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V minulých vydáních Kašperskohorské-
ho zpravodaje byly zveřejněny informace 
o připravovaných a realizovaných inves-
tičních akcích pod taktovkou města. Po-
dívejme se na některé z nich, stavební, 
trochu blíže.

V květnu bude zahájena rekonstrukce 
lesní cesty ke hradu Kašperk. Stavbu bude 
provádět společnost KVINT Vlachovo 
Březí, spol. s r. o., a to za vysoutěženou 
cenu 3,7 mil. vč. DPH. Jedná se o obno-
vu stávajícího povrchu místní komunikace 
od křižovatky nad parkovištěm po křižo-
vatku na Habeš, a dále o obnovu povr-
chu cesty kolem hradu až po křižovatku 
pod hradem. V souvislosti s prováděním 
stavebních prací to také znamená, že do 
léta bude omezen přístup ke hradu. Pro-
síme proto návštěvníky o pochopení 
a respektování omezení v zájmu vlastní 
bezpečnosti.

Aby byli co nejméně rušeni stavební 
technikou, doporučujeme návštěvníkům 
hradu využít malebnou pěší trasu z Kaš-
perských Hor přes Kavrlík. Odměnou za 
jejich trpělivost jim bude příští procházka 
po nové cestě.

u hradu Kašperk ještě zůstaneme - 
v dubnu byla dokončena stavba čistírny 
odpadních vod pod hradem. Stavbu za 5,3 
mil. Kč vč. DPH zhotovila společnost VAK 
Servis, s.r.o. Nutnost této stavby vyplynula 
z již nevyhovujícího stavu a nedostatečné 
kapacity staré čistírny na nádvoří. Od května 
jsou tedy splaškové vody z veřejných toalet 
a z obytné části hradu bezpečně odváděny 
do nové, mechanicko-biologické aktivační čis-
tírny, s kapacitou 70 ekvivalentních obyvatel 
(to vyjadřuje kapacitu, kdy denně průměrný 
člověk produkuje 150 litrů odpadních vod).

Pokračování na straně 2
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V posledních dvou letech bylo poměrně zásadně obměněno složení zaměstnanců 
obce a úřadu. Proběhlo několik výběrových řízení a výzev na obsazení pracovních 
pozic na radnici. Kolik vlastně lidí je v současné době zaměstnáno na radnici a z jakých 
důvodů tak často hledá město zaměstnance?

Kolik lidí pracuje na radnici? Bude se jejich počet zvyšovat?

Dokončení ze strany 1

Součástí stavby bylo také přeložení a vý-
měna kabelu napájení čerpadla studny 
a nově také přívod elektriky pro objekt 
pokladny.

V květnu dvě nové stavby – aktuál-
ně jsou zahájeny další dvě velké stavby, 
obě v objemu 15 mil. Kč + DPH, a to 
rekonstrukce hlavního vodního zdroje 
pro Kašperské Hory na Starém a Novém 
Ždánově a přestavba staré tělocvičny na 
třídy mateřské a základní školy. Proběhla 
dvě kola zadávacího řízení na zhotovitele 
a do žádného se nepřihlásily místní firmy. 
Po druhém kole zadávacího řízení na zho-
tovitele byla vybrána plzeňská společnost 
SMP CZ, a.s., která v oblasti vodohospo-
dářských staveb zaujímá přední místo na 
českém trhu.

Prameniště na Starém a novém Ždá-
nově byla vybudována v první polovině 
minulého století a tvoří dvě soustavy 
jímacích objektů, které jsou vzájemně 
propojeny přívodním vodovodním řa-
dem. V rámci stavby bude obnoveno 
hlavní sběrné potrubí, které je věkem na 
některých místech zborcené a již zcela 
nefunkční, a také ostatní sběrná potrubí 
a jímací objekty, která jsou časem zarost-
lá a jejichž funkce je tak snížena. Díky 
rekonstrukci vodního zdroje v Řetenicích, 
která proběhla v minulém roce, by nemě-
lo během obnovy pramenišť na Ždáno-
vě dojít k problémům v dodávkách pitné 
vody městu. Po provedení prací na rekon-
strukci město získá kvalitnější a bezpeč-
nější hlavní přívod vody do města.

Přestavba staré tělocvičny spočívá 
v celkové rekonstrukci objektu, který už 
nemůže plnit svůj původní účel a chátrá. 
Do objektu bude vestavěno patro, takže 
v přízemí vznikne herna a ložnice mateřské 
školy, v patře pak je navržena učebna vý-
tvarné výchovy a místnost školní družiny. 
Do patra bude vybudován přístup nad stá-
vající spojovací chodbou z hlavního objektu 
školy. Součástí stavby je i úprava venkovní-
ho prostranství a oprava opěrné zdi.

Prostory, které by jinak dále zely 
prázdnotou a nemohly být smysluplně 
využívány, tak dostanou nejen nový ka-
bát, ale obnoví se i jejich funkce nejdů-
ležitější – budou novým, kvalitním a vy-
hovujícím zázemím, sloužit našim dětem 
a škole.

Jana Slonková, investiční technik města

Tvář města 
Jaro odstartovalo další 
stavební akce

„Jednoduše počty zaměstnanců radnice 
(samosprávy i státní správy) od roku 2015 
nejlépe ukazuje následující tabulka, v ko-
mentáři jsou doplněny další informace:

Z uvedeného vyplývá, že se počet zaměst-
nanců nezvýšil, v posledních dvou letech sta-
bilizoval, snažíme se veškerou (byť přibývají-
cí) agendu spojenou s výkonem samosprávy 
i státní správy zvládat se stejným počtem 
pracovních úvazků stálých zaměstnanců. Per-
sonální změny v posledních dvou letech jsou 
ovlivněny zejména odchody pracovníků do 
penze, nebo mateřskými dovolenými. Kom-
pletní obměnou pracovníků prošel finanční 
odbor, kde je nová vedoucí i účetní, odbor 
evidence obyvatel a přestupků má rovněž 
nové obsazení, nejmladší z odborů, Odbor 
majetku a investic města má 3 pracovníky 
celkem (pozemková držba + 2× investiční 
technik /z nich 1 na pozici vedoucího odbo-
ru/), přičemž plně obsazen je až od letošního 
ledna. Městské kulturní a informační středis-
ko, které organizačně a zařazením funguje 
jako referát (oddělení) obce, je obsazeno 4 
pracovníky: vedoucí, kulturním referentem, 
pracovnicí IC a pracovnicí propagace. I v tom-
to provozu došlo v posledních dvou letech ke 
kompletní změně, především z důvodu ma-
teřských dovolených.

Ačkoliv to vypadá, že se, jak se s oblibou 
říká, „úřednický aparát“ neustále zvětšuje, 
není tomu tak. Shrnu-li aktuální stav, kdy 
vycházím z platné organizační struktury, 

PtámE SE ZA VáS 
tA J E m n i c E  m ě Ú  A n D R E y  S tA ň K O V é :

pak v současné době jsou zaměstnanci 
obce a úřadu (v závorce je vždy uveden 
počet pracovních úvazků): tajemnice (1); 
asistentka starosty a tajemnice (1); sta-

vební úřad (2,5); životní prostředí (0,5); 
finanční odbor (2); kumulované pozice: 
matrika a mzdová účetní (1); podatelna, 
sociální odbor (1); odbor majetku a investic 
města (3); evidence obyvatel a přestup-
ky (1); MěKIS (4). Dále je zaměstnancem 
obce pracovnice úklidu (1) a řidič autobusu 
(1), do konce letošního roku také externí 
pracovnice - manažer projektu spolufinan-
covaného z EU (0,5). Organizační složkou 
města je od 1. 7. 2017 Hrad Kašperk, který 
má kmenovou personální základnu obsaze-
nou vedoucím a třemi stálými zaměstnanci 
(4). Celkem tedy 24 osob s naplněním 23,5 
pracovních úvazků. Více než polovina lidí 
zaměstnaných obcí a úřadem jsou místními 
obyvateli (14).

Jestli se bude nebo nebude navyšovat 
počet úředníků, je otázkou způsobu fungo-
vání celého systému veřejné správy u nás. 
Bohužel ale funguje i tak, že místo toho, 
aby byrokracii zjednodušoval a ‚ztenčoval‘, 
pomáhá často tomu, aby bujela na všechny 
strany. A s tím se setkáváme i v jiných ob-
lastech. K fungování radnice – pokud si to 
objem práce, požadavků a povinností, která 
se na obce a úřady valí s dalšími a dalšími 
úkoly na to co všechno mají zajišťovat vy-
žádá, bude tato otázka aktuálně řešena.“

nE/ZAměStnAnOSt - měStO, měÚ KAŠPERSKé HORy 2015/2017

2015 2016 2017 k 31. 3. 2018

nezaměstnanost ve městě 
celkem (počet vždy k 31. 12. 
daného roku) data ČSÚ

104 89 61 67 
(k 31. 3. 2018)

ZAměStnAnOSt OBEc, ÚřAD

celkový počet zaměstnanců na 
HPP placených městem 31 24** 24*** 24

počet zaměstnanců placených 
KÚ PK* 4 4 4 4

počet pracovníků zaměstna-
ných na DPP/DPČ 75 77 42 13

vyhotoveno DPP/DPČ 138 130 53 13

pro srov. - míra nezaměstnanosti v r. 2014 - 135 nezaměstnaných
* stavební úřad, matrika, životní prostředí, evidence obyvatel
** ovlivněno osamostatněním ‚odboru technické služby (TS + EVK)
*** z toho 14 s trvalým pobytem v K. Horách
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Není škůdce jako škůdce. Nejznámějším 
škůdcem v lesním hospodářství je Lýkožrout 
smrkový (KŮROVEC). Alespoň tak to říká 
Wikipedie. Co si o kůrovci myslí děti a co je 
Národní park Šumava, na to jsme se zeptali 
opět naší rady starších a mladších. A proto-
že tyhle otázky prvňáčky trochu potrápily 
a byly na ně hodně složité a byla vidět chuť 
zodpovídat další otázky, položila jsem ji ješ-
tě otázku, jaké zvířátko mají nejraději.

Kdo je to kůrovec? co je národní 
park Šumava a co nám přináší?

„Deváťáci“:
Kůrovec je takový hodný pán, který se  »
stará o lesy. Národní park rozkládající se 
na Plzeňském a Jihočeském kraji až do 
Německa. Cestují sem turisti. A kdo se 
může chlubit, že žije na Šumavě?
Brouk, který napadá stromy. Určité ob- »
lasti na Šumavě, jsou chráněné a neměli 

by být zničené člověkem. Přináší nám 
krásnou přírodu.
Brouk, který napadá zdravé stromy, nej- »
častěji smrky. Pravé jméno je Lýkožrout 
smrkový. Ve stromech ukládá svoje lar-
vy a ty se pak hemží na jiné stromy. Je 
to chráněná oblast.
Brouk požírající lýko. Chrání lesy, více  »
vzácných rostlin.
Brouk, který jí lýko. Chráněná krajinná  »
oblast. Přináší k nám turisty.
Škůdce, brouk. Žije na úkor stromů. Je  »
na Šumavě, chráněná oblast. Přináší 
různé informace o přírodě na Šumavě.
Brouk, který ničí stromy v lese. Chrání  »
chráněnou oblast.
Kůrovec je malý brouk, který žere stro- »
my. Kvůli kůrovcům je pořád míň a míň 
lesů. Jsou tu zakázány ničit a lovit ně-
které rostliny a zvířata. Spousta z nich 
jsou chráněná.
Je hmyz, který ničí stromy – lesy a pak  »

se to musí pokácet. Dokáže zlikvidovat 
celý les. Je nádherné místo (oblast) s bo-
hatou přírodou. Zvířata, rostliny, stromy.
Brouk co žere stromy. Udržuje hezkou  »
přírodu.
Je to brouk co žere strom. Hezká krajina. »
Malý brouk, který likviduje stromy –  »
lesy. Nádherná krajina.
Brouk, který ničí stromy. Les, příroda. »
Je to brouk, který napadá smrky. Kraji- »
na, která je nedotčená člověkem.

Kdo je to kůrovec? co je národní 
park Šumava a co nám přináší? 
Jaké zvířátko máte nejraději?

„Prvňáčci“:
Kůrovec seká stromy. »
Je to brouk, kterej jí kůru od stromů. »
Je to zlej brouk, kterej kazí stromy a po- »
tom se musí sekat, kosit.

Je to takovej park, ve kterým jsme byli,  »
ale já jsem to zapomněla.
Je to příroda. »
Šumava je naše město. »
Šumava je půlka Česka. »

Koně, »
pejska, »
lva, »
naší kočku, »
koně, »
koně, »
kotě, »
štěně a koně, »
žirafu, »
tygra, »
ptáčka a koně, »
pejska, »
koťátko, »
štěně a koníka, »
lva, »
černýho a bílýho tygra. »

Lenka Doubková

Anketa - Rada mladších a rada starších

V úterý 1. května 
byla ve výstavních prostorách 

kašperskohorské radnice zahájena 
výstava, jejíž název, po zhlédnutí 

vystavených obrazů, nikoho nenechá 
na pochybách, že autoři mají zcela 

jasno... Zajímavě koncipovaná výstava 
maleb a kreseb tří místních výtvarníků, 

ivy Sedlářové, Jiřího Jirmana a Jiřího 
Bártíka, provede na plátnech 

návštěvníka místy i pocity, které 
v jejich pojetí charakterizují domov. 

Výstavu můžete navštívit až do konce 
června, v době provozu měKiS 

(po - pá: 9.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00, 
so - ne: 9.00 - 15.00 hodin).

Z maleb a kreseb určitě poznáte, KDE DOMOV MŮJ
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multifunkční tělocvična vykázala ztrá-
tu za loňský rok 1.401.000,- Kč (celková 
částka ztráty tělocvičny, plněná městem 
Kašperské Hory  a technickými služba-
mi s. r. o. Kašperské Hory). Aby dosáhla 
mírného zisku, musel by jet provoz tělo-
cvičny naprosto plně bez přestávky 365 
dní v roce 12 hodin a to je v podmínkách 
Kašperských Hor absolutně nereálné.

Podle jednatele Technických služeb měs-
ta Kašperské Hory Jiřího Bártíka je multi-
funkční tělocvična velice moderní, krásná, 
ale na poměry Kašperských Hor naprosto 
předimenzovaná stavba, se kterou by bo-
jovalo i padesáti tisícové město.

Jaké je využití tělocvičny místními oby-
vateli? Je v Kašperských Horách hodně 
sportovců? Na to jsme se zeptali správce 
multifunkční tělocvičny Michala Trše.

Vy jste správcem tělocvičny teprve od 
loňského roku. Konkrétně kdy jste se stal 
správcem multifunkčního zařízení?

Správcem multifunkční haly jsem od září 2017.

Proč Vás napadlo jít právě do Kaš-
perských Hor a stát se správcem 
tělocvičny?

Jako trenér a člověk věnující se fitness 
a pohybu, jsem byl osloven původním 
správcem p. Benešem ohledně realizace 
vybavení fitness-centra. Na tuto spolu-
práci jsme navázali a já se tak dostal do 
Kašperských Hor jako trenér a prostředí 
Kašperských Hor si okamžitě oblíbil.

co se vám, podle vás, podařilo zlep-
šit za doby vašeho správcování v multi-
funkční tělocvičně?

Věřím, že se mi podařilo prohloubit 
dobré vztahy se sportovními kluby, které 
navštěvují sportovní zařízení pravidelně 
v rámci klubových soustředění. Větší po-
vědomí o využitelnosti zařízení se doufám 
povedlo vybudovat i například u sušic-
kých tenistů, kteří halu přes zimní měsíce 
využívají.

Velice dobrý pocit mám i ze zlepšení 
podmínek pro cvičení v malém sále. Sál je 
nyní využitelný pro bojové sporty a další 
pohybové vyžití. Změnu kladně hodnotí 
i senioři, lidé navštěvující kruhové tréninky 
i děti využívající prostor v rámci sportovní-
ho kroužku Sparťan.

Rozhovor se správcem 
multifunkční tělocvičny

naopak, co se Vám třeba nedaří?
Cítím ještě velké rezervy ohledně pře-

svědčení místních lidí k aktivnímu přístu-
pu k pohybu a sportu. Obzvláště pak ze 
strany dámské poloviny obyvatelstva, rád 
bych do budoucna dosáhl větší návštěvnos-
ti kruhových tréninků a dámské posilovny. 
Ale například i větší návštěvnosti sportovní 
haly místní mládeží.

Jaké sporty konkrétně máte rád vy 
a jakým se věnujete?

Můj sportovní záběr je poměrně široký 
a věřím, že i to je důvod, proč jsem schop-
ný dobře vnímat potřeby a nároky velkého 
spektra sportů a sportovců, ať už se jedná 
o sport kolektivní nebo čistě individuální.

Můj čas byl během mého života nejvíce 
rozptýlen mezi basketbal, skateboarding, 
bojové sporty, silové cvičení, běhání, ale 
například i surfing a jógu.

mají děti a dospělí v Kašperských Ho-
rách zájem o sport?

Mají, ale jak jsem již zmínil výše, určitě 
máme v tomto směru co zlepšovat. Velice 
aktivní jsou například hráči stolního tenisu 
a u mladší části obyvatelstva hraje prim 
fitness-centrum.

Jaký ohlas mělo veřejné bruslení 
u místních obyvatel?

Ohlasy na veřejné bruslení byly víceméně 
kladné. Myslím, že led si užili hlavně děti 
a byl příjemnou možností pro ty nejmladší, 
jak se „za barákem“ učit bruslit bez nut-
nosti dojíždění. Určitě veřejné bruslení po-
važuji za dobrý nápad a jsem rád, že nám 
počasí alespoň chvíli přálo.

co máte dále v plánu? Čím byste chtěl 
multifunkční tělocvičnu oživit?

Rád bych zvýšil nabídku jógy, kterou po-
važuji za dámami nejnavštěvovanější akti-
vitu. V plánu jsou nějaké další turnaje pro 
místní obyvatelstvo a lidi z okolí. Nebo tur-
naje okolních klubů například ve florbalu, 
které mohou lidé navštívit jako diváci.

Děkuji a přeji Vám hodně sportovních 
nadšenců.

Lenka Doubková

měStO KAŠPERSKé HORy HlEDá 
pracovníka pro výkon funkce předsedy 
Komise pro projednávání přestupků. 

(možno na DPP, zkrácený HPP)

Podle ust. § 111 zákona č. 250/2016 Sb., v platném znění, musí mít předseda Komise 
pro projednávání přestupků vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním 
programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, případně vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti s tím, že musí prokázat odbornou 
způsobilost zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra (zvláštní odborná způsobilost). 
Zájemci mohou poslat své přihlášky, kontaktní údaje, profesní životopis 
a souhlas se zpracováním osobních údajů na adresu: město Kašperské Hory, 
náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám tajemnice ing. Staňkové, do 29. 6. 
2018 (do 12 hodin).
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O čem jednala rada a zastupitelstvo města?
Rada města Kašperské Hory (dále jen 

Rm) se schází na pravidelném jednání 
každé dva týdny. Členy rady města jsou: 
starosta Petr málek, místostarosta Jaro-
slav chlada, Jan Voldřich, DiS., mgr. Zde-
něk Svoboda a ing. milan Bechyně. Prů-
běh zasedání rady města se řídí jednacím 
řádem (k dispozici na www.kasphory.cz/
úřední deska - rada). Rada města zaseda-
la ve dnech 26. března (přítomni 4 členo-
vé rady, omluven ing. Bechyně), 16. dub-
na (přítomni všichni členové rady).

Z jednání rady města 26. 3. 2018

Zájem o bydlení v Kašperských Horách 
je stálý – trvale to potvrzuje zájem žada-
telů o městský byt, případně o byt v DPS. 
Na jednání rady 26. 3. rada projednala 3 
žádosti o prodloužení nájmu, jednu novou 
žádost o byt, ukončení nájmu městského 
bytu, žadatele v bytové nouzi řeší byto-
vá referentka ve spolupráci se sociálním 
úřadem a na programu jednání byly také 
případy dlužného nájemného a chování ná-
jemníků v rozporu s domovním řádem.

Výroční zpráva Kašperskohorských 
městských lesů s. r. o. za loňský rok, byla 
v březnu předložena radním ke schválení. 
Zpráva o hospodaření městské organizace 
poskytuje rozbor hospodaření za rok 2017, 
kdy lesy dosáhly kladného hospodářského 
výsledku 2 280 000 Kč, což je oproti plánu 
o 8,78 % procent více.

V rámci pozemkové agendy Odboru 
správy majetku a investic města rada 
projednala například výstavbu ČOV na Ka-
vrlíku, realizaci cyklostezky Nicov a situa-
ci kolem pozemků na nichž jsou umístěny 
tzv. „Řopíky“ (stavby lehkého opevnění). 
V rámci komplexních pozemkových úprav 
je záměrem Ministerstva obrany, které 
má ve své gesci příslušnost k hospodaře-
ní s těmito nemovitostmi, kromě zaměření 
samotných objektů i řešení jejich vlast-
nictví – vlastníkem pozemků by se moh-
lo stát město, s následným bezúplatným 
převodem staveb, kolem nichž vede naučná 
stezka. Otázka získání pozemků a nemovi-
tostí (k. ú. Žlíbek a Tuškov) je aktuálně 
dále řešena.

Sportovní hala je 1,2 milionu korun 
v mínusu – provozní ztráta sportovní 
haly (multifunkční tělocvičny) za loňský 
rok dosáhla částky 1 195 354 Kč, z toho 
je 395 726 Kč ztráta způsobená rozdílem 
mezi obvyklými a smlouvou stanovenými 
zvýhodněnými cenami (doplatek za zvý-
hodněné ceny uživatelů sportovní haly) 
a ztráta nad rámec nájemní smlouvy (sku-
pinové slevy ad.) 799 628 Kč. Rada města 

doporučila zastupitelstvu celkovou pro-
vozní ztrátu z rozpočtu města pokrýt, za-
stupitelstvo města 19. 4. 2018 dotaci na 
pokrytí provozní ztráty ve výši 1,2 mil. Kč 
schválilo.

Rozpočet a plán činnosti hradu Kaš-
perk na rok 2018 – vedoucí organizační 
složky Hrad Kašperk, Mgr. Zdeněk Svobo-
da, předložil radě k projednání a schválení 
rozpočet a plán akcí na letošní rok. Plán 
kromě běžných činnosti zahrnuje napří-
klad deset vícedenních (celovíkendových) 
kulturně - společenských a zábavných 
projektů pro návštěvníky od jara do zimy. 
Mimo to ale také počítá s nutnými opra-
vami a investicemi pro zkvalitnění objektu 
a provozu i komfort návštěvníků. Předpo-
klad výsledku rozpočtu organizace v návr-
hu je, i vzhledem k plánovaným investicím 
(2,25 mil. Kč), mínus 1,08 mil. Kč. Rada 
města schválila jak rozpočet, tak marketin-
gový plán hradu na letošní rok.

Výtopna hospodařila dobře, do „čer-
vených čísel“ se letos nedostala. Zprávu 
o hospodaření společnosti EVK Kašperské 
hory s. r. o., která zahrnuje výtopnu a sou-
stavu CZT (centrální zásobení teplem), 
předložil radě na vědomí jednatel spo-
lečnosti Bc. Marek Vrba. V loňském roce 
překročila výtopna výrobu tepla proti roku 
2016, podařilo se snížit tepelné ztráty té-
měř o čtvrtinu (23,5 %). Cena tepla se ne-
měnila, zůstala stejná jako v roce 2016, ve 
výnosech dosáhla výtopna 10 696 764 Kč. 
Celkové náklady složené z nákladů na pali-
vo (pořízení, štěpkování, doprava), samotný 
provoz výtopny, materiálu, rozvodů a od-
běrných míst (údržba, oprava, technologie, 
servis, revize ad.) činily 9 614 121 Kč. Příjmy 
z prodeje tepla a příjmy za „zelené bonusy“ 
z výroby dosáhly celkem 10 696 764 Kč. 
V roce 2017 hospodařila výtopna tak, že 
výsledek hospodaření je kladný a dosahuje 
1 082 644 Kč.

V porovnání nákladů na 1 GJ tepla se 
ve srovnání s rokem 2014 snížily náklady 
na vyrobený GJ o 30,6 %, na prodaný GJ 
o 34,7 %. Pro spotřebitele je určitě dobrou 
zprávou i to, že se díky dobrému hospoda-
ření výtopny nepočítá se zdražením tepla 
ani v příštím roce.

Z jednání rady města 16. dubna 2018

Bytová, majetková a pozemková agen-
da – to jsou většinou nejrozsáhlejší body 
jednání rady města, která se i 16. dubna 
věnovala žádostem o byt a hospodaření 
s nimi, záborům, pronájmům a věcným bře-
menům v případě pozemků, problematikou 
infrastruktury hospodářských sítí (vodovo-
dy, kanalizace, teplo, ČEZ a další).

Rm projednala smlouvu na stavbu 
vodovodu a kanalizace v lokalitě „ces-
ta na Pranýř“, projednala nabídky a uza-
vření smlouvy na provedení stavebních 
prací v rámci akce „Obnova pramenišť 
a přeložka propojovacího potrubí Sta-
rý a Nový Ždánov“ (zhotovitelem bude 
SMP CZ a. s., Praha, s nabídkovou cenou 
15 250 11,84 Kč bez DPH). Dále rada 
schválila výběr nejvhodnější nabídky na 
realizaci akce „ZŠ Kašperské Hory – sta-
vební úpravy původní tělocvičny na třídy 
k MŠ a ZŠ“ – zhotovitelem bude firma 
SMP CZ a. s. Praha, která nabídla cenu 
15 280 645,- Kč bez DPH.

V plánu je bytová zástavba lokality 
nová – tak se jmenuje projekt, jemuž dali 
radní těsnou většinou „zelenou“ – jedná se 
o realizaci nové bytové zástavby soukromé-
ho investora. Rada vyslovila souhlas s rea-
lizací záměru, napojením na inženýrské sítě 
i přeložením části kanalizace.

nová vyhláška upravuje noční klid 
při pořádání kulturních a společenských 
akcí – zkrácení doby nočního klidu nemůže 
povolit ani samotná rada města, ani kul-
turní středisko, jak se někteří ze žadatelů 
domnívají. Tuto problematiku nově upravují 
přijaté novely zákonů, jimiž se město musí 
řídit, proto i povolení kratší doby nočního 
klidu musí schválit nejvyšší orgán města 
– zastupitelstvo – a tato úprava musí mít 
podobu Obecně závazné vyhlášky. Rada 
města doporučila zastupitelům, na základě 
žádosti nejen MěKIS Kašperské Hory, ale 
i některých individuálních žadatelů, schvá-
lení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 
o nočním klidu, která upravuje kratší dobu 
nočního klidu pro předem stanovené akce 
(OZV č. 1/2018 je k dispozici na webu 
města, v sekretariátu úřadu).

Z jednání zastupitelstva města 19. 4. 
2018 (přítomno bylo 12 zastupitelů)

Zastupitelstvo města Kašperské Hory 
se schází na svém jednání nejméně jed-
nou za tři měsíce. Zastupitelstvo pra-
cuje ve složení: ing. Balounová Alena, 
ing. Bechyně milan, Bernardová Bohu-
slava, PhDr. Horpeniak Vladimír, Had-
rava ladislav, mgr. Havel Jaroslav, chla-
da Jaroslav, Kalčíková michaela, Jirman 
Jiří, málek Petr, ing. mäntl miroslav, 
ing. naušová Hana, mgr. Svoboda Zde-
něk, Švajková Gizela, DiS. Voldřich Jan. 
Zasedání se řídí Jednacím řádem zastupi-
telstva města Kašperské Hory (k dispo-
zici na www.kasphory.cz / úřední deska 
> zastupitelstvo).

Pokračování na straně 6
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Dokončení ze strany 5

 Zastupitelstvo mělo na svém zatím 
posledním jednání 19. dubna bohatý pro-
gram – projednávalo návrh na přehodno-
cení přestavby původní školní tělocvičny, 
věnovalo se majetkové a pozemkové 
agendě, schvalovalo novou Obecně zá-
vaznou vyhlášku o nočním klidu, pokrytí 
předpokládané ztráty vzniklé při provo-
zu a správě sportovních zařízení na rok 
2018, dotaci na projekt rekonstrukce so-
ciálních zařízení v šatnách tJ, seznámilo 
se s aktualizovanými dokumenty úřadu 
(Sociální fond, poskytování náhrad ces-
tovného) ad.

naplní se nové třídy školky a prostory 
staré tělocvičny? Na návrh Mgr. Jaroslava 
Havla, zastupitele, pedagoga a člena škol-
ské rady, byl do programu jednání zastupi-
telstva zařazen bod týkající se přestavby 
bývalé školní tělocvičny, investiční akce „ZŠ 
Kašperské Hory, stavební úpravy původní 
tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“. Vyjádřil 
obavy, zda se tato investice „vyplatí“ ve 
smyslu reálného využití (naplnění) prostor. 
Na jednání zastupitelstva byl přítomen 
i ředitel školy, který vysvětlil, že ač pravdě-
podobně nebude zákonem stanovena po-
vinnost přijímat do MŠ dvouleté děti, i tak 
je kapacita MŠ neustále nedostačující, se 
žádostí o společný školský obvod pro zajiš-
tění předškolního vzdělávání se na město 
obracejí také okolní obce. I z hlediska další-
ho naplňování základní školy v následujících 
letech je rozšíření kapacity MŠ potřebné. 
Školní prostory nadto využívá také ZUŠ, 
školní klub a družiny. Po živé diskusi zastu-
pitelé těsnou většinou rozhodli o pokračo-
vání projektu přestavby bývalé tělocvičny.

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné 
vyhlášky je stanovení výjimečných pří-
padů, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší, a to od 02:00 
do 06:00 následujícího dne s tím, že po 
zbytek noci příslušného dne doba noč-
ního klidu vymezena nebude (od 22:00 
do 24:00 příslušného dne).

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba 
od dvacáté druhé hodiny daného dne 
do šesté hodiny následujícího dne.2

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při 

nichž je doba nočního klidu vymeze-
na dobou kratší

1. Doba nočního klidu se vymezuje od 
02:00 do 06:00 hodin, a to v násle-
dujících případech:

v noci z 31. prosince na 1. ledna a. 
z důvodu konání oslav příchodu 
nového roku;
v noci z 30. dubna na 1. květ-b. 
na z důvodu konání tradiční akce 
stavění májky;
v noci ze dne konání tradiční akce c. 
Den hudby na den následující 
konané jednu noc ze soboty na 
neděli v měsíci červnu;
v noci ze dne konání tradiční d. 
akce Poslední tanec sezóny na 
den následující konané jednu 
noc ze soboty na neděli v měsíci 
červnu;
v noci ze dne konání tradiční akce e. 
Kašperskohorská pouť – Pouť 
Panny marie Sněžné na den 
následující konané jeden víkend 
v noci ze soboty na neděli v mě-
síci srpnu;
v noci ze dne konání tradičních f. 
městských slavností na den 
následující konané jeden víkend 
v noci z pátka na sobotu a v noci 
ze soboty na neděli v měsíci září;
v noci, během které bude pro-g. 
bíhat promítání filmů v areá-
lu letního kina během letních 
prázdnin.
v noci, během které bude probí-h. 
hat tradiční Pouť na Červené, 
konané během druhého srpnové-
ho víkendu.

2. Informace o konkrétním termínu 
konání akcí uvedených v odst. 1 
tohoto článku obecně závazné vy-
hlášky bude zveřejněna obecním 
úřadem na úřední desce minimálně 
5 dnů před datem konání.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyhlášení.

............................. ...............................
Jaroslav Chlada Petr Málek
místostarosta  starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 4. 
2018; Sejmuto z úřední desky dne:

2) dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 
platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí 
doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. 
Obec může obecně závaznou vyhláškou 
stanovit výjimečné případy, zejména slav-
nosti nebo obdobné společenské nebo ro-
dinné akce, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo při nichž ne-
musí být doba nočního klidu dodržována“.

Zastupitelstvo města schválilo 
Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2018 o nočním klidu, 
která upravuje zkrácenou 
dobu nočního klidu pro 

vyjmenované akce konané na 
území města Kašperské Hory:

město Kašperské Hory
Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2018,

o nočním klidu

Zastupitelstvo města Kašperské Hory 
se na svém zasedání dne 19. dubna 
2018 usnesením č. 21 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 10 písm. d) 
a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě ustanovení § 5 odst. 6 
zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, tuto obecně závaznou 
vyhlášku:

Šatny tJ budou mít nová sociální za-
řízení – v loňském roce schválilo zastupi-
telstvo města dotaci 200 tis. Kč na první 
fázi rekonstrukce kabin. Kabiny mají nová 
okna, fasádu, byly provedeny drobné úpra-
vy vnitřních prostor. Jako nutná se nyní jeví 
oprava sociálního zařízení. Zastupitelstvo 
města akceptovalo potřebu opravy a schvá-
lilo smlouvu mezi městem a TJ o poskytnu-
tí dotace ve výši 200.000,- Kč na projekt 
rekonstrukce sociálních zařízení v šatnách 
TJ ve Vimperské ulici (hřiště).

Komise pro projednávání přestupků 
hledá nového předsedu - k 30. červnu 
končí výkon funkce předsedy Komise pro 
projednávání přestupků JUDr. Pohanová. 
Město intenzivně hledá náhradu tak, aby 
komise mohla plynule v práci pokračovat. 
Pokud se nepodaří najít předsedu a plné 
obsazení KPP, bude z důvodu, aby se úřad 
nedostal do prodlení vyřizovaných záleži-
tostí, a také vzhledem k tomu, že město 
má pro výkon této agendy uzavřené veřej-
noprávní smlouvy s okolními obcemi, nutné 
zajistit řešení prostřednictvím ORP – Suši-
ce. Zastupitelstvo proto pověřilo starostu 
města Kašperské Hory jednáním se staros-
tou města Sušice o možnosti převodu pře-
nesené působnosti podle ust. § 60 odst. 2 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, v platném znění, 
na orgány Města Sušice, a to i ve vztahu 
k obcím, vůči nimž je nyní Město Kašperské 
Hory ohledně výkonu téže agendy vázáno 
veřejnoprávní smlouvou.

Kompletní přijatá usnesení (rady i zastu-
pitelstva města) najdete vždy v přísluš-
ných oddílech na webových stránkách 
www.kasphory.cz, k nahlédnutí jsou 
rovněž v sekretariátu měÚ.

-as-
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uZáVěRKA PřÍŠtÍHO VyDánÍ JE

20. května 2018,
příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

náZORy, infORmAcE

Alena Balounová
V předchozích vydáních Kašperskohor-

ského zpravodaje jsme měli možnost do-
zvědět se o připravených a chystaných 
investicích pro letošní rok placených 
z rozpočtu města, ale jen u některých 
byly uvedeny předpokládané náklady. 
Ze zkušenosti vím, jak obtížně se do-
stávám k informacím o náplni rozpočtu 
jako zastupitel, pro řadového občana je 
to téměř nemožné. Proto pro ty z vás, 
které zajímá, jak město, resp. vedení 
města nakládá s vašim majetkem je urče-
no pár následujících poznámek a hrubé 
srovnání.

Rozpočet pro tento rok byl zastupi-
telstvem v únoru schválen s celkový-
mi příjmy 57,2 mil. a celkovými výda-
ji v částce 168,7 mil. korun, přičemž 
rozdíl by měl být čerpán ze zůstatků 
na běžných účtech města, které na po-
čátku letošního roku činily bez mála 
113 miliónů korun. Výdaje na staveb-
ní investice a jejich přípravu se plánují 
v rekordní výši 86 miliónů. Nakolik bylo 
reálné po předchozích slabých letech 
plánované číslo naplnit a naplánované 
stavby zrealizovat, to se ukáže na konci 
roku. V této souvislosti se mi vybavují 
protesty tehdejšího radního a součas-
ného místostarosty, který před čtyřmi 
roky při jednání o rozpočtu hřímal pro-
ti zahajování nových staveb v posled-
ním roce volebního období, protože „ti 
noví by si to měli rozhodnout po svém“ 
(tehdy šlo o zahájení stavby nové tě-
locvičny). Pokud se letos povede sku-
tečně utratit za plánované investice 
a projekty 86 mil. a přičteme-li k tomu 
náklady na správu a provoz města, zby-
de na konci roku v městské kase cca 
1 milion korun.

Ve městě nejde jen vymýšlet nové 
strategie, projekty a další rekonstruk-
ce staveb, je třeba také zajistit běžnou 
správu, údržbu a provoz města včetně 
služeb občanům a to také něco stojí. 
Pokusím se na několika číslech ukázat, 
jak se v příjmech a výdajích rozpočtu 
města projevily některé organizační 
změny ve městě, mám na mysli pře-
devším založení nových společností, 
jejichž činnosti dřívě zajišťovalo město 
prostřednictvím své organizační složky 
- technických služeb.

technické 
služby

Skutečnost 
roku 2015

návrh pro 
rok 2018

příjmy 10,5 mil. 7,4 mil.

výdaje 16,6 mil. 22,7 mil.

Skutečnost roku 2015 zachycuje pří-
jmy a výdaje rozpočtu města na činnos-
ti prováděné technickými službami před 
vznikem "eseróček" (zimnní úklid, sekání 
trávy, dodávky vody a její čištění, tep-
lo, bytové hospodářství atd.). Definitivní 
příjmy a výdaje za rok 2017 zatím nejsou 
potvrzeny, proto jsem pro srovnání pou-
žila schválená čísla z rozpočtu 2018, kte-
rá se navrhují přibližně ve výši roku před-
chozího. Jde o příjmy a výdaje rozpočtu 
města ve vazbě na obě s.r.o. - Technické 
služby a EVK, přičemž obě společnosti 
vykonávají činnosti pro město a občany 
ve stejném rozsahu jako dříve, ale teď za 
větší peníze. Údaje v položkovém členění 
nyní už rozpočet neobsahuje. Po vzniku 
s.r.o. jsou v příjmech převážně příjmy 
z pronájmů městského majetku, ve výda-
jích dotace na provozní ztráty. A to nám 
starosta při zakládání městských firem 
sliboval, jak bude všechno přehledné, 
průkazné, ba až křišťálově čisté.

Neméně zajímavé je porovnání čísel z ob-
lasti kultury a podpory cestovního ruchu:

Kultura 
a cest. ruch

Skutečnost 
2015

návrh pro 
rok 2018

příjmy 1,6 mil. 1,4 mil.

výdaje 4,3 mil. 8,7 mil.

- z toho osob-
ní náklady 0,98 mil. 2,2 mil.

Příjmy a výdaje na kulturu a cestov-
ní ruch zůstaly součástí rozpočtu města 
v nezměněném položkovém členění, proto 
bylo možné uvést pro příklad třeba ná-
růst osobních nákladů (=platy zaměstnan-
ců, dohody, kronika, zpravodaj + příslušné 
sociální a zdravotní pojištění). Obě tabul-
ky obsahují údaje očištěné o mimořádné 
položky.

Rozpočet každé obce je základním do-
kumentem, kterým se řídí její provoz 
a rozvoj v příslušném období, procházejí 
jím všechny uskutečněné příjmy a výdaje 
a současně se v něm odráží, jak hospo-
daří vedení obce se svěřeným majetkem 
občanů. Rozpočet by si zasloužil větší po-

zornost a prostor, avšak alespoň pár uve-
dených příkladů a jistě i osobní postřehy 
a zkušenosti vám pomohou vytvořit si 
názor na efektivnost hospodaření s majet-
kem nás všech.

Alena Balounová

O rozpočtu města

tERmÍny JEDnánÍ 

RADy měStA KAŠPERSKé HORy 
14. a 28. května, 11. a 25. června 
2018

ZAStuPitElStVA měStA K. HORy 
21. června, 13. září 2018

(další termíny budou oznámeny v zá-
vislosti na termínu konání podzimních 
komunálních voleb)

Pozvánka 
na zasedání Zastupitelstva 

města Kašperské Hory

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

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

Zveme občany města k účasti na za-
sedání zastupitelstva.
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Společenská 
kronika

městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Pavelková Žofie  82 let
Kašáková Antonie  75 let
Králík Alois  84 let
Králová Jana  91 let
Čácha miloslav  82 let
chaloupka Jan  65 let
Skypalová Jana  70 let
milá marie  65 let
Skypala Josef  65 let
Stodolová Jarmila  80 let

zemřeli: 
Pešina Emil 

Pozůstalým tímto vyslovujeme 
upřímnou soustrast. 

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

Ze školky
Jaro děti oficiálně přivítaly odemykáním 

lesa a vlastně celé přírody. Hrami v přírodě, 
stavěním domečků pro broučky, pálením 
„Morany", poslechem ptačího zpěvu si připo-
mněly krásy přírody a radost z možnosti být 
součástí přírodního světa.

Další návštěvou IS SEV a tématem „Dob-
rodružství vody“ si třída „Včelek“ obohatila 
poznatky z vodní říše.

Děti ze třídy „Sluníčko“ navštívily místní 
služebnu Policie, kde se dozvěděly mnoho 
nového o této důležité a náročné profesi.

Budoucí prvňáčkové ze třídy „Sluníč-
ko“ také navštívily svoje kamarády v 1. tří-
dě, aby věděly, co je od září čeká. Určitě 
se jim ve škole líbilo a budou se pilně učit!

Právě v měsíci dubnu mohli budoucí prv-
ňáčkové předvést základní znalosti při zápisu 
do základní školy. I když trochu trémy a úz-
kosti u někoho z nich nechybělo, dokázali po-
čítat, kreslit, zpívat, recitovat...

Jaro je spojeno nejen s prvními rozkvetlými 
květinami, stromy, návratem ptáčků z teplých 
krajin, ale i se zvířátky, která právě v tomto 
období přivádějí na svět svá mláďata. V jar-
ních týdenních programech toto téma určitě 
nechybělo. Za domácími zvířaty se třída „Vče-
lek“ jela podívat do Zemědělského družstva 

Soběšice, kde byla pro kravičky vybudována 
nová hala opravdu na luxusní úrovni. Děti 
zhlédly systém dojení, krmení, odstraňování 
nečistot, příbytky malých telátek, která se 
nechala od dětí i hladit. Poté si děti společně 
pohrály s kamarády ze soběšické mateřské 
školy. Počasí nám přálo, tak se děti mohly do 
sytosti vyřádit na zahradě školky. Následující 
den jsme navštívili i kravín městských statků 
Kašperské Hory na Kavrlíku, kde je systém 
chovu odlišný od ZD Soběšice.

Opět jsme začali se cvičením ve sportovní 
hale, děti se těšily na pana učitele J. Voldřicha, 
který se zotavil ze zranění. Stále pokračujeme 
v plaveckém výcviku v sušickém bazénu, na 
třídu „Včelek“ naváže třída „Sluníčko“.

Děti jsou velice vděčnými pozorovateli 
a posluchači, s nadšením vstřebávají nové in-
formace a vše je moc a moc baví!

Radka Kolářová

 „Čarodějnice na radnici“ – 30. dubna 2018 –foto red-

Poděkování
Za sebe a jistě i za další spoluobčany, 

kteří používají cestu z Kašperských Hor na 
Červenou, bych chtěl poděkovat organiza-
cím Technické služby Města Kašperské Hory 
s.r.o. a Statku Kašperské Hory s.r.o za pří-
kladnou zimní údržbu této komunikace bě-
hem letošní zimy. Je jen škoda, že u všech 
6 kontejnerů s posypovým materiálem, kte-
ré Technické služby po cestě rozmístily, zřej-
mě jiní spoluobčané na konci zimy ukradli 
lopaty. A to i přes to, že lopaty byly pro jiné 
použití znehodnoceny provrtáním…

Milan Bechyně

Odstávka elektřiny 

Vážení odběratelé tepla 
Dne 17. 5. 2018 bude od 7.30 – 

18.30 hodin přerušena společností 
ČEZ a.s. dodávka elektrické energie 

v ulici Smetanova. 
Z tohoto důvodu bude přerušena 

dodávka tepelné energie 
v Kašperských Horách.

Děkujeme za pochopení
EVK Kašperské Hory s.r.o.

Redakce
"milí čtenáři,  

 
omlouváme se za zpoždění  tohoto 

vydání zpravodaje, způsobené 
technickými problémy redakce. 

 
následující vydání měsíčníku 
obdržíte, tak jak jste zvyklí, 

vždy začátkem měsíce."

-red-
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V Kašperských Horách 24. dubna 2018

Milá krupicová kaše,

jsem ráda, že Tě nemusím jíst. Nechci Tě 
nijak urazit, ale nevypadáš vůbec hezky, jsi 
taková rozteklá, ještě když na Tebe někdo 
nalije máslo, to už je z Tebe potom nehez-
ká polívka.

Divím se, že Tě mají rády hlavně malé 
děti, že se nepolekají Tvého vzhledu a pro 
někoho možná i vůně, ale pro mě zvlášt-
ního pachu.

Přeji Ti hezký zbytek života a málo po-
lévání máslem, aby ses nemusela tolik na-
máhat plaváním. A přeji dobrou chuť těm, 
kteří Tě mají rádi a zavřené oči těm, kteří 
Tě nemohou ani vidět.

S láskou Zuzka

Zuzana Pajerová, 7. tř.

V Kašperských Horách 24. 4. 2018

Milé kuře na paprice,

už se těším, až mi budeš ležet na talíři 
přede mnou. Je mi jedno, jestli si Tě dám 
k obědu nebo k večeři.

Když se dobře uvaříš, provoníš celý náš 
byt. Nejvíce mi na Tobě chutná šťavnaté 
masíčko polité omáčkou. Klidně si k Tobě 
dám kolínka nebo knedlíky.

Moc se na Tebe těším, hlavně aby se 
maso nepřipálilo a jídlo bylo teplé tak ako-
rát. Mám rád Tvou vůni i chuť. Vypadáš jako 
nejhezčí holka, která má na sobě nejkrásněj-
ší šaty a používá nejpříjemnější vůni.

Mám Tě moc rád a už se těším, až Tě 
sním.

S ukrutným hladem Tvůj Pája

Pavel Chudý, 7.tř.

Celá škola běhala 
do schodů

Na začátku dubna se konal již tradiční běh 
do schodů. Účastní se ho všechny děti ze 
školy od první do deváté třídy. Již čtvrtým 
rokem běhají i nejmladší kategorie od šaten 
až k půdě. Dříve menší děti končily již v prv-
ním nebo druhém patře. Takto si mohou po-
rovnávat své výkony, které se u většiny rok 
od roku zlepšují. Někteří pojali běh po svém 
a běželi v kompletním hasičském zásaho-
vém oblečení. Vítězi jednotlivých kategorií 
se stali: Anička Koubková, Adriana Piklová, 
Petra Ludvarová, Agáta Gabrielová, Marek 
Řimnáč, Jakub Pešek, Martin Chudý a Pavel 
Chudý. Pavel zároveň dosáhl nejlepšího vý-
konu a to 18,9 s. Úplně nejlepší čas drží již 
mnoho let Jakub Mirvald a to 16,9 s. Pokud 
by si chtěl někdo zavzpomínat, rádi příští 
rok otevřeme i kategorii příchozích ;)

Jaroslav Havel

Dopis  trochu j inak…
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V páteční podvečer 13. dubna 2018 pro-
běhla v klubovně oddílu kopané na Cikánce 
Valná hromada TJ Kašperské Hory. Účastníci 
jednání mezi hosty přivítali starostu města 
Petra Málka i čestné členy TJ, pány Jiřího 
Valáška, Emila Kintzla a Jaroslava Chladu.

Zástupci oddílů tJ seznámili přítomné 
s činností svých oddílů v roce 2017.

U fotbalistů je družstvo mužů v součas- »
né době na prvním, tedy postupovém 
místě do okresního přeboru, ale bojuje 
s počtem aktivních hráčů. Přípravka (nej-
mladší žáci) se zúčastňují turnajů v rámci 
okresu. Oddíl v rámci oslav 70 let kopané 
přivítal na svém hřišti družstvo staré gar-
dy Dukly Praha, tento zápas byl zajisté 
pro mnohé velkým zážitkem.
Oddíl orientačního běhu se pravidelně  »
zúčastňuje závodů v rámci západočeské 
oblasti, díky velmi dobrým výkonům byl 
Šimon Mayer zařazen do TSM. Tento 
oddíl již také započal s přípravami na 
podzimní 17. ročník víkendového dvoj-
závodu „Šumavský kufr“, tentokrát 
v lesním komplexu vrchu Sedlo.

Valná hromada TJ Kašperské Hory
Martina Nová uvedla jak probíhal nábor  »
do znovu obnovovaného oddílu lyžová-
ní a představy o jeho činnosti.

S výsledky hospodaření jak oddílů tak 
i celé TJ seznámila účastníky jednání Pavla 
Hulcová, předseda TJ ve zprávě o činnosti 
VV i celé TJ hovořil o záležitostech řeše-
ných v minulém období a děkoval za dob-
ré působení trenérů fotbalové přípravky 
a také za množství dobrovolnické práce při 
péči o fotbalové hřiště a kabiny.

V proběhlé diskuzi 
byl konstatován obec-
ný stav malých TJ, jak 
zapojování do aktivní 
činnosti kolektivních 
soutěží (kopané), 
tak i velmi špatným 
možnostem přístupu 
k státním dotacím. 
V tomto místě byl na-
opak kladně hodno-
cen přístup města za 
poskytování příspěv-
ků na činnost a za 

fi nanční podíl na první etapě opravy kabin.
V tomto roce končilo tříleté volební ob-

dobí všech funkcionářů TJ (předseda, VV 
a revizoři), v rámci nových voleb pak do-
šlo k jediné změně, a to na místě předsedy 
TJ. Zde střídá Hana Naušová dosavadního 
dlouholetého předsedu Miloše Fialu.

V závěru jednání VH poděkovala Hana 
Naušová za účast a vyslovila přání další 
dobré činnosti TJ.

-mf-

Vážení čtenáři, dovolte mi malé ohlédnu-
tí za prvním čtvrtletím tohoto roku. Naše 
činnost je hodně různorodá, tak alespoň 
stručně se pokusím přiblížit činnosti, které 
naši pracovníci vykonali.

V oblasti údržby komunikací proběhla zimní 
údržba, kdy byla denně mimo pracovní dobu 
plněna pohotovost, a docházelo ke kontrole 
stavu komunikací. V případě zjištění nesjízd-
nosti komunikací a chodníků a při sněhové 
pokrývce vyšší než 5 cm byli svoláni pracovníci 
a od 4 hod. odklízeli sníh a sypali komunikace 
a chodníky. Co se týče vozového parku, tak 
pro zimní údržbu komunikací celého města 
máme k dispozici 1 vůz Multicar vybavený 
radlicí a posypem a 1 traktor vybavený radlicí. 
Pro údržbu chodníků 1 malý traktůrek s radlicí 
a posypem, některé chodníky byly převážně 
upravovány ručně. Vzhledem k zastaralosti 
vozidel docházelo k častým poruchám a to 
hlavně v případě Multicary, proto museli naši 
pracovníci často i do večerních hodin a o víken-
dech provádět opravy. V té chvíli, kdy nebyla 
technika pojízdná, docházelo k posypu ručně. 
Bohužel i traktor vypověděl službu a byl měsíc 
v servisu. Tímto bych rád poděkoval za skvělou 
spolupráci Statkům Kašperské Hory, které nám 
po dobu nefunkčnosti našeho traktoru zajis-
tily údržbu ve městě. Statky také pravidelně 
zajišťují v zimním období údržbu komunikací 
v okolí Kašperských Hor.

V rámci zimní výpomoci projíždějícím řidi-
čům bylo také umístěno 10 posypových nádob 
na místních komunikacích ve směru Červená, 

Tuškov, Dolní Dvory, Pryčná, Císařský Dvůr. 
Další nádoby byly umístěny u městských bu-
dov. Pro MěKIS jsme zajišťovali projetí lyžař-
ských stop. Proběhly opravy výtluk komunika-
cí v ulicích Husově, Zahrádkářů, Smetanově, 
Klostermannově, Šumavské. Byly provedeny 
terénní úpravy v prostoru bývalé pily.

Pravidelně naši pracovníci prováděli svoz od-
padků, jak na Kašperských Horách, tak i v okolí 
včetně pravidelného úklidu veřejných ploch.

Další činností, kterou máme na starosti 
je městský mobiliář, zde došlo k renovaci 
všech laviček na náměstí, k opravě pivních 
setů, k zajištění mobilního dopravního zna-
čení pro účely pořádání kulturních akcí.

V rámci bytového a nebytového fondu do-
šlo na začátku roku k výmalbě přízemí a scho-
dišť v DPS a pokračovali jsme výmalbou spo-
lečných prostor v bytových domech čp. 384 
až 387. V čp. 165 proběhla oprava kanalizace 
a rekonstrukce 1 sociálního zařízení bytové 
jednotky. V DPS probíhaly opravy bytů, které 
byly následně předány novým nájemníkům.

V místním kině proběhlo rozšíření a re-
konstrukce prostoru bývalé pokladny. Také 
jsme spolupracovali a spolupracujeme na 
rekonstrukci podlahovin hlediště a jeviště.

V Horském klubu naši pracovníci opravili 
venkovní omítky a sokly. V budově základní 
školy pracovníci vyrobili a instalovali zábra-
dlí na vstupním schodišti. V prostorách bý-
valého střediska služeb (směr ke hřbitovu) 
došlo k opravě omítek a podlah garáží ve 
spodní části objektu. Na radnici proběhly 

opravy spodních kobek a renovace mříží.
V bytových a nebytových domech kaž-

dý měsíc provádějí naši pracovníci drobné 
opravy a pravidelné kontroly.

Na dětském hřišti ve Smetanově ulici pro-
bíhají a dále budou probíhat pracovní čin-
nosti na instalaci nového oplocení, terénní 
úpravy a hlavně opravy dětských prvků.

Celoročně zajišťujeme pro Město Kašper-
ské Hory provoz pravidelné a nepravidelné 
linkové dopravy včetně údržby vozového 
parku a celkové agendy spojené s provozo-
váním autobusové dopravy.

Spolupracujeme s fi rmou EVK s.r.o. a v prv-
ním čtvrtletí proběhla z naší strany oprava 
propadlé kanalizace v prostoru pod hasičár-
nou v Besední ulici. Pro fi rmu EVK s.r.o. také 
zajišťujeme celkovou účetní agendu.

Vzhledem k zastaralosti našeho vozového 
parku a mechanizace byly prováděny časté 
opravy a kompletní údržby naší techniky 
a mechanizace.

Touto veřejnou cestou bych ještě rád po-
děkoval svým zaměstnancům za jejich prá-
ci, která věřte, není jednoduchá. Vážím si 
jejich vykonané práce v péči o naše město 
a jeho okolí a je mi ctí být jedním z nich.

-jb-

Zprávy o činnosti TS Kašperské Hory
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V rámci oslav osvobození se 1. května 
v 15 hodin na náměstí v Kašperských Horách 
objevila americká vojenská technika 2. svě-
tové války a o něco později před samotnou 
radnici přijeli také členové Veteran Car Clu-
bu Sturm s německou vojenskou technikou. 

Němečtí vojáci zabrali místa před radnicí 
a čas se najednou vrátil do doby konce války 
před 73 lety. Američtí vojáci se postavili před 
kostel sv. Markéty a k nim se v rámci spoje-
neckých sil připojila také britská průzkumná 
jednotka. V době, kdy probíhalo vyjednávání 
mezi oběma armádami, si mohla široká ve-
řejnost prohlédnout vojenskou techniku obou 
jednotek. Členové Klubu vojenské historie 
Gabreta z. s. a z několika dalších klubů vojen-
ské historie z budějovicka, tak připravili pro 
návštěvníky a obyvatele Kašperských Hor 
hmatatelnou připomínku konce druhé světo-

Německá a americká armáda se setkaly 
na náměstí  v Kašpersk ých Horách

vé války. Jejich trasa 
začala 30. dubna ve 
Vimperku a přes Kaš-
perské Hory a Hart-
manice budou na své 
vzpomínkové osvobo-
zovací cestě pokračo-
vat až do Plzně.

Oslavy osvobození 
v Kašperských Ho-
rách pak pokračovaly  
6. května dopoled-
ním pietním aktem za 
přítomnosti zástupců 
americké ambasády 
a města, opět u kaš-
perskohorské radnice.

Radek Nakládal
foto A. Staňková

Ve čtvrtek 12. dubna začal v Kašperských Ho-
rách jeden z největších festivalů outdoorových 
a cestovatelských filmů v ČR, Expediční kamera. 
Festival na dvou místech v Kašperkách nabídl di-
vákům různých věkových kategorií 4 filmy a je-
den film z domácí amatérské filmové produkce 
Anny a Václava Kůsových. Vše začalo pořadem 
Senior IN v Horském klubu. Zde diváci nejdříve 
byli potěšeni vystoupením trojice flétnistek ZUŠ 
Kašperské Hory. Kristina Haisová, Agáta Gabri-
elová a jejich učitelka Dagmar Mastná zahráli 
na flétny např. i slavnou píseň ,, El cóndor pasa“, 
což je píseň pocházející ze stejnojmenné zarzu-
ely peruánského skladatele Daniela Alomía Ro-
blese. Divákům byl pak nabídnut film slovenské 
produkce, Teorie štěstí.

V pátek 13. dubna již v dopoledních ho-
dinách navštívili festival žáci ZŠ Kašperské 

Hory, 4 – 9. třídy film Oči Boha o partě kaja-
kářů, kteří sjíždějí nebezpečnou řeku v hor-
ském terénu na hranici mezi Kyrgyzstánem 
a Čínou je natolik zaujal, že v závěru filmu 
nešetřili potleskem. Tento film byl také nejú-
spěšnějším filmem festivalu a i diváky, kteří 
do kašperskohorského kina přišli po 17 ho-
dině, zaujal. V 18 hodin byl návštěvníkům 
nabídnut britský snímek DugOut o dvojici 
kamarádů, kteří se rozhodli sjet amazonskou 
řeku na vlastnoručně vydlabané kánoi. Před 
pomítáním filmu byl také z prodaných vstu-
penek vylosován jeden divák, který si odne-
sl věcnou cenu Expediční kamery. Celkem 
tento festival navštívila skoro stovka diváků, 
kteří si užili zajímavé filmy, plné hlubokých 
autentických příběhů.

Radek Nakládal

Oči Boha oslovily na Expediční kameře 
v Kašperských Horách nejenom dětské diváky
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V letošním roce významných osmičko-
vých výročí si mimo jiné připomínáme také 
70 let od událostí, které vedly v naší zemi 
k uchopení moci komunisty. Uvědomujeme 
si zároveň, že zcela zásadní změny v histo-
rii našeho kraje přinesl konec druhé světo-
vé války a spolu s ním vyhnání německých 
obyvatel a následně pak nastolení totalit-
ního komunistického režimu. To zásluhou 
nových politických poměrů se vylidněná 
Šumava náhle ocitla zcela na konci světa, 
když sama sebou byla nucena hrát roli 
neprostupné železné opony mezi světový-
mi mocenskými bloky. Je samozřejmé, že 
osudů šumavských novoosídlenců se velmi 
citelně dotýkal proces budování totalitního 
státu po únoru 1948. Je třeba ovšem vidět, 
že komunisté se svými líbivými hesly měli 
u nás poměrně výraznou podporu hned po 
válce, což vyjádřily parlamentní volby v roce 
1946. Zajímavé také je, že zcela nejlepší vý-
sledky v těchto volbách měla komunistická 
strana právě v okresech, odkud bylo vysíd-
leno původní německé obyvatelstvo.

Převaha komunistů

Silné pozice měli komunisté také v Kaš-
perských Horách. Už 18. září 1945 tu byla 
založena místní organizace KSČ a jejím 
předsedou byl zvolen Otakar Mašek. Také 
první místní národní výbor ustavený v led-
nu 1946 tu působil se značnou převahou 
komunistů. Nelze se tak divit, že tento 
MNV ještě v listopadu 1946 udělil Čest-
né občanství Kašperských Hor tehdejšímu 
komunistickému předsedovi vlády ČSR Kle-
mentu Gottwaldovi. Místní komunisté stáli 
také za ustavením pobočky Svazu přátel 
Sovětského svazu v únoru 1946. V průbě-
hu let po tvrdých zkušenostech s komunis-
ty došlo u občanů naší země k vystřízlivě-
ní. Nespokojenost obyvatelstva pramenila 
z problematického hospodářského vývoje, 
likvidace občanské společnosti, její unifika-
ce a manipulace, dále z represálií vůči všem 
těm, kteří zastávali jiný názor než komunis-
tický… Rozběhla se kola politických proce-
sů a zavládl strach ze Státní bezpečnosti. 
Politické procesy semlely nezřídka i někte-
ré (mnohdy vedoucí) členy KSČ, kteří se 
tak stali obětmi své vlastní revoluce.

Život v totalitě

V samotných Kašperských Horách lidé 
mohli zaznamenat tvrdou režimní perze-
kuci katolické církve například, když v roce 
1950 komunisté zastavili činnost místní 
školy sester de Notre Dame, členky kon-

gregace odvezli do internačního tábora 
v Broumově a budovu školy předali armá-
dě nebo, když téhož roku přímo na faře 
byl Státní bezpečností zatčen a pak na 
několik let v lágrech internován oblíbený 
místní kněz P. Karel Morzyniec. Je zcela 
zřejmé, že diskriminaci a šikaně podléhali 
také všichni ti, kteří se viditelným způso-
bem hlásili k náboženství a katolické církvi. 
Rovněž i samotného města se dotklo tak-
zvané „znárodňování“, když byl zestátněn 
jeho pozemkový majetek včetně rozsáhlých 
lesů. Novými poměry byly značně omezu-
jícím způsobem zasaženi drobní podnika-
telé, řemeslníci, pracovníci služeb i obcho-
du. Místní zemědělci v obci byli doslova 
vyděšeni tvrdým procesem kolektivizace. 
Jednotné zemědělské družstvo (JZD) bylo 
na počátku 50. let založeno nejen přímo 
v Kašperských Horách ale i ve větších osa-
dách okolí. Snad u rolníků - novoosídlenců, 
kteří tu hospodařili jen několik málo let, 
nebyl zármutek ze ztráty tolik bolestný, 
jako u zemědělců ve vnitrozemí, kterým 
byl nemilosrdně ukraden majetek, na němž 
po staletí dřely celé generace jejich předků. 
Takzvaně brigádnicky v Horách byla tenkrát 
vybudována velká společná stáj pro hovězí 
dobytek v dnešní Šumavské ulici. Kdo po-
chyboval o užitečnosti kolektivizmu často 
získal dehonestující nálepku „kulaka“ nebo 
„keťase“. Je ovšem také pravda, že mno-
zí viděli drobný příslib možného úspěchu 
místního hospodaření ve zřízení drůbežár-
ny na pozemcích východně od základní ško-
ly a ve vysazení ovocného sadu na svazích 
pod Tuškovskou alejí. Ani v Kašperských 
Horách nebyl snad nikdo, koho by se nedo-
tkla do poslední chvíle utajovaná měnová 
reforma v roce 1953.

Vojenské město

Blízkost hranice se spolkovou republikou 
Německo způsobovala, že do pohraničních 
Kašperských Hor se v padesátých letech 
soustřeďovala armáda, která zde vehement-
ně zabrala řadu větších budov. K obrazu ná-
městí tehdejší doby patřily téměř neustále 
pochodující útvary vojáků, kteří zde začasté 
falešnou notou zpívali lidově „Sama králov-
na ceduličku psala…“ nebo budovatelsky 
„Bez chleba nelze jíst a bez vody nelze 
pít…!“ Kašperské Hory neušly pozornos-
ti ani tehdy vznikající Pohraniční stráži. Ta 
tu pro své středisko okupovala na počátku 
50. let budovu bývalé měšťanské školy na 
náměstí (dnešní dětský domov), když před 
tím z ní nemilosrdně vyhnala sem teprve ne-
dávno nastěhované městské muzeum. Ko-

munisté samozřejmě silně a zcela po svém 
zasáhli do společenského a kulturního života 
i výchovného systému ve školách. Proti tra-
dičním ideálům křesťanské lásky a solidarity 
nekompromisně postavili své učení o třídní 
nenávisti a třídním boji, mládežnické orga-
nizace Junáka nahradili režimním Pionýrem 
a ČSM. Úpornou křečí své propagandy se 
snažili veřejnost burcovat k „budovatelské-
mu nadšení“ pod svým velením.

Režimní rituály

Právě propaganda a vnější režimní rituá-
ly (ne nepodobné těm náboženským) měly 
získávat lidi pro komunistické zřízení i lásku 
k imperiálnímu uchvatiteli naší země – So-
větskému svazu. Patrně ne každému bylo 
zpočátku jasné, že se jedná o systematickou 
a bezostyšnou manipulaci společnosti podle 
sovětských vzorů. Velké úsilí tenkrát komu-
nisté vkládali do organizace dožínek, vánoč-
ních dětských slavností s Dědou Mrázem,

Pokračování na straně 13

Kašperské Hory pod rudou hvězdou 
aneb „Zlatá padesátá v Srdci Šumavy“

Z prvomájových oslav v Kašperských Horách v roce 
1950. Ve výzdobě jsou patrny portréty Stalina, Le-
nina, Gottwalda, Marxe, symboly pětiletky ...

Tribuna při oslavách 1. máje v Kašperských Ho-
rách před radnicí v roce 1951
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vyzdobené podium upravené jako katafalk 
(ovšem bez nebožtíka) ve stylu dávných 
„hradů bolesti – castrum doloris“, jak je při 
zesnutí panovníka nebo těch nejvyšších feu-
dálů u nás stavěla doba barokní. Funebrální 
dekoraci tu působivě doplňovaly dva mohut-
ně planoucí řecké ohně, zjev to na Šumavě 
dosud zcela nevídaný a pro místní venkovany 
jistě ohromující… V tichém a snad i slzavém 
pohnutí se u Stalinova „katafalku“ střídaly po 
skupinkách jako čestná stráž zástupci občanů 
včetně mládeže – pionýrů a svazáků a samo-
zřejmě také vojáků… probíhaly tryzny… Sot-
va uplynulo několik dnů a smuteční divadlo 
tady mělo svou reprízu, to když zemřel první 
komunistický prezident Klement Gottwald.

Rudoarmějec na Šumavě

Snad podle příkladu vládců starověku na 
znamení svého vítězství si komunisté libo-
vali ve stavění různých pomníků či obelis-
ků. Asi už v roce 1950 vztyčili uprostřed 
západní části náměstí poměrně vysoký dře-
věný obelisk s rudou hvězdou na vrcholu 

(se srpem a kladivem), která v noci svítila. 
Naštěstí toto dřevěné monstrum asi po 
pěti letech jeho existence povalila vichřice.

Daleko pečlivěji se místní komunisté 
připravili k výstavbě kamenného pomníku 
Rudoarmějce, který měl vyjadřovat vděč-
nost našich občanů Sovětskému svazu za 
osvobození naší vlasti Rudou armádou 
a nepochybně zároveň potlačit vzpomín-
ky na osvobozování západních Čech (tedy 
i Kašperských Hor) Američany.

Pro umístění pomníku si iniciátoři vy-
hlédli jižní část města v prostoru před 
budovou Žižkových kasáren. Kamennému 
památníku muselo před tím ustoupit ně-
kolik starých domů, aby tu mohlo vznik-
nout malé náměstí s parčíkem, který byl 
podle vzoru moskevského Rudého ná-
městí osázen stříbrnými smrky. Realizaci 
záměru, za kterým stál tehdejší předseda 
místního národního výboru Vlastimil Su-
chánek, předcházela rozsáhlá a pečlivě 
organizovaná sbírka mezi místními občany.

Pokračování na straně 14

Dřevěný obelisk s rudou hvězdou na náměstí v Kašper-
ských Horách při oslavách 1. máje v roce 1950

Prvomájová výzdoba domu čp. 96 v Dlouhé ulici 
v roce 1950

Dokončení ze strany 12

oslav Velké říjnové revoluce, osvobození Ru-
dou armádou a především do Prvních májů, 
které měly být manifestací bezvýhradné 
oddanosti obyvatel režimu. Jak napovídají 
dochované dokumentární fotografie Svátek 
práce - 1. máj byl v Kašperských Horách sla-
ven průvodem a pak manifestací před tri-
bunou s místními představiteli komunistické 
moci poměrně velkolepě a to už od přelomu 
40. a 50. let. K masovosti akce přispívala 
většinou nadirigovaná účast četných občanů 
také sousedních obcí jako Rejštejna, Nezdic, 
Strašína… Mimořádnou pozornost organizá-
toři věnovali výzdobě postihující snad každý 
dům ve středu města a sestávající z praporů 
i vlaječek, malovaných hesel, holubiček míru 
a pak především politických ikon Lenina, Sta-
lina, Gottwalda, Marxe, Engelse i dalších…

tryzna za Stalina

Kašperskohorští dovedli okázale a pohoto-
vě zareagovat i na smrt ruského diktátora 
Josifa Vissarionoviče Stalina. Když 5. března 
1953 tento moskevský vládce (jeden z nej-
krutějších a nejkrvavějších tyranů všech 
dob) zemřel, celé Rusko a po něm i ostatní 
země východního bloku upadly do jakéhosi 
smutečního transu, povinného ale mnohdy 
i spontánního truchlení. Neuplynul ani den 
od vůdcova skonu a na náměstí Kašperských 
Hor před radnicí už stálo zvláštní, smutečně 

Tryzna za Stalina s planoucími řeckými ohni na náměstí před radnicí v Kašperských Horách v březnu 1953

Sovětský konzul s dalšími oficiálními hosty na tribuně při slavnostním odhalení pomníku Rudoarmějce na Žižkově 
náměstí v Kašperských Horách 21. 6. 1953. Jako výzdoba tribuny tenkrát oblíbená „holubička míru“ a dále por-
tréty druhého „dělnického“ prezidenta Antonína Zápotockého a Stalinova nástupce v Rusku Grigorie Malenkova
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Dokončení ze strany 13

Svědčí o ní třeba dřevěná pamětní des-
ka se jmény všech přispívajících občanů 
s úvodním nápisem „Já tu byl vyslan-
cem stalinské vlasti..“, uložená v míst-
ním Muzeu Šumavy. Dominantou kaš-
perskohorského pomníku Rudoarmějce 
byla pískovcová značně nadživotní so-
cha stojícího sovětského vojáka druhé 
světové války se samopalem, v dlouhém 
vojenském kabátu a s ušankou – berani-
cí na hlavě. Tato monumentálně vyhlí-
žející socha, dílo tenkrát mladé sochař-
ky Taťány (Šindlerové) Konstantinové 
(*1924), stála na soklu ze žulových 
kvádříků, do něhož byla vložena prsť 
z hrobu údajně sovětského občana, kte-
rý zahynul při pochodu smrti u nedale-
ké osady Zhůří. Slavnostní odhalení po-
mníku se uskutečnilo s velkou pompou 
21. června roku 1953 za účasti sovět-
ského konzula a dalších vysokých po-
hlavárů. Bohužel jejich jména neznáme 
i z důvodů, že kronika města z raných 
padesátých let neexistuje a snad ani 
nebyla v té době vedena… Podobně ani 
ten kamenný památník, který v Kašper-
ských Horách měl být „na věčné časy“, 
tu není. Komunistickou – socialistickou 
éru dlouho nepřežil, nenávratně zmizel 
v prvních měsících nově nabyté svobo-
dy v roce 1990.

Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Všechny fotografie v článku Kašperské 
Hory pod rudou hvězdou aneb „Zlatá pa-
desátá v Srdci Šumavy“ čerpány z archi-
vu muzea Šumavy

↑ ↑ Okamžik těšně po odha-
lení sochy Rudoarmějce

↑ Manifestace při odhalení 
pomníku Rudoarmějce na 
Žižkově náměstí v Kašper-
ských Horách 21. 6. 1953, 
u řečnického pultu tehdejší 
předseda místního národního 
výboru Vlastimil Suchánek

← ← Sochařka Taťána 
Konstantinová s pracovníky 
ateliéru při osazování a po-
sledních korekcích pomníku 
Rudoarmějce v Kašperských 
Horách, červen 1953

← Sochařka Taťána (Sindle-
rová) Konstantinová při slav-
nostním odhalení pomníku 
Rudoarmějce se svým otcem 
sólistou Národního divadla 
v Praze barytonistou Janem 
Konstantinem
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Je máj, lásky čas a můj zvučný hlas vás 
zve k prostřenému stolu. Dnes nejprve tro-
chu odlehčíme, abychom si mohli dopřát 
také sladkou tečku. Tak s chutí do toho 
a ať je hotovo.

Salát s kuřetem a avokádem

1 grilované nebo upečené kuřecí prso »
4 silnější plátky anglické slaniny nebo  »
jiné prorostlejší slaniny
2 housky »
2 zralá avokáda »
1 římský salát, nebo jiný s pevným listem »
200 g červených fazolí z konzervy »
200 g kukuřice z konzervy »
15 cherry rajčátek »
1 červená cibule »

Na dresink:
100 g kysané smetany »
100 ml olivového oleje »
šťáva z půlky citronu »
1 lžička strouhané citronové kůry »
1 stroužek česneku »
1 lžíce medu, sůl a pepř »

Kuře pokrájíme na tenké plátky – nechá-
me je i s kůží. Slaninu pokrájíme na větší 
proužky a opečeme na pánvi. Housky na-
krájíme na kostičky a přihodíme ke slanině. 
Obojí za občasného promíchání opékáme 
dozlatova. Avokáda podélně prořízneme 
a otočíme půlky proti sobě, do pecky za-

sekneme nůž a vytočíme ji ven. Polévkovou 
lžící vydlabeme dužinu až ke slupce. Duži-
nu pak pokrájíme na kostičky a pokapeme 
citronovou šťávou.

Listy salátu nakrájíme a vložíme do mísy, 
přidáme propláchnuté a okapané fazole 
a kukuřici, rozpůlená rajčátka, jemné krouž-
ky cibule, avokádo a zlehka vše promíchá-
me. Všechny přísady na dresink smícháme 
a přelijeme jím salát. Nakonec na salát 
narovnáme plátky kuřete a posypeme je 
slaninou s houstičkami.

francouzský tvarohový koláč s mákem

Na těsto:
250 g hladké mouky »
150 g studeného másla »
špetka soli »
1 vejce »
60 g moučkového cukru »
1 lžička strouhané citronové kůry »
2 lžíce studené vody »
hladká mouka na vál »

Náplň:
500 g tučného jemného tvarohu »
30 g mletého máku »
3 vejce »
140 g krupicového cukru »
dřeň rozkrojeného vanilkového lusku »
šťáva z 1 menšího citronu »

Suroviny na těsto promícháme v robotu, 

spojíme je a rukou vytvarujeme do velké 
koule. Těsto zabalíme do fólie, a dáme na 
půl hodiny do chladničky. Pak ho rozválíme 
na placku, kterou opatrně přendáme do 
koláčové formy. Prsty vtlačíme do okrajů 
a přečnívající části odřízneme. Dno propí-
cháme vidličkou a formu dáme na chvíli 
odpočinout do chladničky.

Troubu předehřejeme na 180°C a těsto 
v ní pak pečeme nejprve 8–10 minut. Poté 
jej vyjmeme z trouby a korpus necháme ve for-
mě trochu zchladnout - těsto tak bude křupa-
vější. Teplotu trouby snížíme na 150 °C.

Všechny suroviny na náplň smícháme, 
je-li to zapotřebí můžeme rozředit trochou 
mléka nebo smetany. Náplň nalijeme na 
předpečený korpus. Vrátíme do rozehřáté 
trouby a necháme péct ještě asi 45 minut. 
Koláč musíme nechat vychladnout ve for-
mě a teprve pak jej můžeme krájet.

 Přeji dobrou chuť a ať vás v máji potkají 
jen samé příjemné okolnosti.

Lena Yvona Geryková

My máme rádi... jídlo!

KultuRA, ČtEnáři PÍŠÍ

Poutnímu místu Dobrá Voda se po lé-
tech devastace za minulého režimu do-
stává postupné obnovy již od roku 1995. 
Dnes je hojně navštěvované poutníky 
z Čech i Německa a to nejen z důvodu 
unikátního novodobého skleněného oltáře 
od sklářské výtvarnice Vladimíry Tesařové, 
ale toto místo je spojeno s poustevníkem 
sv. Vintířem (†9. října 1045). Ten pochá-
zel z knížecího rodu, v mládí žil světským 
životem šlechticů. Pak změnil svůj dosa-
vadní život a v Niederaltaichu se stal be-
nediktinským mnichem. Na více místech 
vedl poustevnický život, a tím posledním 
byl Šumavský skalnatý vrch u Dobré Vody, 
kde zemřel a jeho ostatky byly převezeny 
do břevnovského kláštera v Praze.

Božím řízením se díky bratru Andělu 
Františkovi Homolovi OFMCap. podařilo 
pořídit čtyři nové zvony pro tento kostel. 
Jména jednotlivých zvonů podle velikosti: 
Panna Maria Bolestná, sv. Vintíř a sv. Be-
nedikt z Nursie určené pro poutní kostel 

sv. Vintíře v Dobré Vodě a jeden nový zvon 
sv. Vintíř pro kapli sv. Vintíře pod vrcholem 
hory Březník nedaleko Dobré Vody.

Již od pátku 9. března 2018 je bylo mož-
né vidět a zazvonit si na ně ve fi liální kapli 
sv. Scholastiky v Rajhradicích. Od soboty 
28. dubna 2018 budou tuto možnost mít 
i poutníci směřující na Dobrou Vodu, neboť 
v tento den budou nové zvony převezeny do 
kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hart-
manic. Následně budou všechny čtyři zvony 
při česko – německé bohoslužbě v neděli 3. 
června od 13. hodin slavnostně posvěceny. 
Na tuto slavnost jste všichni srdečně zváni.

Protože takováto slavnostní příležitost 
se stává jednou za několik mnoho genera-
cí, bude navíc zvláštní příležitost v neděli 3. 
června 2018 dopoledne pro malé i velké, mla-
dé i starší návštěvníky Dobré Vody připrave-
na v Domě sv. Vintíře "Tvořivá dílna". Členky 
spolku Šumavské cesty, z. s. z Plzně organi-
zují v Dobré Vodě již od roku 2016 podobné 
aktivity pravidelně každou poslední sobotu 

Nové zvony pro kostel 
sv. Vintí ře na Dobré Vodě

v červenci a srpnu, a tak se můžete těšit na 
výrobu různých krásných předmětů (dáreč-
ků), které si samozřejmě budete moci odnést 
s sebou domů. Každý, kdo přijde v době mezi 
9:30 až 12:00 h, bude vítán a může se prů-
běžně přidat. Kdo se nebude chtít zapojit do 
rukodělné práce, může se jít podívat na kap-
ličku pod Březníkem. Vycházíme v 10:00 h.
P. Jan Kulhánek, administrátor ŘKF Dobrá Voda

foto Ing. Jiří Milek
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„Evropský festival duchovní hudby“ se 
stal nedílnou součástí hudebního i kultur-
ního života našeho pohraničního regionu 
Šumava – Bavorský les. Letos nás čeká jeho 
dvaadvacátý ročník. Aby byl zážitkem nejen 
pro nás, ale především pro vás, naše poslu-
chače. Pozvali jsme dvě desítky špičkových 
těles, která představí skladby barokní, ro-
mantické i soudobé. Vždy se však můžeme 
těšit na to nejlepší, co současná sborová 
scéna nabízí. Přijměte prosím naše pozvání 
na festivalové koncerty a vystoupení. Po-
drobnější informace o nich naleznete na: 
www.fdh.klatovynet.cz – Vít Aschenen-
brenner, dramaturg festivalu.

termíny koncertů:

25. 5. 2018 od 19 hodin Nezamyslice, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie – koncert 
dětského pěveckého sboru Jitříčko Hradec 
Králové

26. 5. 2018 od 18 hodin Strašín, kostel 
Narození Panny Marie – koncert Štývarova 
dětského sboru z Třince a smíšeného sboru 
Jitro Hradec Králové

27. 5. 2018 od 11 hodin Strašín, kos-
tel Narození Panny Marie – mše svatá, za 
doprovodu sboru Byzantion – Collegium 
musicae

Evropský festival duchovní hudby

Čtvrteční jarní den 29. 3. v Kašperských 
Horách se od rána nesl v duchu koncertu 
zpěváka Ondřeje Rumla v kině v Kašper-
ských Horách. Podium v kině bylo potaženo 
novým kobercem včas hlavně díky profesi-
onální práci podlahářství Hejplík. Městský 
rozhlas zval ke koupi lístků v předprodeji 
a třetí hodina odpolední byla hodinou pří-
jezdu samotného zpěváka s jeho manažer-
kou. Vše bylo přesně načasováno, neboť 
Ondřej Ruml přijel a při vystoupení z auta 
městský rozhlas zrovna hlásil pozvánku na 
jeho koncert. Něco takového se mu ješ-
tě nestalo, jak on sám prohlásil. Pak byl 
přivítán v infocentru na radnici a poté mu 
byl představen kašperskohorský betlém. 
Ondřej Ruml byl pak pozván na prohlíd-
ku kostela sv. Markéty. Bylo na něm vidět, 
že tohle prostředí je jeho duši blízké, ne-
boť se skloněnou hlavou děkoval za svojí 
přítomnost.

Po malém občerstvení v kašperskohor-
ském pivovaru byla připravena v kině zvu-
ková zkouška a pak již před 19 hodinou 
přicházeli první diváci. Koncert začal jednou 
z jeho úvodních písní na jeho novém albu 
NAHUBU. A pak následovala pestrobarev-

Ondřej Ruml na Zelený 
čtvrtek pobavil a překvapil

ná plejáda písní, které jsou zvukově tvořeny 
jedním hlasem, který je nahráván na přístroj 
zvaný looper. Ten dokáže nahraný hlas pře-
hrát např. i pozpátku. Díky tomu například 
vznikla i netradiční maďarská píseň, která 
když je správně přehrána, tak je známa jako 
dětská píseň Skákal pes přes oves. Více jak 
80 diváků pak žádalo v závěru přídavek. 
A tak závěrečná píseň byla ve znamení blíží-
cího se Velkého pátku. Ondřej Ruml zazpí-
val na závěr Štěstí zdraví, kde v textu zazní 
i modlitba. Pro spokojené publikum pak byla 
připravena ve vestibulu autogramiáda a pro-
dej nového alba Ondřeje Rumla – NAHU-
BU. Jarní kulturní událost na Šumavě byla, 
věřím pro přítomné diváky jarním hudebním 
probuzením a hlavně příjemným kulturním 
zážitkem čtvrtečního březnového večera.

Radek Nakládal

Jazzové trio 
v Kašperkách

nAJPOnK tRiO plus speciální hosté 
Valery Ponomarev a Osian Roberts 
12. 5. 2018 od 20:00 hod., nebespán, 

Kašperské Hory

Srdečně Vás zveme na vynikající muziku 
do Nebespánu. Jedinečná příležitost slyšet 
v plné formě jednoho z nejlepších světových 
jazzových trumpetistů a bývalého člena Art 
Blakey’s Jazz Messengers, za doprovodu 
skvělého jazzového pianisty Najponka a dal-
ších hudebníků! Pětičlenná formace vás pře-
nese do nejlepší jazzové hudby, která je mo-
mentálně v ČR ke slyšení. Nenechte si ujít 
tento unikátní koncert. Vstupné je 200 Kč na 
osobu a zahrnuje také malé občerstvení ve 
formě speciality našeho šéfkuchaře. Rezer-
vace na info@nebespan.cz, tel. 736 602 378 
nebo osobně v Nebespánu.

Těšíme se na Vás!
Za Nebespán Sabina a Robert Kmecovi

Paměť národa chystá na podzim putovní 
výstavu „Když spadla železná opona“ věno-
vanou fenoménu železné opony. Od začát-
ku září do konce listopadu bude instalována 
ve veřejném prostoru v Sušici, Klatovech, 
Domažlicích a Tachově a chce přiblížit život 
v pohraničí ve druhé půli 20. století skrze 
příběhy převaděčů, agentů, kopečkářů, emi-
grantů, ale i lidí, kteří sem přišli za vidinou 
lepšího života nebo na pracovní umístěnku, 
vojáků pohraniční stráže či těch, kteří zde 
žili po generace a dokáží popsat proměnu 
kraje, když spadla železná opona.

Databáze obsahuje vzpomínky několika ti-
síc lidí a jsou v ní samozřejmě i lidé z výše 
zmíněných kategorií. Přesto jsme si ale vě-
domi toho, že žije dlouhá řada pamětníků, 
jejichž vzpomínky na zaznamenání teprve če-
kají. A kdo jiný o nich může vědět lépe než 
Vy, člověk z jejich bezprostředního okolí.

Pokud tedy víte v Kašperských Horách 
či okolí o někom, jehož život poznamena-
la jakýmkoli způsobem existence železné 
opony, kdo nějak zapadá do naznačených 
témat, budeme velmi rádi, poskytnete-li 
nám na něj kontakt. Vzpomínky pamět-
níků natáčíme na audio či video záznam 
v našem studiu v Plzni.

Kontakt: Markéta Čekanová
marketa.cekanova@postbellum.cz

tel.: 724 317 539

Když spadla 
železná opona
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Velikonoční triduum, které začíná mytím 
nohou vyjadřující službu kněze svým oveč-
kám a čtvrteční Poslední večeří Páně, po-
kračuje obřady Velkého pátku kdy byl Ježíš 
ukřižován a vrcholí Velkou nocí Bílé soboty, 
proběhlo také na Kašperkách a my věřící 
jsme opět pocítili Boží blízkost a obnovily 
křestní sliby…

Páter Jenda Kulhánek pokřtil odvážné 
duše a pozval je do naší křesťanské ro-
diny. Zavedl také nový zvyk, aby paškály 
(křestní svíce) byly pro všechny farnosti, 
které spadají pod jeho správu, zažehnuty 
společně poprvé o Velké noci. Nyní jsme 

Od pátku do neděle se ve všech koste-
lích v Kašperských Horách představily čtyři 
pěvecké sbory z různých míst České repub-
liky. V pátek 20. 4 v 19 hodin v kostele sv. 
Mikuláše celý první ročník tohoto festivalu 
zahájil pěvecký sbor Velkobor z horažďo-
vicka. Připravil si pro více jak 15 poslucha-
čů nejenom křesťanské písně, ale také část 
Truvérské mše skladatele Petra Ebena.

V sobotu 21. 4. přijel do Kašperských 
Hor dětský pěvecký sbor Jizerka Semily. 
Tento velmi zkušený a úspěšný dětský sbor 
pod hlasovým vedením Nadii Ladkany, dr-
žitel mnoha ocenění, připravil v kostele sv. 
Markéty v půl druhé odpoledne koncert se-
stavený ze známých sborových duchovních 
písní. Překvapil ale také i pro sbor netypic-
kými písněmi. Mezi ně rozhodně patřila pí-
seň Don't Cry For Me Argentina skladatele 
Andrew Lloyd Webbera. Jeden z diváků při 
jejich zpěvu byl z této písně dojat až k sl-
zám. Sobotní večer patřil dalšímu koncertu 
tentokrát v kostele Panny Marie Sněžné. 
V 18 hodin zde před více jak dvacítkou di-
váků vystoupilo pěvecké uskupení Aúúúna 
z Českých Budějovic. Jejich název je dle pří-

Z p ě v n á  Š u m a v a  p o t ě š i l a 
písněmi na duši i dojala k slzám

běhu podle jména vlčice, která učila malou 
dívenku zákonům přírody a předávala jí své 
zkušenosti. Prý uměla také krásně výt a tak 
českobudějovický sbor se jejím vytím inspi-
roval. Koncert Aúúúny patřil mezi ty nej-
krásnější v letošní Zpěvné Šumavě. V jejich 
repertoáru byly k slyšení nejenom klasické 
chrámové písně ale také Ježíšova modlitba 
v aramejštině a nebo laponská píseň do-
provázená hrou na bubny. Celý koncert byl 
umocněn charisma-
tickým prostředím 
kostela Panny Ma-
rie Sněžné a také 
barevným světlem, 
které se zvolna při-
bližovalo i k samot-
ným hudebníkům.

V neděli v 17 ho-
din byla Zpěvná 
Šumava zakončena 
opět v kostele sv. 
Mikuláše v 17 hodin 
vystoupením su-
šického pěveckého 
chrámového sboru 

Metanoia pod vedením zkušené sbor-
mistryně Andrey Sušilové. Tento sbor se 
představil s postními motety Antonína Tu-
čapského nebo s krásným irským požehná-
ním, písní An Irish Blessing (J. E. Moore). 
Závěrečné Aleluja, jedna z tradičních sbo-
rových skladeb byla zároveň požehnáním 
pro další ročník Zpěvné Šumavy v příštím 
roce. Celkem letos tento festival navští-
vilo více jak 60 diváků. Poděkování patří 
kašperskohorské farnosti za poskytnutí 
prostor všech tří kostelů a také manže-
lům Patákovým za velkou pomoc při úkli-
du prostor v kostele sv. Mikuláše a Panny 
Marie Sněžné.

Radek Nakládal
foto : Pavel Aušprunk ml.

v době očekává-
ní a to slavnosti 
Seslání Ducha sv., 
a naše křesťanství 
každý rok znovu 
a každý rok poprvé 
dojde plnosti.

Přejeme vše dob-
ré a posíláme po-
žehnání všem, kteří 
ho chtějí přijmout.

Za Římskokatolickou 
farnost KH

Jiřina P.

Vel ikonoce 
ve  s v.  Markétě
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změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

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

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

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

K�ěten – če��en | 9.00 – 16.00
Kde domo� můj
V�sta�a ma�o�an�ch ob�azů I�� Sed-
�ářo�é, Jiřího Ji�mana a Jiřího Bá�tíka.
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

Če��en | nedě�e | od 10.30
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 90 minuto�á p�oh�ídka města 
s p�ů�odcem. P�odej �stupenek na 
MěKIS, te�. 376 503 413. 
Kašpe�ské Ho�� |

KRÁTKODOBÉ AKCE

16. 5. | 13.00
V��oba zá�ěsn�ch deko�ací z ko-
�á�ků
P�o senio�� a zd�a�otně postižené ob-
čan�, �stup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

19. 5. | 9.30
EXKURZE - Vodní m��n Hos�o�ice
Řemes�n� ja�ma�k, p�odej b��inek, 
pečení ch�eba. P�o senio�� a zd�a-
�otně postižené občan�, s�az � 9:30 
u Domu s pečo�ate�skou s�užbou � 
Kašpe�sk�ch Ho�ách. Vstupné 25 Kč, 
dop�a�a 60 Kč. Na tuto akci je nutné 
se předem přih�ásit na te�: 731 669 
950.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

24. 5. | 
ZUŠ open
Ce�ostátní happening zák�adních umě-
�eck�ch ško� �e �eřejném p�osto�u. 
Během předsta�ení u�idíte a us��šíte 
p�ezentaci �šech obo�ů ZUŠ Kašpe�-
ské Ho��, ted� obo� hudební, ��t�a�-
n� i �ite�á�ně-d�amatick�.
Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

24. 5. | 15.00 – 17.00 
E��opsk� den ná�odních pa�ků
Zajíma�� odpo�ední p�og�am p�n� 
he� a úko�ů p�o ná�ště�ník� � a�eá�u 
Střediska en�i�onmentá�ní ��cho�� � 
Kašpe�sk�ch Ho�ách. T�oři�é dí�n� a 
k�eati�ní h�� a úko�� s pří�odo�ědnou 
tematikou.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

25. 5. |
Noc koste�ů
Všichni jste s�dečně z�áni na sedmou 
Noc koste�ů � Kašpe�sk�ch Ho�ách. 
Těšit se mimo jiné můžete na pouta-
�é přednášk�, komento�ané p�oh�ídk� 
a ch�bět nebude ani okouz�ující hud-
ba.
Kašpe�skoho�ské koste��

KULTURA  KVĚTEN          I. ČÁST
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změna p�og�amu ��h�azena

22. 6. - 23. 6.| 
Den hudb�
Poz�ánka na Den hudb�, kte�� si 
�šichni přízni�ci dob�é muzik� mohou  
užít � če��nu � Kašpe�sk�ch Ho�ách.

22. če��na 2018
Ma�tin Kana�oš a jeho přáte�é 
E�ic C�apton: Li�e 12 Ba�s 
Hudební dokument 

23. če��na 2018 (náměstí)
GO.SPIRIT
pě�ecké seskupení ze Sušice, zpí�ající 
gospe� a spi�ituá��
P�achatické k�a�ineto�é k�a�teto
YO Cookin b�ues
Poitín i�ská hudba
Pet� Bende
Depeche mode �e�i�a�
Současně se � Ho�ském k�ubu bude 
konat 1. šuma�sk� s�az �ans Depeche 
mode.

KULTURA  KVĚTEN /ČERVEN II. ČÁST
28. 5. – 29. 5. |
Víkend p�n� buchet
Všichni �ědí, že není buchta jako 
buchta.
H�ad Kašpe�k |

30. 5. | 16.00 – 18.00
Možnosti če�pání podpo�� z p�o-
g�amu No�á ze�ená úspo�ám a 
Dešťo�ka
Bezp�atn� seminář pořádan� Státním 
�ondem ži�otního p�ostředí ČR.
Ho�sk� k�ub |

31. 5.  | 14.00
V��et do aquapa�ku Sušice
S�az �e 14 hod na autobuso�é zastá�-
ce � Kašpe�sk�ch Ho�ách. P�o děti a 
m�ádež z Kašpe�sk�ch Ho� a oko�í.

ČERVEN

1. 6. | 
Den �esa
P�og�am přib�ižující zába�nou �o�mou 
dětem p�ob�ematiku hospodaření � 
�esích. U�čeno p�o Děti z MŠ a ZŠ 
Kašpe�ské Ho��, ZŠ S�ní a ZŠ Bo�o�á 
Lada.
Kašpe�skoho�ské městské �es� |

3. 6.  | 14.00
Den dětí
Zajíma�é h��, soutěže, dob�od�užst�í 
a spousta zába�� p�o naše děti. 
Ško�ní hřiště Kašpe�ské Ho�� |

8. 6. | 
Na ko�e dětem
P�og�am na náměstí přip�a�en� � 
�ámci dojezdu 9. etap� ce�o�epub�iko-
�é c�k�otou� Jose�a Zimo�čáka 
Náměstí Kašpe�ské Ho�� |


