k nim přibyli ještě další
mladí zájemci o tento
sport z oblasti našeho
Frantík Hulec: "Máma tlačila kočár, ale mám za sebou první závod!"
města.

MUDr . Patáková přebírá medaili

První možností k seznámení se základy
bude již 1. 1. 2012 v rámci odpoledního
novoročního OB přímo v našem městě.
Hlavní pořadatelské úsilí pak zaměříme
na 13. ročník Šumavského kufru v druhé
polovině září, kdy u nás přivítáme mnoho
běžců nejen ze západočeské oblasti, ale
i z jihočeské a dalších míst, odkud se k nám
orienťáci rádi vrací. Oba víkendové závody
budou započítávány do oblastního žebříčku.
A ani při těchto závodech nezapomeneme
na začínající zájemce a připravíme pro ně
liniovou trať.
Miloš Fiala

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Výsledková listina „Běhu mimo dráhu“ v r. 2011
( Františka Kortuse za OS Kašperské Hory )
MISTROVSTVÍ VETERÁNŮ ČR 2011
název závodu

kategorie

pořadí

datum

čas

délka tratě

nad 70 let

4.

10. 7. 2011

21:55 min.

8 km

115. roč. Běchovice-silnice

7.

25. 9. 2011

50:17 min.

10 km

Plzeňský půlmaraton

2.

8. 10. 2011

1:57 hod.

21,1 km

Mistrovství ČR v krosu

OKRESNÍ SOUTĚŽ BĚHŮ MIMO DRÁHU – HUSQVARNA CUP – 25. ROČ. 2011-KLATOVSKO - celkově
Jiří Přibík – r. 1950 – PSK Klatovy

60 let

1.

František Kortus – r. 1940 – OS Kašp. Hory

70 let

2.

Jiří Čada – r. 1946 – KČT Nýrsko

60 let

3.

sestaveno z 12 závodů v rámci okresu Klatovy

BĚHY MIMO DRÁHU – NESOUTĚŽNÍ – v r. 2011 – 6 závodů
Běh Koutem na Šumavě

1.

26.3.2011

22:57 min.

5 km

Bělá pod Radbuzou (13. roč.)

3.

9.4.2011

23:57 min.

5 km

Běh kolem Ameriky v Písku

4.

15.10.201

27:30 min.

8,1 km

4.

26.3.2011

24:12 min.

5,1 km

Velešín – 4. roč. kros

1.

17.11.2011

33:04 min.

6,0 km

Strakonický běh

6.

21.8.2011

35:37 min.

5,5 km

nad 70 let

Horažďovice-Skalice

V roce 2011 účast na 21 závodech v rámci ČR
Z výsledkové listiny je evidentní, že vrcholové závody múže úspěšně zdolávat
i osoba nad 70 let věku.
Zaznamenal Karel Větrovec, kronikář Města Kašperské Hory
dle rozhovoru s p. Fr. Kortusem do zápisu kroniky v roce 2011

Klidné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v novém
roce všem spoluobčanům Kašperských Hor přeje výbor OS Náš
domov Šumava

Občanské sdružení Náš domov Šumava
Stručná zpráva z činnosti v roce 2011:
Bylo realizováno 16 poznávacích
vycházek – mimo jiné na Ždánov,
Řetenicko, oblast Červené, Karoliny Pily,
Vogelsangu, staré hutě, Zhůří, oblast Paští,
Stodůlek, kaple sv. Vintíře s vyhlídkou
z Vintířovy skály, Dobrá Voda, Hartmanice,
Prášily a okolí, Dolní, Horní a Nové Dvory,
Humpolec, Bohdašice, Pryčná, Opolenec,
Tuškov. Nutno podotknout, že na většině
míst byli účastníci pochodů a vycházek

Chráněný buk – úpatí Ždánova

poprvé.
Poznávací zájezdy byly
4, většinou do nedávno
ještě
nepřístupných
oblastí – Poledník, Březník,
Špičák a Pancíř, Prášily
a okolí, jižní část CHKO
a NP Šumava – Jelení
vrchy, Schwarzenberský
kanál, muzeum A. Stiftera
Nová Pec, Horní Planá
atd.,
zájezd
spojený
s pochodem ze Zhůří,
přes
Knapenberk
pomník letecké havárie,
Vogelsang, Kaisrův dvůr
do Kašperských Hor. Na doprovodech
se podíleli František Kortus, Vl. Frencl,
Mgr. Voráčková a v jižní části paní Dagmar
z IC Horní Planá.
Výbor OS zajistil akce pro širší veřejnost –
II. ročník dálkového pochodu ždánovskými
vrchy na trase 25 km a 10 km pro mládež.

Jelení Vrchy

V květnu byly uspořádány 2 veřejné
běžecké závody – II. ročník běhu kolem
Lišáku a I. ročník běhu na hrad Kašperk.
Uvedené akce byly účastníky kladně
hodnoceny – účast 58 závodníků.
František Kortus
foto: Marie Kršková
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Kulturní program Kašperské Hory
15. 12. – Koncert Základní umělecké
školy Kašperské Hory
Zasedací místnost na radnici od 16:00
hod.

24. 12. – Živý Betlém
Jesličková pobožnost s pásmem pro děti
a rozdávání betlémského světla u jesliček
v kostele sv. Markéty od 14.00 hod.

16. 12. – Vyhlášení soutěže „Nejhezčí
adventní hvězda“
V 10:00 hod. v kostele sv. Markéty
vyhodnocení soutěže pro děti o nejhezčí
adventní hvězdu

28. 12. 2011 – 1. 1. 2012 - ZIMNÍ DEN NA
KRÁLOVSKÉM HRADĚ
Očima jeho tehdejšího obyvatele. Obvyklý
zimní den na hradě: co bylo třeba udělat
a zajistit pro spokojený život na hradě
v drsných zimních podmínkách. Hrad
Kašperk denně od 10:00 – 16:30 hod.
„NEDRBAJ SE U STOLU MNOHO…“ Veselé
představení pro malé i velké s nejlepšími
šašky Karla IV. – Franocoisem Kujonem
a Jürgenem Spiegel Niegel o tom, jak se
správně chovat ve dvorské společnosti,
aby člověk sobě nezpůsobil hanbu. DENNĚ
OD 11:00, 12:30, 14:00 a 15:30 hod.

17. 12. - Adventní koncert
Farní sál MIRIAM v 16:00 hod., zahraje
skupina MIRIAM P. Vavřince.
18. 12. - Vánoční koncert
15:00 - Vystoupí
Volné sdružení
horažďovických zpěváků a muzikantů.
Farní sál. Vstupné dobrovolné.
21. 12. – Vánoční besídka ZŠ Kašperské
Hory
Od 10:00 hod. místní kino – vánoční
besídka ZŠ s hosty z Grafenou
Od 15:00 hod. místní kino – vánoční
besídka ZŠ pro veřejnost

29. 12. – Vánoční kytarový koncert L. Brabce
Koncert se uskuteční v atraktivní hotelové
jeskyni od 19:00 hod. Po koncertu
autogramiáda CD.
Na nádvoří bude
připraven punč, který je v ceně vstupného.
Vstupné je 200,- Kč a vstupenky je možno

zakoupit na recepci Parkhotelu Tosch.
29. 12. – Nezmaři
Pořádá Keltská stopa Kašperské Hory,
kostel sv. Markéty od 19:30 hod., vstupné
dobrovolné
30. 12. – Benefiční koncert Regency
Voices
Kostel sv. Markéty v 18:00 hod., benefiční
koncert na opravu pláště kostela, vystoupí
pěvecký sbor Regency Voices z Velké
Británie, který představí klasickou hudbu
čtyř století. Vstupenky: 100 Kč předprodej,
200 Kč na místě. Pořádá Římskokatolická
farnost Kašperské Hory.
31. 12. – Silvestrovský výstup na Sedlo
Pořádají turisté a lyžaři TJ Kašperské
Hory, odjezd busem v 9:30 z náměstí do
Albrechtic odsud výstup na Sedlo a přes
Kašperk zpět.
31. 12. - Vítání Nového roku 2012
pochodněmi
Pořádají turisté a lyžaři TJ Kašperské Hory
od 19:00 hod. ve Skiareálu Lišák.

Zaručené recepty Kašperskohorského klubu žen
Kokosové věnečky
1/4 kg kokosu, 1/4 kg bílku (nebo 8), 1/2 kg
cukru
Bílky ušleháme, přidáme cukr a kokos, ve
vodní lázni šleháme do zhoustnutí (nesmí
se vařit). Pak šleháme do vychladnutí.
Sáčkem tvoříme věnečky, mírně pečeme
(spíš sušit)
Krém:
0,5 l mléka, 6 dkg vanilkového pudinku
uvařit, po vychladnutí vmícháme 17
dkg cukru, dle chuti kakao, 0,5 kg másla.
Stříkáme na věnečky. Ztuhlé namáčíme
v čokoládě.

Vanilkové rohlíčky
24 dkg hladké mouky, 16 dkg másla, 5 dkg
cukru, 10 dkg lískových jader (nebo na půl
mandle), 1 žloutek, cukr moučka s vanilkou
na obalení
Do mouky rozsekáme máslo, přidáme
cukr i jemně strouhané oříšky. Žloutkem
zaděláme těsto a dáme na chvíli do chladu
odpočinout. Pak z těsta vyválíme šišku,
rozkrájíme ji na dílky, dlaní vytvoříme
tenké tyčinky, tvarujeme rohlíčky. Rohlíčky
klademe na nemaštěný plech a pomalu je
pečeme do světležluta. Rohlíčky obalujeme
v jemně tlučené vanilce s cukrem.

Kynuté pagáče
50 dkg polohrubé mouky, 30 dkg mletých
škvarků, 15 dkg másla, 1 dcl zakysané
smetany, 3 dkg droždí, 2 lžíce vlažného
mléka, sůl
Ve vlažném mléce necháme vykynout
droždí. Vypracujeme těsto z mouky, soli,
másla, smetany a kvásku. Rozválíme na
plát, sločíme do čtverce a necháme 1 hod.
kynout. Potom zase rozválíme, potřeme
škvarky, poskládáme a necháme kynout.
Po vykynutí rozválíme asi na 1/2 cm.
Vykrajujeme kolečka. Nožem naznačíme
mřížky, potřeme je rozšlehaným žloutkem
s trochou mléka. Potřeme a posypeme
kmínem. Pečeme asi 15 minut.

Jemné nugátové kytičky
350 g hl. mouky, 250 g másla nebo Hery,
120 g cukru moučka, 4 žloutky, 1 lžička
koření do perníku
Těsto rozválíme a vykrajujeme kytičky
s dírkou uprostřed z poloviční dávky. Dáme
na plech a povrch pomažeme rozkvedlaným
žloutkem a posypeme hrubým krystalovým
cukrem. Upečeme. Z druhé poloviční
dávky vykrajujeme kytičky celé (bez dírek)
a upečeme. Vychladlé slepujeme nugetou.
Marokánky
100 g másla, 80 g hl. mouky, 70 g cukru
krystal, 250 ml mléka, 50 g rozinek, 100 g
sušeného kand. ovoce, 80 g mandlí (ořechů),
čokoládová poleva

Z másla, mouky a cukru připravte jíšku, zalijte
mlékem (teplým) a dobře rozmíchejte. Do
husté kaše vmíchejte rozinky, ovoce, plátky
mandlí - můžete nasekat i ořechy. Ze směsi
klaďte na pečící papír placičky a upečte
do růžova. Upečené polévat čokoládou.
Pečeme při nižší teplotě 150 - 170 C
Srdíčka
24 dkg hl. mouky, 24 dkg másla, 12 dkg
mletých vlašských ořechů, 12 dkg cukru
moučka
Těsto rozválíme a vykrajujeme srdíčka.
Upečené slepujeme krémem.
Krém:
2 vejce, 8 dkg cukru krystal - šleháme
ve vodní lázni do zhoustnutí. Necháme
vychladnout. Utřeme 1 máslo a přidáme
vychladlou kaši.
Plněné ořechy
40 dkg hl. mouky, 16 dkg cukru moučka,
16 dkg másla, 16 dkg tuku Hera, 12 dkg
mletých vlašských ořechů, 4 lžičky kakaa
Těsto plníme do formiček a upečeme.
Krém:
Vymícháme 10 dkg másla, 10 dkg
cukru moučka a 1 žloutek. Přidáme 1
nastrouhanou Tatranku, 10 dkg mletých
vlašských ořechů a 2 lžíce rumu.
Slepujeme a na jednom konci namáčíme
v čokoládě.

Inzerce

Centrum volného času Šumava 2000, o.s. hledá

vedoucí centra na plný úvazek.
Zajímavá a kreativní práce s dětmi do 10 let. Upřednostníme
zájemce s pedagogickým SŠ nebo VŠ vzděláním a praxí.
Dobré platové podmínky. Pracujeme i o svátcích a prázdninách.
Vážní zájemci volejte tel. 603 255 563, osobní schůzka nutná.
Aparthotel a Centrum
volného času Šumava 2000
hledá
šikovnou paní na

výpomoc s úklidem
- po zapracování možný
i zkrácený úvazek.
Vážní zájemci volejte
tel. 603 255 563, osobní
schůzka nutná.

Kašperskohorský Zpravodaj vydává Město Kašperské Hory. Redakce
si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb
KZ. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů
zodpovídá zadavatel. Vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1,
341 92, tel. 376 503 411, IČ 00 255 645. Web: www.sumavanet.cz/
khory, email: informace@kasphory.cz. Odpovědný redaktor a grafická
úprava Jitka Pelíšková, tiskne Tiskárna Strakonice spol. s r.o., evidence
na Ministerstvu kultury České republiky pod číslem E 14893

Uzávěrka příštího vydání
Kašperskohorského zpravodaje
16. února 2012

