
Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor a okolí Ročník 19, číslo 2, rok 2021

Městské symboly  
Proces vzniku městského erbu a nové kaš-
perskohorské vlajky.

Velikonoce   
Přichází svátky jara, které oslavují probuze-
ní přírody.

Videopozvánky   
Prostřednictvím videopozvánek se můžete 
podívat na zajímavá místa v našem městě.

březen, duben 2021

Nákres uvažované stavby (ilustrační obrázek)

Ptáme se občanů města

Anketní lístek naleznete na straně 2.

Líbila by se Vám prodejna billa v našem městě?

Vážení spoluobčané,

vedení města Kašperské Hory oslovila fir-
ma Billa s nabídkou výstavby větší prodejny 
v prostoru bývalé pily lesního závodu, v mís-
tě naproti sídlu Národního parku Šumava, 
v Sušické ulici v Kašperských Horách. 
V prodejně by kromě sortimentu BILLY 
(potraviny, drobné spotřební zboží, papír-
nictví…) byly podle návrhu a zájmu investo-
rů umístěny i prodejny drogerie a textilu.
Kromě vyššího a dostupnějšího komfortu 
nákupu pro zákazníky a širšího sortimen-
tu zboží, by zde bylo vybudováno zázemí 
pro bezpečnou dopravu a parkování. Pra-
covní příležitost by zde našlo zhruba 12 
zaměstnanců. 
Probíhající jednání jsou na samém začátku. 
Zajímá nás váš názor, proto se vás ptáme: 
uvítali byste tuto možnost? Pro lepší před-
stavu si můžete prohlédnout přiložený prv-
ní nákres uvažované stavby.

Děkujeme vám, že se s námi podělíte o váš 
názor, který nám prosím sdělte do 15. dub-
na 2021 prostřednictvím anketních lístků, 
nebo internetové ankety či ankety, kterou 
najdete na facebookových stránkách města 
a MěKIS.
Hlasovací lístek, který najdete na následující 
straně vystřihněte a vhoďte prosím do poš-
tovní schránky u vchodu do radnice.
Děkujeme za vaše vyjádření a za to, že se 
zajímáte o budoucnost našeho města.
Pokud byste se chtěli dozvědět další podrob-
nosti ohledně uvedeného záměru, pozveme 
investory na veřejné jednání zastupitelstva 
města, kde oni sami svůj projekt představí 
a budou připraveni na vaše dotazy. Otázku, 
která by vás nejvíce zajímala, můžete ve-
psat i do anketního lístku – předáme ji.

Bohuslava Bernardová 
starostka města Kašperské Hory
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ANKETA – PRODEJNA BILLA v Kašperských Horách 
 
Prodejna BILLA by se mi v našem městě (označte vámi zvolenou možnost): 
 

 líbila 

 nelíbila 

 je mi to jedno 

 
Otázka, která mě v souvislosti s tímto projektem zajímá: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Děkujeme za váš názor. 
 

Každý rok se to opakuje…. koncem února 
i v březnu přijde na úřad množství  žádostí 
o kácení dřevin a žadatelé žijí v domnění, že 
příslušný úřad jim kácení ihned povolí. Neu-
vědomují si, že vydání povolení ke kácení jde 
zpravidla cestou správního řízení, kde jsou 
stanoveny zákonné postupy a lhůty a celé 
řízení může trvat měsíc i déle. 
Proto je nejlepší dobou pro podání žádosti 
vegetační období, kdy lze dřevinu nejlépe 
posoudit, zvlášť u listnatých dřevin, kdy je 
olistěná. Proto je ideální, když si žadatel 

podá žádost v době vegetace a samotné 
kácení se pak provede na podzim nebo 
v zimě. Řada lidí nechává tyto práce na bře-
zen, kdy končí doba vegetačního klidu. Není 
to ideální řešení, protože to hodně záleží na 
tom, jaké je počasí a jak se tím zkrátí nebo 
protáhne období vegetačního klidu. Řada 
ptačích druhů začíná hnízdit právě v břez-
nu! Proto pokud to není nezbytně nutné, 
nechejte kácení prosím až na podzim.

Helena Marková 
odbor životního prostředí

Kdy žádat o kácení dřevin a kdy kácet ?

Připomínáme, že poslední březnový den 
bylo třeba zaplatit alespoň jednu polovi-
nu poplatku za odpad fyzickými osobami 
přihlášenými ve městě, druhá polovina je 
splatná ke 30. září 2021.
Nejpozději do 30. září 2021 mohou po-
platek celou částkou 550,- Kč také zapla-
tit vlastníci objektů k individuální rekreaci 
ve správním území města, ve kterých není 

hlášena žádná osoba. 
Nebudou–li poplatky zaplaceny poplatní-
kem včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu správce poplatku poplatek plateb-
ním výměrem a včas nezaplacené nebo 
neodvedené poplatky nebo jejich část 
může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek. 
Dále chceme občanům připomenout har-

monogram svozu tříděného odpadu, kdy 
pevný termín je dán jen pro svoz plastů 
(žluté nádoby), a to jedenkrát za 14 dní 
každý sudý pátek. 
Ostatní komodity jako sklo a papír se 
sváží na telefonickou výzvu města podle 
naplnění nádob. 

Helena Marková 
odbor životního prostředí

Připomínka splatnosti poplatku za odpady 
a harmonogram svozu tříděného odpadu
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uzÁVĚRKA PřÍŠtÍHO VydÁnÍ

20. května 2021
Příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Josefíková Antonie
Holá Jiřina

Valisová Ludmila
niedermeier Josef
Steinbachová Anna

Kortusová Jana
Kostrounová zdeňka

zájedová Květa
Kříž Jan

Heřmanová Alena
Šubová Kornelie

Siegl Václav
Valášek Jiří

Čmelíková Františka
Kortusová Rosalie

Kašpar Václav
Kadar Miroslav

Šorejsová Miluše
Hrachová Marie
Hanusová Soňa

Kozáková Alžběta
Gogelová eva

Staněk František
Kokešová Věra

Hetzmanová Anna
Veselá Ludmila

zifčák Josef
Fialová Pavla
bártík Petr

narodili se:

Matěj Malhocký
tadeáš Škvára 

Veronika Vinická

zemřeli:

 nováková božena 

Pozůstalým tímto vyslovujeme upřím-
nou soustrast.

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

teRMÍny JednÁnÍ RAdy MĚStA KAŠPeRSKé HORy 

14. a 28. dubna 2021 a 12. a 26. května 2021

Jednání rady města se konají v kanceláři starostky města, jsou neveřejná. 

Podklady, podněty a připomínky, které mají být zařazeny na jednání rady města je  
třeba doručit na podatelnu MěÚ vždy nejméně 7 dní před plánovaným termínem 

jednání rady města. 

teRMÍn PřÍŠtÍHO JednÁnÍ zAStuPiteLStVA MĚStA 

Příští jednání se uskuteční: 22. dubna 

Zastupitelstvo města se koná od 17:00 v kašperskohorském kině.

Pan Helmut Peter 
byl starostou našeho 
partnerského města 
Grafenau, někteří 
z vás jste ho znali 
osobně. Před dese-
ti lety onemocněl 
a zůstal upoután na 
invalidním vozíku. Ve 
funkci ho tehdy vy-
střídal starosta Max 
Niedermeier. Přesto-
že byl zdravotně in-
disponován, potkávali 
jsme se s ním na kaž-
dé akci, které jsme se 
v Grafenau zúčastnili, 
vždy v doprovodu jeho manželky Franzisky. 
Pan starosta Peter byl jedním ze starostů, 
který se zasloužil o partnerství mezi našimi 
městy – Grafenau a Kašperské Hory, které 
už trvá 30 let. 
8. března 2021 srdce pana Helmuta Petera 
dotlouklo… 

 
 

 
 

Zemřel pan Helmut Peter

Vzhledem k vládním opatřením z důvo-
du pandemie Covid – 19 jsme se nemohli 
rozloučení v Grafenau zúčastnit osobně. 
Současný starosta Grafenau pan Alexander 
Mayer nám pomohl zajistit alespoň květi-
nový dar. Čest jeho památce! 

Bohuslava Bernardová

dotační program města Kašperské Hory
Stejně jako v předchozím roce vypisuje město Kašperské Hory do-
tační program Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, 
spolkové a další zájmové činnosti.
Žádosti do 1. kola podávejte od 1. dubna do 3. května 2021 na 
předepsaných formulářích na podatelnu MÚ. Více informací na 
https://www.kasphory.cz/mesto/mestsky-urad/formulare.
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O půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. 
března začalo Sčítání lidu, domů a bytů 
2021. Poprvé v historii je primárně 
připraveno jako online. Pro sečtení je 
možné využít webový formulář nebo 
mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, 
tomu sčítací komisař ve druhé polovině 
dubna předá listinný formulář.

„Při přípravě jsme maximálně využili exis-
tující registry státních úřadů a ve sčítání 
se ptáme pouze na to, co nelze zjistit ji-
nak. Způsob sčítání jsme upravili tak, aby 
bylo i přes aktuální pandemii maximálně 
bezpečné,“ říká Marek Rojíček, předseda 
Českého statistického úřadu.

Občané České republiky, respektive cizinci 
s trvalým či přechodným pobytem nad 90 
dní, se od soboty 27. března mohou sečíst 
z počítače, tabletu nebo mobilu, a to buď 
prostřednictvím elektronického sčítacího 
formuláře na webu www.scitani.cz, nebo 
pomocí mobilní aplikace Sčítání21 dostup-
né v Google Play a App Store. Přihlášení do 
elektronického sčítacího formuláře, ať už 
přes webové rozhraní, nebo mobilní apli-
kaci, bude snadné. Stačí k tomu osobní do-
klad (občanský průkaz, cestovní pas, v pří-
padě cizinců doklad vydaný ČR) a datum 
narození. Přihlásit se lze i pomocí datové 
schránky či elektronické identity (eidenti-
ta.cz), například prostřednictvím bankovní 
identity nebo elektronického občanského 
průkazu.

Vyplnění online formuláře je jednoduché, 
návodné, a oproti tištěnému formuláři i vý-
razně rychlejší. Čtyřčlenné domácnosti za-
bere přibližně 30 minut. Nápověda k vypl-
nění je nedílnou součástí každé jednotlivé 
otázky. Vyplnit sčítací formulář z pohodlí 
domova lze i za ostatní členy domácnos-
ti. Pomoci s online vyplněním můžete po 
vzájemné dohodě také dalším rodinným 
příslušníkům či svým blízkým a známým, 
kteří sami vyplnit elektronický formulář 
nezvládnou.

bezpečnost a ochrana

Ochranu a bezpečnost při vyplňování elek-
tronického sčítacího formuláře zaručuje 
technické řešení respektující přísné bez-
pečnostní standardy a související zákonné 
normy. ČSÚ používá maximálně zajištěné 
softwarové řešení a informační systémy 
umístěné ve vysoce chráněném prostře-
dí. Získané osobní údaje nebudou nikomu 
poskytovány a podléhají kompletní anony-
mizaci, vymazání či zničení. To znamená, 
že slouží k základní identifikaci při sběru 
informací, ale následně se oddělí od ostat-
ních dat podstatných pro tvorbu statistik. 
„Výsledky sčítání budou uveřejněny pouze 
v souhrnné podobě, která nebude umožňo-
vat identifikaci fyzických osob. Údaje získa-
né pro statistické účely nejsou a nemohou 
být jakýmkoliv způsobem zpřístupněny ji-
ným subjektům, a to ani státním úřadům či 
orgánům veřejné moci. Jedná se o základní 

mezinárodně platný princip fungování ofici-
ální statistiky. Je tedy zcela vyloučeno, aby 
poskytnutí údaje komukoliv způsobilo jaký-
koliv postih, znevýhodnění, újmu či škodu,“ 
vysvětluje Marek Rojíček.

informační podpora

Informační podporu k nadcházejícímu sčí-
tání a pomoc veřejnosti s vyplňováním sčí-
tacích formulářů poskytuje od 12. března 
Kontaktní centrum Sčítání 2021. Centrum 
je v provozu denně od 8 do 22 hodin včet-
ně sobot, nedělí i svátků na kontaktních 
linkách 253 253 683 a 840 30 40 50. 
Na kontaktní centrum je ale také možné 
pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu 
dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální 
poradně Sčítání 2021.
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou 
za deset let a jeho cílem je získání přesných 
a aktuálních dat, která slouží k efektivněj-
šímu plánování mnoha aspektů veřejného 
života. Jeho organizátorem je Český statis-
tický úřad, nezávislá a apolitická instituce. 
Hlavními principy práce ČSÚ jsou: nezá-
vislost, nestrannost, objektivita, přesnost 
a spolehlivost, všem stejné informace ve 
stejný čas, ochrana důvěrných údajů. V roce 
2020 důvěřovalo Českému statistickému 
úřadu 61 % obyvatel a patří tak podle Cen-
tra pro výzkum veřejného mínění k vůbec 
nejdůvěryhodnějším institucím v zemi.

Tisková zpráva
Sčítání 2021

Sčítání lidu odstartovalo koncem března

KOntAKtnÍ MÍStO PRO POMOC S ReGiStRACÍ K OČKOVÁnÍ PROti 
COVid-19

je zřízeno na MěÚ Kašperské Hory. 

nA teLeFOnnÍCH ČÍSLeCH 

777 359 976 nebo 376 503 413,

jsou vždy v pondělí a ve středu v době od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00 

k dispozici pracovnice MěÚ.  

Registrace je možná rovněž prostřednictvím bezplatné telefonní linky 1221 

v pracovních dnech od 8:00 do 19:00 a o víkendech od 9:00 do 16:30.

Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým 
rizikem těžkého průběhu covid-19. 

do centrálního rezervačního systému se mohou přihlašovat pomocí speciálního 
kódu, který obdrží od svého ambulantního specialisty.
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Poznáváte?
Poznali jste kde stávala budova, kterou 
vidíte na obrázku? 
Pokud váháte, přečtěte si více v převrá-
ceném textu.

Auferstehung-
skapelle v místní 
části Prádlo na 
snímku neznámé-
ho autora v roce 
1946. Dnes je 
stavba ruinou, 
která se nachází 
ve skrytém údo-
lí při polní cestě 
poblíž malého 
potoka. Z původ-
ní barokní stav-
by se dochovaly 
už jen obvodo-
vé zdi, přičemž 
koruna zdiva je 
značně rozruše-
ná. V čelní stěně 
proti vchodu je 
mělký výklenek 
s torzem kaš-
ničky, do které 
vytékal místní 
vodní pramen. 
Lidé sem přichá-
zeli s modlitbami 
a pobožnostmi 
hlavně o Veliko-

nocích, zejména v noci o Bílé sobotě. 
Vodní pramen tu věřící vnímali jako 
jeden z hlavních symbolů obnovující-
ho se života ve světle velikonočního 
slavení, jak to například zaznívá z an-
tifony velikonoční vigilie: „Viděl jsem 
pramen vody, který vyvěral z chrámu 
po pravé straně. A všichni, k nimž 
voda dosáhla, byli uzdraveni a volají: 
Aleluja, aleluja.“ Dřevěná barokní so-
cha Vzkříšeného Krista z této kaple se 
uchovává v místním Muzeu Šumavy. 
Kaple se svým okolím je také dějištěm 
jedné z místních pověstí. V poslední 
době se množí úvahy o možnostech 
rekonstrukce této památky. Před lety 
k tomuto záměru odborné podklady 
zpracovala a do své diplomové práce 
na vysoké škole je shrnula šumavská 
rodačka Barbora Podzemská. 

značka Horki

Ve vašem nádherném městě žije osoba, 
které my, bývalí vojíni a poddůstojníci 
základní vojenské služby v letech 1967-
1969 si velmi vážíme. V té době pan 
major Jiří Valášek nebyl jen velitel, ale 
i učitel, který v těch letech nám za 24 
měsíců ukázal, jak se má chovat voják, 
který přísahal věrnost československému 
lidu a vlasti. V srpnu 1968 jsme stáli na 
křižovatce k Vimperku (u Cikánky), aby-
chom dle rozhodnutí velitele J. Valáška 
a štábu 1.praporu-vú 9376/1 zabráni-
li vstupu ruských vojsk do vašeho (v té 
době též našeho) města.
Pan major Jiří Valášek s kap. Tondou No-
vákem, kap. Josefem Holým, nadpor. Jiřím 
Pitrem, nadrotmistrem Jardou Podzem-
ským, rotmistrem Jiřím Strouhalem a dal-
šími členy štábu nám mladým, vyjukaným 
klukům šli příkladem. Za to my jsme veli-
teli a celému štábu vděčni a velmi si jich 
vážíme i po těch 53 letech.
Proč já, bývalý desátník Jan Dohnal píši: 
náš velitel oslavil dne 31.3.2021 význam-
né jubileum a to úctyhodných 90 let.
Proto my, bývalí podřízení, přicházíme 
s troškou do mlýna.

Přání veliteli 
Jiřímu 
Valáškovi

Rok 1968 (Foto: fotoarchiv J. Dohnala) Rok 2014 (Foto: fotoarchiv J. Dohnala)

Rok 2018 (Foto: fotoarchiv J. Dohnala)

Přejeme panu podplukovníkovi k jeho 90. 
narozeninám hodně zdraví a děkujeme 
za vše, co nám se štábem vštěpovali do 
hlavy.

MiLuJ VLASt - bRAň VLASt 
A zA ni i PAdni. 

S úctou - des. Žaloudek Jan, des. Jiří To-
pič, svob. Josef Šmíd, svob. Karel Vuče-
novič, svob. Jan Ondráček, svob. Josef 
Stach, voj. Věroslav Vitouš, voj. Štefan 
Jaroš, voj. Petr Staník, voj. Josef Berinský 
a ppor. Jiří Štěrba.

Za všechny, kteří nezapomněli na svého 
velitele a ostatní důstojníky a jejich rodi-
ny –s úctou 

VeLiteLi dÍKy – VAŠi CHLAPCi

desátník Jan Dohnal, 46851 
Smržovka 1280 u Jablonce nad Nisou.
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Velikonoční svátky jsou nejvýznamnějším 
křesťanským svátkem, oslavou zmrtvých-
vstání Ježíše Krista. Pro mnoho lidí jsou 
Velikonoce také obdobím tradic. Stejně 
jako v loňském roce budou i letošní svátky 
jara trochu jiné kvůli pandemii koronaviru. 
Neuskuteční se již tradiční kulturní akce 
na náměstí spojená s jarmarkem, nebude-
me se moci setkávat se svými nejbližšími 
a nejspíš se stejně jako vloni nebudou moci 
koledníci vypravit pro malovaná vajíčka.
O to více bychom se v tomto roce mohli 
zaměřit na pravou podstatu těchto svátků. 
Doufejme, že letos opravdu budou Veliko-
noce znamenat konec špatného a přelom 
v to dobré. Po Velikonocích se snad do-
čkáme pomalého rozvolňování a postupně 

Velikonoční svátky 
se začneme vracet 
k normálu. Společ-
nost se bude moci 
probouzet z dlou-
hého zimního spán-
ku stejně jako celá 
příroda. 
„Ačkoliv letošní 
Velikonoce budou 
opět netradiční, 
neznamená to, že 
se musíme vzdávat 
velikonoční výzdoby, barvení vajíček 
a dalších drobných radostí. Naopak, víc 
než kdy jindy vám všem přeji, abyste si 
svátky jara užili tradičně, nejlépe v kru-
hu nejbližší rodiny. Načerpejte sílu, od-

Z kázání na Zelený čtvrtek
Oběť zjevuje cenu, váhu hodnot. Obětu-
je-li někdo pro nás cokoli, třeba svůj čas, 
dává nám najevo, že si nás váží víc než 
svého času. Ježíš si nás cenil víc než svého 
vlastního života. Vrací nám vědomí naší 
hodnoty. Svým slovem k jeruzalémským 
plačkám na křížové cestě varuje i nás, 
abychom Velikonoce nestrávili sentimen-
tálním oplakáváním jeho samotného, ale 
raději proměnili svůj vlastní život. I my se 
máme naučit dávat, i my se máme vydat 
jeho cestou, aby byl uzdravován svět...
...Nebe je dávným symbolem pro Boha. 
Tato metafora nám chce říci, že Bůh je 
s námi jako je obloha nad námi - je s námi 
stále, i když si ho neuvědomujeme, i když 
je mimo náš dosah a mimo naši režii. Je 
nejzazším horizontem našeho bytí. Obraz 
„nebe nad námi“ zdvihá naše hlavy, obrací 

Snažíme se porozumět onomu činu, kte-
rým Ježíš při své poslední večeři s učední-
ky porušil židovskou tradici, když dopro-
vodil žehnání chleba a vína slovy: „Toto je 
mé tělo, toto je má krev.“ Ježíš tím gestem 
a doprovodnými slovy uvedl své učedníky 
do tajemství své oběti života, do smyslu 
své smrti. Bude záhy stráven jako chléb, 
jeho krev bude vylita jako víno. Ale jako 
chléb a víno dávají sílu, jako pokrm udržu-
je život, jak i jeho oběť bude zdrojem síly 
a života. Chléb, který se láme a rozdává, 
aby byl sněden, beze zbytku stráven, dává 
sílu a udržuje život. Stejně tak se úplně 
odevzdává Ten, který je stravován láskou 
až do krajnosti. Taková láska dává sílu, vy-
svobozuje, udržuje život. Je to obětavá, 
sebedarující láska. Bez ní by se život stal 
pouhým přežíváním na povrchu.

počiňte si a udělejte si svátky příjemné.“ 
přeje všem občanům starostka Kašper-
ských Hor Bohuslava Bernardová.

Martina Hamáková 
redakce

náš pohled k místu naděje ke konečnému 
naplnění naší víry. Bible v obrazech mluví 
o cíli dějin a lidského života – o konečném 
spočinutí v Bohu.
…Nebe – Boží království – je společen-
stvím lásky. Být v nebi znamená být 
v Bohu. Být v Bohu znamená být v lásce. 
Žít v lásce - té opravdové lásce, která se 
obětavě rozdává – znamená žít v Bohu. 
Zpěv „Kde je dobrota a láska, tam je Bůh“ 
- zní právě v liturgii Zeleného čtvrtku...

Z knihy Prof. Tomáše Halíka Čas prázd-
ných kostelů, NLN Praha 2020

Barokní socha vzkříšeného Krista z kaple Na Prá-
dle v Kašperských Horách (Foto: V. Horpeniak)

Koledníci v Kašperských Horách (Foto: Tomáš Mašek)

na Velký pátek  
2. dubna 2021 

budou požehnány dva 
nové kříže. 

na Sedle u Albrechtic  
v 11:00 

a v Kašperských Horách na 
Šibeničním vrchu v 15:00.
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Na konci února se jaro tak nějak ozvalo 
a zavonělo všude po horách. Dotklo se mě 
tam na kopci Šibeničním, u nového kříže, 
připomnělo se a zaselo naději… 
Stojím tam u kříže. Je čerstvě zasazen. Na-
jednou jakoby krajina kolem dostala jinou 
dynamiku, jiný směr i krásu. Jsme zvyklí 
upínat svoje oči ke kráse. K vlnivým horám 
ponořeným do modré mlhavé barvy, k zápa-
dům slunce, které každý den jinak hladí kraji-
nu svým sytým slunkem, k nespočetným od-
stínů zeleně ve které se utápí naše starosti 
a tíha dnešní doby. Jsme jaksi zvyklí upínat 
svou pozornost ke kráse, abychom v ní našli 
zrnko naděje, jakýsi možná nepojmenovaný 
odkaz na Nebe, na něco co nás přesahuje 
a vnáší do života pokoj a skrytou radost. 
Chodíme čerpat tuto naději a světlo do pří-
rody, která nás utěšuje a konejší…
A najednou je tady kříž. Celou svou pozor-
nost upínám na něj. Je vkusně a citlivě udě-
laný a přeci zdaleka ne tak přitažlivý pro 
člověka jako okolní krajina. Nemá v sobě na 
první pohled lákavou líbeznost a něžnou 
přitažlivost. Je to kříž, nástroj umučení. 
Kříž, který ukazuje kam až může zajít lid-
ská zloba a nenávist. Kříž a na něm nejne-
vinnější z lidí, nejkrásnější z lidských synů. 
Člověk, který celý svůj život dal jako dar 
z lásky k lidem. Krok po kroku, den po dni. 
Miloval svoje rodiče, miloval svoje přátele, 
miloval všechny nemocné, trpící, podával 
ruce potřebným, naslouchal opuštěným, ba 

Kříž znamení Naděje…
co víc, miloval i svoje nepřátele!…
A teď tady na kopci ční nad krajinou, při-
bitý na kříž a zdánlivě beznadějně opuštěn 
lidmi i Bohem. Kdyby byl kříž znamením 
konce, bylo by šílené a zoufalé zasazovat 
ho kolem cest i na vrcholky hor. Bylo by 
opovážlivé upínat k němu svou pozornost 
a hledat v něm odpovědi na naše nejhlubší 
otázky…
Kříž je ale znamením obrovské naděje! 
Není tečkou za životem Ježíše, není ani 
důkazem, že zlo má poslední slovo. Kříž 
je opravdu vznešený nástroj k záchraně 
světa! Na něm byly přibyty všechny hrůzy 
hříchu v dějinách lidstva. V Ježíši, který je 
dobrovolně na sebe vzal. Kříž se stal ná-
strojem smíření mezi Bohem a lidmi. Mos-
tem přes propast smrti, mostem utkaným 
z lásky, která je silnější než smrt. A tak kra-
jina vyznamenaná novým křížem, získává 
teprve na úplné kráse, je bohatší a ukazuje 
k tomu co je podstatné. Každý se může 
zastavit, každý může přemýšlet o člověku, 
který majestátně ční nad krajinou, o člově-
ku jménem Ježíš, který o Veliké noci slavně 
vstal z mrtvých. Může přemýšlet co zna-
mená Ježíšův výrok, nikdo nemá větší lásku 
než ten, kdo položí život za své přátele.
Ježíš vstal z mrtvých! I to je poselství kří-
že, že láska je navždy silnější než smrt…
Přeji vám všem radostné a požehnané 
Velikonoce 

Jarka Korandová

Velikonoce ve světle víry

Velikonoce znamenají, 
že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života,
že pouta, která brání našemu životu, se 
rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový 
život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení 
můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na 
sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé.

Velikonoční Kristus (Foto: archiv Muzea Šumavy)

Nový, poměrně velký železný kříž stojí od 
letošního jara na vrcholu Šibeničního vrchu 
(805,5m) u Kašperských Hor. Je to výsle-
dek vlastenecké iniciativy místní šumavské 
legendy – pana učitele Emila Kintzla, zná-
mého sportovce a publicisty. Projekt se 
uskutečnil díky podpoře Kintzlových přátel, 
zejména pak technické spolupráci zámeční-
ka pana Ladislava Hadravy. Usazení nové-
ho monumentu na místě zajistili pracovníci 
Technických služeb města. Plastickou sou-
částí kříže je téměř metrový litinový kor-
pus Krista, který pochází ze sbírek místního 
Muzea Šumavy.
Umístnění kříže právě na Šibeničním vrchu 
u Kašperských Hor nám může připomenout, 
že skutečný Kristův kříž stál také na kopci 
s popravištěm za hradbami města Jeruza-
léma, zvaném Golgota. Kříže se po staletí 
staví jako symboly Kristovy oběti a křes-
ťanství vůbec. Kříž se vnímá také jako sym-
bol sjednocení protikladů nebes a země. 
Už v předkřesťanské době měl kříž význam 
jako kosmický znak pro Slunce a jeho oběh, 
pro čtyři světové strany. Podle učení sv. 

Na Šibeničním vrchu stojí kříž       
Pavla dřevo kříže (jako popravčího nástro-
je), tedy dřevo smrti, se stalo dřevem živo-
ta, symbolem zmrtvýchvstání a znamením 
spásy, znakem vítězství nad mocnostmi 
temnoty a smrti. Kříž je také vnímán jako 
znamení lásky do krajnosti, neboť „Nikdo 
nemá větší lásku než ten, kdo položí život 
za své přátele!“ K uměleckému  zobrazení 
postavy Krista na kříži došlo až poté, když 
císař Theodosius I. Veliký definitivně zrušil 
potupný trest ukřižováním, takže malovaný 
nebo vyřezávaný kříž s postavou trpícího 
a umírajícího Ježíše už nevzbuzoval žádné 
negativní asociace. 
Křesťané se před křížem modlí: „Pane Je-
žíši Kriste, zachraň nás svým křížem, ty jsi 
svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkří-
šením obnovils život. Tvému kříži se kla-
níme, Pane, a slavíme tvé svaté vzkříšení. 
Neboť kříž přinesl radost celému světu!“   
Nedávno jsem objevil zajímavý starý nápis: 
„Stat Crux, dum volvitur orbis – Kříž sto-
jí, i když svět se kymácí!“ 

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Koncem 2. světové války bylo na Šumavě 
nebývale živo. Němečtí vojáci rychle prcha-
li přes hranici toužíce se dostat do zaje-
tí americké armády. Stejně tak i uprchlíci 
z východu, tzv. národní hosté, projížděli 
krajem dále na západ.
Tím smutnějším byly pochody smrti, kdy ti-
síce ubohých, nemocných a hladových věz-
ňů z koncentračních táborů bylo hnáno ne-
lidskými dozorci  cestou necestou a ti, kteří 
již nemohli pochodovat, skončili zastřele-
ni v příkopech. Jeden z těchto smutných 
pochodů, který procházel naším krajem, 
nám připomíná památník v Rejštejně, kde 
na mrchovišti bylo zakopáno 11 zemřelých 
židovských žen, po válce exhumovaných 
a pohřbených na novém židovském hřbito-
vě v Sušici.

S naším městem má  souvislost  i transport  
více jak 500 válečných zajatců, většinou 
ruské národnosti, který směřoval z Rade-
šova do Rejštejna, kde vyhublí a hladoví 
přenocovali v Klášterském Mlýně a druhý 
den, zřejmě 20. dubna 1945, pokračovali 
přes Svojše do Kvildy. 
Vážně nemocní a neschopní chůze jeli na 
vozech. Velitelem transportu byl kašper-
skohorský právník dr. Gustav Krejcar z č.p. 
152, doprovod a dozor prováděli příslušníci 
Volksturmu a Hitlerjugend též z Kašper-
ských Hor. Na konci lesa před vstupem do 
obce Zhůří se pochod zastavil a nemoc-
ní byli překládáni na povozy vypravené 
z Horské Kvildy. Jeden ze zajatců, asi pade-

sátiletý, zůstal ležet v příkopu na kraji lesa 
neschopen dalšího pochodu, což bylo ozná-
meno doprovázejícím členům Hitlerjugend. 

Jeden z nich, který je již během cesty suro-
vě bil, zajatci „pomohl“ tím, že jej zastřelil 
ranou do hlavy a prsou. Poté dal mrtvolu 
oblečenou do vojenského pláště, civilních 
kalhot a dřevěných bot zahrabat na pokraji 
lesa. Tím krutým vrahem byl ještě ne osm-
náctiletý syn cukráře Wilem Meistrik z č. 
p. 96. Tři dny poté bylo tělo zajatce po-
chováno četníky z Horské Kvildy nedaleko 
v lese.
Tato otřesná událost byla po návratu 
Vosksturmu hlášena velitelem transportu 
tehdejšímu starostovi Kašperských Hor Te-
ichlerovi a byl sepsán protokol soudním ra-
dou dr. Kurtem Riethem. Přesto vrah Mei-
strik nebyl zatčen a zůstal na svobodě. 25. 
května 1945, po příchodu českých úřadů 
do města, vrah, vědom si svého zběsilé-
ho činu, uprchl přes hranice neznámo kam 
a slehla se po něm zem.
Po skončení války hlásil štábní strážmistr 
Jaroslav Marek z četnické stanice Srní nález 
tohoto hrobu, který byl v ubohém stavu. 
A tak byl hrob náležitě upraven a umístě-
ný dřevěný kříž hlásal: Zde odpočívá oběť 
nacistického teroru. O hrob se pak staraly 
děti z obecné školy ve Svojších vedené paní 
učitelkou Vlčkovou a zachovala se i foto-
grafie, kde je i známá „ šumavská Maruš,“ 
paní Marie Malá, která tomu transportu 
jako dítě přihlížela.

V roce 1952 vysídlenou obec Zhůří zabrala 
armáda a byla zde zřízena 1. radiotechnická 
hláska. O pět let později dal tehdejší velitel 
npor. Jindřich Podhorský vykopat ostatky 
zajatce a nechal je pietně uložit v prostoru 
kasáren. Po výstavbě nové ubytovací budo-
vy, někdy v polovině šedesátých let, byly 
ostatky znovu přeneseny i s pomníčkem 
za západní okraj asfaltového nástupiště. 
Roku 1994 vojsko celý prostor opustilo, bu-
dovy chátraly, a tak v roce 2009 bylo vše 
„ekologicky“ zbořeno. Dnes už nikdo asi 
neví, proč zmizel i ten hrob pod vysokou 
navážkou.

Pátrá po něm i bývalý voják z povolání 
Ing. Jaroslav Efler, který část své služby                     
v sedmdesátých letech strávil na jednot-
ce Zhůří. Získal mnoho informací o životě 
vojáků na Zhůří i o osudech zavražděné-
ho zajatce, ale jméno nezná nikdo. A jis-
tě dosáhne toho, co si přeje, že bude na 
místě uložení ostatků v prostoru bývalých 
kasáren vybudován pomníček, který bude 
turistům připomínat tuto krutou událost 
z konce té strašné války. A také proto, aby 
se nezapomínalo.

Emil Kintzl
Kašperské Hory

Vrah a jeho oběť

Do loňského podzimu na tomto vrcholu 
sloužil k odpočinku dřevěný přístřešek s la-
vičkou. Ten však náhle zmizel a zřejmě se 
stal, pro výše uvedené, dobrým topivem 
táboráku. 
Tři roky zdobila lipová ratolest tabulku 
u Lípy republiky, zasazené vedle starého 
pranýře. V zimě nějaký přiblblý idiot odlo-
mil a ohnul její dolní část a koncem února 
ulomil a zničil část horní. Smutný z toho 
byl i její autor - pan Ladislav Hadrava. Zná 
snad někdo toho „statečného“ ničitele ?
Jaký osud asi čeká nově instalovaný kříž na 

Vandalové na Šibeničním vrchu
tomto kopci? Možná by bylo dobré posta-
vit zde pro výstrahu opět šibenici a snad ti 
vandalové přestanou ničit obětavou práci 

druhých. Jistě by si to slušní lidé přáli.
Emil Kintzl 

Kašperské Hory
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Dodnes téměř všude v terénu okolí Kašper-
ských Hor narážíme na četné zbytky staré-
ho dolování, například na příkopy a jámy 
(pinky), které tu zbyly po povrchové těžbě, 
na hlubinná díla – šachty, hloubené svisle 
nebo četné štoly – vodorovná díla ražená 
z úbočí do nitra kopců.  
Jedním z nejstarších a největších důlních 
děl v bývalém zlatonosném revíru Kašper-
ských Hor byla dědičná štola sv. Jana, pů-
vodně zvaná „U bohatého pokladu“ - „St. 
Johannes Erbstollen bem reichen Schatz.“ 
Dědičné štoly na rozdíl od běžných hleda-
cích kutacích štol sloužily navíc k odvod-
ňování určitého důlního území. Dědičná 
štola, která z okolních dolů odváděla vodu 
a usnadňovala větrání v dolech celého žil-
ného pásma, bývala pro svůj význam zvána 
„srdcem a klíčem celého pohoří.“ Podle jed-
né zprávy, kterou uvádí geolog František 
Pošepný, měly být práce na této štole sv. 
Jana zahájeny už kolem roku 1344. Doku-
ment z 12. března 1713, doslovně v plném 
rozsahu citovaný kronikářem Pannim, který 

Dědičná štola sv. Jana zvaná 

obsahuje soupis 37 větších dolů kašpersko-
horského revíru v době kolem roku 1426, 
připomíná, že na štole sv. Jana, na níž leží 
důl Michael, se začalo pracovat „před čtyř-
mi sty lety.“ Štola měla údajně podsednout 
staré historické doly ve městě jako napří-
klad Třešně, Petr, Barbora, Nebespán, Sv. 
Mikuláš. V úvaze starých důlních inžený-
rů byl postup k podsednutí starého dolu 
Masných krámů v městě a prozkoumání 
podloží žíly Panny Marie Klatovské. Štola 
ústila v údolí jižně od města nad soutokem 
Zlatého a Řetízkového potoka mezi hornic-
ky významnými vrchy Spannreiflem a Fri-
edlhozem. Štolu tvořila nejen štolní chodba 
zhruba směru severojižního s větracími 
a těžními šachticemi, ale i celá sousta-
va dlouhých postranních chodbic, komínů 
a překopů. Mimo jiných detailů se na štole 
často připomínaly větrací komíny s názvem 
„Boží pomoci.“V hlavním směru štoly bylo 
překříženo mnoho rudních žil, většinou 
směru východ – západ. Podle zmiňovaného 
dokumentu z roku 1713 štola dosahovala 

délky 412 láter, to je 
více než 790 metrů. 
Podle mapy Ignáce 
Grimma z  roku 1764 
byla tato štola ten-
krát dlouhá asi 620 
metrů. Jak připomí-
nal pamětní zápis 
z 12. března 1713, 
při pracích v dědičné 
štole sv. Jana byly 
v roce 1634 objeve-
ny bohaté kusy zlata 
v hodnotě několika 
tisíc zlatých, z nichž 
několik vzorků bylo 
zasláno císaři do 
Vídně. Nadějné ná-
lezy se opakovaly 
roku 1674, kdy se 
přišlo na bohatou 
žílu. Z vytěžené 

ušlechtilé rudy vážil největší nuget 5 ¼ lib-
ry. V jeho středu nálezci viděli obraz Pan-
ny Marie z „urostlého zlata.“ Panna měla 
korunu na hlavě a žezlo v ruce. V lednu 
1701 bylo v rozsedlině této dědičné štoly 
v hloubce 66 metrů údajně nalezeno dal-
ších 34 zlatých nugetů. O právech jisté 
dědičné štoly v Kašperských Horách, jak 
je konkrétním pramenem doloženo, rozho-
doval už v letech 1325 – 1360 jihlavský 
horní soud. Nelze vyloučit, že se mohlo 
jednat právě o tuto významnou štolu sv. 
Jana. Souvislejší a podrobné zprávy o těžbě 
v naší štole můžeme na základě spolehli-
vých archivních pramenů sledovat od roku 
1678, je to ovšem už období postupného 
úpadku a útlumu kašperskohorského dolo-
vání. Počátkem 19. století byla dědičná što-
la sv.Jana již téměř zavalená, takže šicht-
mistr Adalbert Bleidl ji mohl do své velké 
mapy zlatonosného revíru Kašperských Hor 
zanést pouze hypoteticky pomocí starších 
map.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

„U bohatého pokladu“

Tři šachty a štola dolování podle Jiřího Agricoly 
v 16. stol. (reprodukce - archiv Muzea Šumavy)

OBEC BUKOVNÍK POŘÁDÁ

 

Veřejnou sbírku
 

 

na kostel sv. Václava

Dominantou obce Bukovník je románský kostel sv. Václava,
z poloviny 13. století. V roce 2020 obec iniciovala společně s
Plzeňským krajem a Římskokatolickou církví opravu jedné
části fasády. Aktuálně je naplánována další etapa oprav
fasády. Vzhledem k omezenému rozpočtu obce hledáme
dárce a prosíme příznivce a přátele Bukovníka o jakýkoliv
příspěvek. Sbírka je oficiálně povolena KÚ Plzeň.  

NA SBÍRKU JE MOŽNO PŘISPĚT OSOBNĚ NA OÚ BUKOVNÍK, NEBO NA
TRANSPARENTNÍ ÚČET Č. 6004292319/0800

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME ZA
PODPORU

Záhlaví hornické mapy Kašperských Hor z 18. stol. s vedutou města a vyzna-
čením dědičné štoly Sv. Jana (Geofond Kutná Hora)



KAŠPeRSKOHORSKÝ zPRAVOdAJstrana 10 AKtuALity

Ve společnosti našeho města se často opa-
kují různorodá témata. Vývoj místního re-
gionu aktivně řeší značná část lidí a témata 
se přelévají v různých sociálních skupinách. 
Rozhodl jsem se sestavit průzkum, zda-li 
témata spolu nějak souvisí a jaká je shoda 
veřejného mínění. Formou průzkumu přes-
ný výsledek udělat nelze, ale mohu získat 
přesnější odhad na základě názorového 
trendu. Ten je založený na pestrosti lidí 
vyplňujících dotazník. Získal jsem tak názo-
ry lidí: s trvalým pobytem, s přechodným 
bydlištěm, pobývající o víkendu a dalším 
volném čase a těch, kteří zde nežijí z růz-
ných důvodů. Mezi další znaky názorové 
pestrosti patří také věk. Zde se podařilo 
získat názory napříč věkovým rozsahem. 
Ovšem s dominancí věkové kategorie 31-
45 let. Počet respondentů je 182.
Průzkum nemá za cíl přinášet řešení, kriti-
zovat osoby a ani skupiny. Jedná se o od-
had společenského názoru ohledně vývoje 
města Kašperské Hory. 

Zdeněk Kůs 
Kašperské Hory

1. Rozdělení respondentů podle 
bydliště, jejich věku a pohlaví

1.1 Jaký je váš vztah vůči Kašperských 
Horám?
trvale žijící obyvatel (69,2%). 
bydlím zde o víkendech a dalším volném 
čase (14,3%). 
nebydlím zde (12,1%).
žiji zde přechodně (4,4%)

1.2 věk 
31-45 (42,9%)  46-55 (20,3%)
23-30 (18,7%)  56-68 (8,2%)
16-22 (7,7%)  69-80 (1,1%)
81-99 (0,5%)  0-15 (0,5%)

1.3 pohlaví
ženy (58,8%) 
muži (41,2%)

2. turismus a jeho vliv na všední život

2.1 Hraje turismus roli ve vašem příjmu?
ne, nemá to vliv (58,2%).
ano, je to hlavní částí příjmu (15,4%).
ano, okrajově (14,3%)
jsem na mateřské dovolené (7,1%)
nejsem zaměstnaný, nepodnikám (3,8%)
Individuální odpovědi zahrnují komentá-
ře o zvýšující spotřebě turistů ve vztahu 
k rostoucímu zisku. Objevuje se i názor, 
že výpadek turismu dotazované neohrozí 
v příjmu.

2.2 Ovlivňuje turismus váš všední život?
občas (43,4%)
často (26,9%)
pouze v létě (14,3%)
nemá to vliv (12,6%)

Individuální odpovědi zmiňují zvýšený po-
hyb kol, aut a lidí v ulicích. Lidé také nará-
žejí na zabraná parkovací místa a bezohled-
nost vůči přírodě. 

2.3 Vnímáte nějaký vývoj v počtu turistů 
a rekreantů?
turistů je stále víc (90,1%)
situace je stále stejná (4,9%).
turistů ubývá (1,6%) 
změny jsem si nevšimnul (1,1%)
Individuální odpovědi komentují situaci tak, 
že v létě turisté přibývají a v mimosezon-
ních časech naopak ubývají. Zmiňuje se 
také pandemie a její vliv na letní návaly lidí. 
Dotazovaní také reflektují poslední měsíce 
omezení v pohybu, kdy je lidí méně. 

3. destinace a vliv na možnosti bydlení

3.1 myslíte si, že jsou Kašperské Hory 
lukrativní oblast?
ano (86,3%)
nevím (7,1%)
ne (3,8%)
Individuální odpovědi přiznávají lukrati-
vitu s obavami. Bojí se o menší soukromí 
a upřednostnění rekreantů.

3.2 Ovlivňuje vývoj v naší destinaci ceny 
pozemků a nemovistostí?
ano (90,7%)
nevím (6,6%)
ne (1,6%)
je mi to jedno (1,1%)

3.3 Jaká je dostupnost bydlení v Kašper-
ských Horách?
bydlení je dostupné ale předražené 
(37,9%)
nedostupné (36,3%)
dostupné (5,5%)
dostupné ale nevyhovující (3,8%)
nevím (3,2%)
dostupné a vyhovující (2,2%)
dostupné a levné (0,5%)
Individuální odpovědi zahrnují odpovědi 
potvrzující nedostupnost stavebních parcel 
a bytů. Lidé také narážejí na velmi vysoké 
ceny nemovitostí. Mezi kritikou je zahrnuto 
i vedení města, které je podle respondentů                 
v pasivní pozici a nečinně přihlíží. Zmiňuje 
se také fakt, že problematika s bydlením je 
širšího rozsahu i mimo náš region.

3.4 Jsou zde možnosti bydlení pro mladé 
rodiny?
ne (74,7%)
nevím (17,6%)
ano (7,7%)

3.5 Kdo může podle vás nabídnout mož-
nosti bydlení pro mladé rodiny?
Navazující otázka mohla mít více 
odpovědí:
Město Kašperské Hory (70,9%)
soukromý majitel nemovitosti (35,2%)
soukromý investor (23,1%)
nevím (7,1%)
nikdo (2,2%)
Individuální odpovědi se většinou točí ko-
lem role Města Kašperské Hory. Respon-
denti zmiňují nutnost zapojení vedení 
města do této problematiky. Zvláště o pro-
jevení snahy udržet mladé obyvatele a tou-
hy vytvořit jistý pocit stability. Objevuje 
se i názor o vytvoření dalších nabídek sta-
vebních parcel pro nové příchozí obyvatele 
zvenčí. Dominanci na trhu mají podle od-
povědí soukromníci, kteří ale využívají sou-
časnou situaci k pokřiveným cenám. Značná 
frustrace panuje z developerů. Objevuje se 
i názor, že mladá generace není vždy záru-
kou kvality a přínosu.

3.6 jakou byste zvolil možnost s ohle-
dem na vaši situaci?
nad tím jsem nepřemýšlel, mám kde bydlet 
(40,8%)
koupět stavební parcely (17,9%)
pronájem bytu (17,9%)
koupě staršího domu (9,5%)
koupě bytu (4,5%)
Individuální odpovědi častěji zmiňují ne-
dostupnost stavebních parcel za přijatel-
nou cenu. Jistá poptávka je i po starších 
domech a v odpovědích se opakuje koupě 
bytu, méně jeho pronájem. Lze také najít 
shodu v tom, že lidé prostě čekají na bu-
doucí situaci. Pro někoho je životní situace 
taková, že se raději odstěhuje do jiné obce, 
kde lze získat zasít'ované stavební parcely.

3.7 Jsou Kašperské Hory vhodnější 
pro rekreační bydlení nebo pro trvalé 
obyvatele?
pro obě skupiny, nevnímám rozdíl (42,3%)
pro trvalé obyvatele (25,3%)
pro rekreační bydlení (20,3%)
nevím (5,5%)

Individuální odpovědi ve většině potrvzují 
možnosti pro obě skupiny téměr vyrov-
nané, ale do budoucna naznačují změnu 
trendu k prospěchu rekreace. Zmiňována je 
spíše touha po rovnováze než před jasným 
upřednostněním. 

3.8 Chcete si v možnostech územního 
plánu někdy postavit nemovistost?
ne (38,5%)
ano (27,5%)
pouze nad tím přemýšlím (24,7%)
nevím (9,3%)

Průzkum na téma: 
Kašperské Hory, turistická destinace a její vliv na 
možnosti života místních a rekreantů
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4. názorová představa lidí o roli 
Města vůči daným problematikám

4.1 Mělo by se Město více soustředit na 
rozvoj v podnikání?
ano (72,5%)
nevím (18,7%)
ne (7,7%)
Individuální odpovědi zmiňují regulaci, ko-
ordinaci a vyvarování toho, že by se sou-
středilo pouze jen na jeden sektor.

4.2 Pokud ano, tak v čem? (respondent 
mohl zvolit více odpovědí)
rozvoj soukromého podnikání (66,2%)
dřevozpracující průmysl (42,1%)
služby turismu (37,2%)
zemědělská činnost (26,9%)
Individuální odpovědi často přiznávají ne-
přímou podporu podnikatelům v turismu, 
který podle odpovědí i přes negativní 
faktory stále potřebujeme. Podle respon-
dentů chybí podpora pro rozvoj soukro-
mého podnikání poskytující služby spíše 
místním. Nepochopení přichází směrem 
k dřevozpracujícímu průmyslu a konkrét-
ně je kritizované uzavření pily. Je zmíněná 
i absence možnosti soukromého zeměděl-
ství. Kritika směřuje také na nečitelnost 
současného i minulého vedení města. 

4.3 Mělo by Město řešit udržitelný 
rozvoj?
ano (85,7%)
nevím (6,6%)

nevím, co to je (5,5%)
ne (2,2%)
Vysvětlení pojmu: „udržitelný rozvoj je 
založen na rovnováze tří pilířů – ekono-
mického, sociálního a environmentálního. 
Udržitelnost je chápána jako vyváženost 
vývoje mezi těmito pilíři, tzn. mezi vývojem 
ekonomiky, životní úrovní obyvatel a zátěží 
životního prostředí. Cílem je, aby se vývoj 
v některém pilíři nevyvíjel na úkor ostat-
ních." zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR
Dodatek: Město Kašperské Hory má zpra-
covanou podrobnou studii o udržitelném 
rozvoji. Její zkrácená verze je volně pří-
stupná na webových stránkách města. 
Zpracovává období 2015-2025.

5. Představa lidí o budoucnosti města

5.1 Chcete na Kašperských Horách 
zůstat?
ano (69,8%)
nevím (14,8%)
ne (9,9%)
Individuální odpovědi jsou spíše kladné, 
ale s nějakým omezením. Zmiňuje se ne-
dostatek práce, příliš odlehlá nemovitost, 
plánované spíše rekreační bydlení, plá-
nované trvalé bydlení až v důchodovém 
věku. Součástí odpovědí jsou i lidé, kteří 
se vrací.

5.2 Přemýšlíte někdy nad budoucností 
Kašperských Hor?

ano (81,9%)
podoba budoucnosti mě nenapadla 
(9,3%)
ne (6%)
Individuální odpovědi hovoří o devastaci 
turismem a zároveň o nadějném regionu, 
který rozumně využívá přírodní a lidské 
zdroje k svému rozvoji.

5.3 Měl by existovat plán toho, jakým 
směrem se bude město ubírat?
ano, měl by se vyvážit rozdil mezi místní-
mi a rekreanty (39,6%)
ano, mělo by se soustředit na místní 
(32,4%)
ano (22%)
ne, trh si to určí sám (2,7%)
ne (1,1%)

Individuální odpovědi zmiňují záchranu 
regionu a zvrácení transformace města 
do rekreačního střediska. Kritika se snáší 
na místní školství, nedostatek pracovních 
možností a chybějící bydlení pro mladé ro-
diny. Apartmánové domy jsou považovány 
za nevratný negativní vývoj. Zmínka je také 
o změně přístupu k hospodaření v krajině 
a přípravě na klimatické změny.

Dodatek:
Město Kašperské Hory má zpracovanou 
strategii rozvoje cestovního ruchu a mar-
ketingový plán destinace Kašperské Hory. 
Tyto práce jsou volně dostupné na webo-
vých stránkách města.

Šumavské cesty, z. s. vás zvou
Spolek Šumavské cesty, z. s. se sídlem v Plzni připravuje na letošní 
podzim již 11. setkání u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních 
Paštích (loňské setkání muselo být z důvodu pandemie zrušeno). 
Kaplička letos oslaví 10 let – byla vysvěcena 11. 11. 2011.
Od té doby se členové spolku starají nejen o kapličku, ale mají za 
sebou celou řadu akcí pro širokou veřejnost jak na Šumavě, tak 
o Šumavě v Plzni.
Na webových stránkách spolku je pravidelně umístěn roční pro-
gram. Loňský rok byl díky Covidu divný a do kolonek místo foto-
grafií a zpráviček z akcí přibývalo jen „zrušeno.“ Zdá se, že ten 
letošní rok je ještě divnější a „zrušeno“ pokračuje.
Přesto existuje několik páteřních programů, které bychom velice 
rádi zrealizovali. Už na loňský červen byl připraven koncert Evy Urbanové v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic – neko-
nal se. Pokud to situace dovolí, letošní termín koncertu je sobota 5. června od 16:00 hod. V kostele sv. Vintíře zazní v podání Evy 
Urbanové Biblické písně od Antonína Dvořáka za doprovodu varhan. Paní Urbanová má pro návštěvníky i překvapení, které však 
neprozradila ani nám. Vstupenky za 380,- Kč si můžete objednat na e-mailové adrese: sumavske.cesty@centrum.cz a budou v prodeji 
v den konání koncertu od 14:00 h přímo          v Dobré Vodě.
Věříme, že v říjnu budeme moci převzít v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě maximum vzorků jablečných štrúdlů do tradiční soutěže 
o NEJ štrúdl.
Tou třetí a velmi populární akcí se stalo setkání u „naší“ kapličky – tak pevně věříme, že se v listopadu budeme moci na Zadních 
Paštích potkat.
Veškeré informace o připravovaných (i rušených) akcích najdete na našich webových stránkách – www.sumavskecesty.cz.
Letos slaví 10. výročí kaplička, příští rok 10 let náš spolek. Proto na rok 2022 připravujeme s fotografem Pavlem Semerádem výroční 
nástěnný i stolní kalendář Šumavy. Věříme, že se vám bude líbit. Část výtěžku z jeho prodeje bude použit na realizaci našeho projektu 
„Úprava pietního místa na Stodůlkách,“kde se nám v loňském roce podařilo zabetonovat základy původní kaple.
Těšíme se na setkání s vámi na jakékoliv naší akci.
Opatrujte se!

Za Šumavské cesty, z. s. Jana Kolářova a Pavel Bečvář
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Následující článek byl publikován 21. března 
1934, tedy před 87 lety, ve večerním vydá-
ní Národních Listů (1861-1941) v rubrice 
„Z našich měst a obcí.“ Toto periodikum bylo 
od r. 1874 listem Nár. strany svobodomyslné 
(mladočeši), později České strany národně 
socialistické, naposledy Národního souru-
čenství (1939-1941). Do r. 1918 byly NL 
považovány za oficiálního mluvčího politic-
kých a hospodářských zájmů české buržoa-
sie v Rakousku-Uhersku. V dubnu 1941 byly 
zastaveny nacisty. Mezi významné redaktory 
NL náleželi např. Neruda, Hálek, bratři Čap-
kové, Sladkovský, Dyk aj. Text je zcela původ-
ní, opraveny byly pouze zjevné chyby.

— Kašperské Hory. Městská rada schválila 
pořízení dalších orientačních a výstražných 
tabulek česko-německých. Upozornění 

Co se psalo v dobovém tisku
u vchodu na koupaliště, dosud německé, 
bude nahrazeno vyhláškou česko-němec-
kou, nápisy na museu označí se oboujazyč-
ně, právě tak rumiště atd. Výstražné poli-
cejní tabulky dostanou nátěr červenobílý. 

— Obec zápasí s finančními potížemi, je-
likož dříví, z něhož má obecní pokladna 
vydatný příjem, nejde na odbyt. Snad se 
podaří získati větší půjčku, aby obec mohla 
dostáti těm nejnaléhavějším povinnostem, 
jako je vyplácení mezd obecním zřízencům, 
dřevařům, placení úroků, anuit a pod. 

— Rozpuštěním a zastavením činnosti stá-
tu nepřátelských stran pozbyli hakenkraj-
cleři 8 a němečtí nacionálové 4 obecních 
mandátů a v městské radě pozbývají obě 
strany dohromady 4 mandátů. Jak se do-

vídáme, budou v nejbližších dnech uprázd-
něné mandáty rozděleny okresním úřadem 
v Sušici mezi německé sociální demokraty, 
křesťanské sociály, něm. živnostníky a ma-
jitele domů. 

— Hrad Kašperk má nového nájemce. 
Upozorňujeme pp. turisty na to, že nový 
nájemce restauratér Hofman mluví výbor-
ně česky, rovněž jeho žena dobře. Žádejte 
proto českou obsluhu! 

— Čeští hraničáři připravují se k důstojné 
oslavě 50letého trvání místního odboru Ná-
rodní Jednoty Pošumavské. Slavnost bude 
se konati společně s oslavou 15letého trvá-
ní tělocvičné jednoty Sokol v Kašperských 
Horách. Dle dosavadních disposic IV. okrsku 
sokolské župy Šumavské v Klatovech a jed-
natelské skupiny v Sušici, mají býti tyto slav-
nosti pořádány dne 17. června t. r. 

Josef Růžička
Plzeň

Nahlédnutí do kulturní kroniky města

lé shromážděného útvaru SNB a místních 
spolků. Oficiální hosté slavností byli pozváni 
odpoledne na hrad Kašperk a na fotbalovém 
hřišti byl uspořádán turnaj o Pohár města za 
účasti šesti cizích klubů. Vítězem byl domá-
cí fotbalový tým Sokol Kašperské Hory. 4. 
května v roce 1946 se konalo připomenutí 
prvního výročí Pražského povstání. Čestné 
občanství obdržel dr. Edvard Beneš. Večer 
byla zažehnuta vatra nad Měšťanskou ško-
lou. Další den - tedy 5. května byl uspo-
řádán slavnostní průvod městem za účasti 
dětí a roty výcvikového střediska SNB. 
V podvečer se na kašperskohorském náměs-
tí uskutečnil koncert. 9. května v roce 1946 
se v rámci oslav osvobození konaly na hřišti 
hlavně zábavné závody pro mládež. Skáká-
ní v pytlích, pojídání koláčů a také soutěž 
v lehké atletice. Večer se v Obecním domě 
konalo recitační pásmo. 
27. - 28. října v roce 1946 se v našem městě 
konaly oslavy státního svátku. V předvečer 
státního svátku, tedy 27. října,  vyšel od 
Obecního domu průvod městem na kopec 
u školy, zde byla opět zažehnuta slavnostní 
vatra a žactvo místní školy zde např. zazpí-
valo píseň ,,My jsme děti republiky.“ 28. 
října v 9 hodin dopoledne byl na náměstí 
pořádán opět průvod městem, kterého se 
hlavně účastnilo výcvikové středisko SNB. 
Dostáváme se do roku 1947. 3. května byl 
v našem městě uspořádán lampionový prů-
vod městem na vrch Ždánov. Druhý den 
4. května byl uspořádán zájezd na vrch 
Zhůří k hrobu neznámého vojína. 10. květ-

díl 1. (30. – 40. léta)
Pojďte s námi nahlédnout do bohaté kroni-
ky našeho města, kde se zaměříme hlavně 
na kulturní události. Vše je možné najít na 
webové platformě Porta fontium (infor-
mační systém), která umožňuje bezplatné 
vyhledávání archiválií uložených ve státních 
archivech České republiky a státních archi-
vech Bavorska. Provozovatelem webové 
platformy Porta fontium je Státní oblastní 
archiv v Plzni. Portál je provozován za úče-
lem zpřístupnění v něm zpracovaných ar-
chiválií způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup v souladu s ustanoveními § 49 odst. 
2 písm. a) a d) zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.
Do obecní kroniky zapisoval pan Bartizal. 
A tak  máme možnost např. dozvědět se, 
že v srpnu v roce 1931 se v Kašperských 
Horách konaly sokolské slavnosti. Ty však 
byly poznamenány německým nacionalis-
mem, neboť německá mládež strhala Čes-
koslovenské státní vlajky, které byly vyvále-
ny v blátě, anebo byly roztrhány. 8. května 
v roce 1938 navštívil naše město Konrád 
Henlein. Dle kroniky zde měl od jeho fa-
natických vyznavačů velmi vřelé přijetí. 
4. srpna v roce 1946 se konala I. Národní 
pouť. Mezi hosty jako slavnostní řečník byl 
Josef Hubka, český a československý poli-
tik a meziválečný senátor Národního shro-
máždění. Při této příležitosti obdržel sbor 
místních dobrovolných hasičů nový spol-
kový prapor. Následovalo slavnostní defi-

na v roce 1947 sehrála TJ Sokol divadelní 
hru Směry života. V rámci oslav osvobo-
zení 11. května byla uspořádána veselice 
v Obecním domě. 27. května byla uspo-
řádána slavnostní akademie na počest 63. 
narozenin prezidenta republiky dr. Edvarda 
Beneše. Účinkovali studující reálného gym-
názia a houslová virtuoska Marta Cifrová – 
Procházková ze Sušice. 3. – 5. srpna v roce 
1947 se konala II. Národní pouť. Náměstí 
bylo slavnostně vyzdobeno státními vlaj-
kami. Před historickou radnicí stála tribuna 
se dvěma stožáry. Mezi pozvanými hosty 
byl například prof. František Procházka, 
sušický pedagog, muzikant a organizátor 
hudebních akcí. Z jeho iniciativy vznikl 
mimo jiné také koncertní Smetanův sál 
v sušickém gymnáziu. Po slavnostních pro-
jevech bylo slavnostní defilé členů SNB 
a Hasičského sboru. 28. října v roce 1947 
se konalo odhalení pamětní desky armá-
dě USA. V kronice je k této události ale 
uvedeno: ,,Při oslavách byla instalována 
z iniciativy obdivovatelů západnické kul-
tury." Je pravda, že Američané do našeho 
města přijeli. Ale jen proto, že nikde jim 
nebyl kladen odpor a také již měli svoje 
instrukce zabránit všude tomu, aby vlády 
v obcích se nemohli  ujmout komunisté. Je 
těžko hovořit o heroismu Američanů, když 
víme, že Američané dobývali v Německu 
města, která se jim vzdávala i telefonicky. 
Co k tomu dodat? Komunistická strana za-
čala sílit a takové kulturní počiny jim byly 
trnem v oku. V příštím nahlédnutí do kul-
turní kroniky našeho města se podíváme 
na kulturníc události 50. – 60. let. 

Radek Nakládal
kulturní referent
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Všichni řešíme, co komu v současnosti 
chybí. Přemýšlíme, jak děti vše naučit, 
aby neměly „mezery“ ve vzdělání. Ale co 
opravdu dětem chybí? Že nebudou vědět 
hlavní město Bolívie nebo kdo vládl ve 
Francii před 1000 lety?  
Ne! Jsou to sociální kontakty. Místní mají 
ještě šanci občas vyrazit s kamarády ven, 
ale okolní vesnice, kde je pár dětí a jedi-
ní, s kým se vidí, jsou rodiče nebo souro-
zenci? Co s tím? Kde se mohou bezpečně 
setkat? A je to tady, dostáváme se na 
místo, kde probíhá v tomto světě skoro 
vše - svět internetu! Sociální sítě jsou 
doménou především mladých, mají tech-
nické znalosti - jak vložit fotku, jak se 
připojit ke skupině, ale životní zkušenos-
ti nemají, a proto je musíme chránit. 
Facebook, Instagram a další jsou větši-

Šumavu, zvláště krajinu kolem Kašperských 
Hor, si zdejší lid v minulosti poetizoval čet-
nými legendami, pověstmi i pohádkami, jak 
to například skvěle doložil svou sběratel-
skou činností lidové slovesnosti profesor 
Hans Kollibabe. Skoro každé význačnější 
místečko nebo romantické zákoutí tu bylo 
zabydleno nějakými pohádkovými bytost-
mi. Také údolí za městem, rozložené mezi 
Tuškovskou alejí na jedné a kostelem sv. 
Mikuláše na straně druhé, které ubíhá zá-
padním směrem k Otavě, mělo své bájné 
obyvatele. Malý rybník usazený v hloubi 
údolí, kterému se říkalo Panský, prý kdysi 
obývaly rusalky a vodní žínky, byli tady 
vodníčci a dokonce i skřítkové. Právě skřít-
kové i vodní žínky, pokud jim nikdo neubli-
žoval, rádi vyhledávali svět lidí. Dokonce 
v čase žní občas přiložili ruku k dílu. Do 
domku, který kdysi stál na místě dnešní-
ho patrového obytného domu u rozcestí 
staré a nové silnice k Sušici, přišla jednou 
vodní žínka. Dala chudým obyvatelům kus 
plátna a pecen chleba. Plátno směli celé 
spotřebovat, až na poslední loket. Z chle-
ba pak také musel kousek zbýt. Pokud 
by tyto podmínky dodrželi, nebudou mít 
nikdy nouzi ani o šaty, ani o jídlo. Jejich 
potomci se ale příkazu nedrželi. Všechno 
plátno prodali a chléb do posledního kra-
jíčku snědli. Od těch dob žili v nouzi. 

K výskytu rusalek v okolí  
Kašperských Hor

Podle starých vyprá-
vění se nacházela na 
dně Panského rybní-
ka říše rusalek a byl 
tady zámek vodní 
královny. Vodní žín-
ky často sedávaly 
na břehu toho ryb-
níka, nebo se vozily 
po hladině na malé 
lodičce. Často za 
horkých odpolední 
šplouchaly a cáka-
ly vodou kolem, na 
vrbinách rozvěšovaly k usušení své lně-
né košilky. Prý ty rusalky – vodní žínky 
na Šumavě nebyly o nic větší než roční 
děcko. Některé však měly idelální lidské 
míry i půvaby, obývaly také okolní horské 
bystřiny, zvlášť svůdné vodní žínky sídlily 
ve Vydře. Rusalky jsou známy především 
ve slovanské mytologii a lidové kultuře. 
První doklad použití slova rusalka pochází 
ze 16.století, v této době nejspíše nahra-
dily víly. Stejně jako víly mají dlouhé vlasy, 
nejčastěji rusé, ve kterých byla soustře-
děna jejich moc. Rusalkám byl zasvěcen 
svátek rusalje, slavený se vzpomínkou na 
mrtvé. Nejspíše pod jeho vlivem vznikla 
představa rusalek jako duší dívek, které 
předčasně zemřely, utopily se nebo spá-

chaly sebevraždu. 
Když se toulám kolem bývalého Panského 
rybníku pod Kašperskými Horami, sním 
o možnosti setkání s krásnými vodními 
žínkami - rusalkami. Možnosti jejich ná-
vratu právě do tohoto rybníčku však moc 
neveřím, neboť tento bývalý rybník je nyní 
značně zpustlou, zanesenou a vším mož-
ným zarostlou kalnou vodní nádrží, kde se 
zcela jistě nemůže dařit ani čolkům. Snad 
někdy, když lidé v rámci snah o potřebné 
zadržování vody v krajině obnoví tento 
starý rybník, vrátí se nejen ryby ale i ru-
salky do našeho kraje.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Setkání s rusalkami - vodními žínkami podle představ anglického malíře Joh-
na Williama Waterhouse (1849-1917)

nou povolené pro 
děti od 15 let (je 
to různé v jednot-

livých zemích), přesto vím o desítkách 
dětí, které mají profil vytvořený už v 5 
letech. A teď hlavní otázka: je to špatně? 
Je to proti pravidlům, to určitě, ale jak 
se mají děti mezi sebou kontaktovat, aby 
mohly komunikovat ve skupině? Vůbec 
neodsuzuji žádného rodiče, který dítěti 
pomůže se založením pravého profilu. 
Zároveň k tomu ani nenabádám. Je ale 
bezpečnější dětem pomoci, ačkoli je to 
proti pravidlům, než zavřít oči a dělat, že 
virtuální svět neexistuje. Prosím pomoz-
te svým dětem. Nechte jim volnost, ale 
přitom je hlídejte a buďte jim nablízku. 
Některé fotky a údaje prostě na síť ne-
patří. I na profilech dětí z naší školy se 
objevují fotky, které jsou na hraně únos-
nosti. Poučte své děti, co je vhodné, ale 
zároveň se nechte poučit, jak to funguje 
v jejich světě.  
Děkuji 

Jaroslav Havel
ZŠ Kašperské Hory

koronavirové
Děti „v síti“ v době 
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Po víkendu přišel další pracovní týden, tý-
den, kdy musíme nadále učit distančně. On-
line hodina Výchovy k občanství začala jako 
obvykle. Přijala jsem žáky do hodiny, zkon-
trolovala docházku a přivítala se se všemi. 
Nikdo nechyběl. Na úvod hodiny jsem měla 
připravené krátké opakování předešlé látky, 
ale tentokrát mne pohled na žáky zarazil. 
Měla jsem pocit, že jsou unavení, smutní, 
bez energie a dobré nálady. 
V tuto chvíli učivo nebylo to nejdůležitější 
a já se začala ptát, jak se mají, jak se cítí 
a jak zvládají školu… Dala jsem všem příle-
žitost položit jakoukoliv otázku. 
Po chvíli ticha otázka přišla: “Paní učitelko, 
kdy to skončí, půjdeme vůbec do školy?“
Jak zvládat fakt, že nic neprobíhá normálně, 
nic moc nemůžeme a ztrácíme motivaci? Jak 
se vypořádat se skutečností, že tento stav 
trvá dlouho a my nevíme, kdy to skončí?
V jedné z hodin etické výchovy o pozitiv-
ním myšlení jsme pracovali s krásným příbě-

Už to bude rok, co nás přepadl do té doby 
neznámý vir, se kterým všichni více či méně 
bojujeme. Je to také právě rok, co jsme za-
čali společně s kamarády a sousedy sdílet 
své radosti i starosti s dětmi doma, s výukou 
na dálku, s tím, jak si poradit s úplně jinými 
dny, než na které jsme byli zvyklí. Děkujeme 
za všechny rady i podporu. 
Klub v pyžamu, který vznikl jako nápad 
zpestřit čas dětem a možná i trochu ulevit 
rodičům i prarodičům, pokračuje dál. Jsme 
rádi, že našimi „parťáky“ jsou Městské kul-
turní a informační středisko Kašperské Hory 
a Místní akční skupina (MAS) Pošumaví. 
A co vás/nás v letošním roce čeká a doufá-
me, že nemine? Venkovní vědomostní soutě-
že pro děti (např. Soutěž s pány Klosterman-
nem a Andersenem), Jarmark, Deskohraní, 

Kdy to skončí, půjdeme vůbec do školy?
hem o nepřízni osudu. Hrdina příběhu říká: 
„ Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že 
mám dvě možnosti. Buď budu mít dobrou 
náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. 
No a já si vždy vyberu raději tu dobrou. 
A vždy, když se mi přihodí něco špatného, 
mohu si vybrat, že budu obětí, anebo si 
mohu vybrat možnost, že se z toho pou-
čím… Každá situace je ve skutečnosti vol-
ba. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou, 
anebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, 
ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.“( Zdroj: 
Etická výchova, Učebnice pro 6. -7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia, Nakla-
datelství Computer Media, ISBN:978-80-
87449-56-1)
I my máme volbu. Můžeme podlehnout 
negativním zprávám, být naštvaní a nadá-
vat na to, co se děje, rezignovat. Anebo se 
můžeme snažit vše překonat, jak nejlépe 
umíme.
Jsem nenapravitelný optimista a věřím, že 

se do školy vrátíme. Ale než se tak stane, 
pojďme se snažit být pozitivní (tedy vyjma 
výsledků testování). Komunikujme spolu, 
projevme zájem o druhé a dělejme malé 
radosti sobě i ostatním. Taková malá po-
chvala, obzvlášť když je upřímná, dokáže 
zázraky.
Naše děti u počítače, bohužel i díky di-
stanční výuce, tráví více času, než je zdrá-
vo. Proto je velmi důležité najít si čas na 
odpočinek, odreagování se. Důležité je ne-
zapomínat na pohyb a pobyt na čerstvém 
vzduchu, v přírodě. My dospělí to také ne-
máme lehké, přesto můžeme pomoci sobě 
i dětem. Tím, že půjdeme příkladem, bude-
me se zajímat a pokud potřebují podporu, 
tak ji poskytneme. Věřím, že to většina 
z nás dělá.
Přeji všem především pevné zdraví a ra-
dost ze života. 

Miroslava Melicharová
ZŠ Kašperské Hory

Ven s pyžamem
křest Knihobudky. Pro větší děti (mladší 
a starší školáky) chystáme opět Angličtinu 
se Sandrem a nově taky DNY (s)… Děti se 
můžou těšit např. na Den (se) sklářem, (s) 
farmářem, (s) divadelníkem, (s) farářem. 
Poznají zblízka řemeslo nebo jiné povolání, 
které se jim líbí. Samy si také zkusí, jaké je to 
být pekařem nebo třeba architektem… 
Doufáme, že děti i dospělé bez rozdílu věku 
i letos přivítáme na již 3. ročníku Kašpersko-
horského Babylonu (v rámci Evropského dne 
jazyků 26. 9. -27. 9. 2021), na Dni architek-
tury (2. -3 .10. 2021) nebo na cyklu Povídá-
ní o cestování (např. Jak se žije v Africe).
Držte nám prosím palce, ať se vše podaří. 
Vám i sobě přejeme, ať se ve zdraví všichni 
brzy setkáme.

Za Klub v pyžamu Martina Vrbová

Videopozvánky
V Kašperských Horách prezentujeme 
prostřednictvím video pozvánek 
zajímavá místa ve městě.  
Na začátku února začalo Městské 
kulturní a informační středisko Kašperské 
Hory prostřednictvím videopozvánek 
prezentovat na svých sociálních sítích 
historii a kulturní aktivity ve městě. 
Nejen obyvatelé města se tak mají 
možnost projít po radnici a prohlédnout 
si stálé výstavy nebo výstavu 
sklářského umění umístěnou v galerii.  
Tento projekt vznikl jako jedna z možností 
jak v současné době plné omezení 
a opatření, zajímavou formou přinést 
informace o tomto šumavském městě. 
On-line tak můžete navštívit historické 
podzemí radnice, projít se stálou výstavou 
obrazů profesora Jaroslava Němce 
nebo se něco zajímavého dozvědět 
o historických dokumentech spojených 
s rozvojem Kašperských Hor. Divákům se 
také představila truhlářská dílna Miroslava 
a Zdeňka Kůsových nebo Dům fotografů 
manželů Macenauerových. Každý čtvrtek 
se ve 14:00 na facebookových stránkách 
objeví nová pozvánka, která vás zavede 
například do Muzea Českých hraček, 
Muzea Šumavy nebo k  novému kříži na 
Šibeniční vrch. Až se situace zlepší, budeme 
rádi, pokud některá ze zmíněných míst 
navštívíte i osobně. Tato videa najdete 
na facebookových stránkách Městské 
kulturní a informační středisko Kašperské 
Hory a na kanále YouTube Kašperské Hory. 

Radek Nakládal
kulturní referent



KAŠPeRSKOHORSKÝ zPRAVOdAJ strana 15AKtuALity

Tříkrálová sbírka 2021 se letos konala 
od 1. - 24. ledna. Rádi bychom veřejně 
poděkovali všem dárcům z Kašperských 
Hor a okolí, a také všem, kteří se zapojili 
do organizace sbírky a umožnili umístění 
kasiček na prodejní místa (COOP, lékár-
na Aster Pharma, kavárna Rósta Kafe, 
DPS).  Letošní ročník byl opravdu netra-
diční, příprava a koordinace celé akce byla 
vzhledem k epidemiologické situaci jiná 
a museli jsme rychle reagovat na změny. 
Koledníci letos nemohli navštěvovat do-
mácnosti a přinášet radost a požehnání, 
což je vlastně podstata celé akce. Velmi 
nám pomohla spolupráce s obchody, ka-
várnami i úřady měst a obcí, kde bylo 
možné nechat statickou kasičku. Stejně 
jako jiní se snažíme nově využívat online 
prostor. 
Letos byla poprvé možnost poslouchat 
koledu prostřednictvím webových stránek 
www.trikralovasbirka.cz a přispět platbou 
prostřednictvím platební karty nebo pře-
vodem. Díky štědrým dárcům se podařilo 
vybrat 192.307 Kč ve statických kasič-
kách, z toho přímo v Kašperských Horách 
17.400 Kč a 21.680 Kč na online sbírce, 
celkem tedy úžasných 213.987 Kč. 

Poděkování

Do regionu se podle pravidel sbírky vrátí 
65% z celkové částky. 
Dárce bude jistě zajímat, jak bude sbírka 
využita. Sbírka má svoje pravidla a jedním 
z nich je i schválený záměr odpovídající 
registraci sbírky. Ten určuje, jak budou 
prostředky využity. 
V letošním roce máme v plánu využít vý-
nosy ze sbírky na podporu terénních slu-
žeb sociální péče, zejména bychom rádi 
postupně obnovili náš vozový park. Péči 
klientům poskytujeme v jejich domovech 
na velkém území a jezdíme i do velmi od-
lehlých míst celé Šumavy. Auta jsou tedy 
denně v terénu, pečovatelky s nimi mnoh-
dy ujedou i více než 100 km na jedné tra-
se. Také chceme obnovit a rozšířit nabídku 
půjčovny kompenzačních pomůcek. V sou-
časné době půjčujeme např. polohovací 
postele, vozíky, toaletní křesla, chodítka, 
zvedáky. Veřejnost pravidelně využívá 

i možnosti zapůjčení odvlhčovače vzdu-
chu. Dále bychom zisk ze sbírky chtěli po-
užít pro přímou pomoc konkrétním lidem 
v našem okolí. Máme klienty, o kterých 
víme, že by za takovou pomoc byli rádi, 
ale můžeme takovou podporu poskytnout 
i lidem, kteří s námi dosud nijak nespo-
lupracovali. Veškeré informace a podrob-
nosti o sbírce a našich plánech lze najít na 
našich webových stránkách.
Také bychom rádi připomněli, že se na 
nás mohou obrátit zájemci o služby pří-
mo v Kašperských Horách a okolí, a kon-
taktovat pracovnice na středisku Oblastní 
charity v budově DPS na Žižkově náměstí. 
Rády Vám poskytnou informace týkající se 
nabídky a zajištění pečovatelské služby, 
odlehčovacích nebo aktivizačních služeb. 
Po celou dobu pandemie se snažíme posky-
tovat služby v plném rozsahu, samozřejmě 
za dodržení maximální možnosti ochrany 
klientů i pečovatelek. Zaměstnanci v pří-
mé péči jsou pravidelně povinně testováni 
a klienty navštěvují vybaveni ochrannými 
pomůckami. Pomoc poskytujeme i lidem 
v karanténě, nabízíme např. možnost za-
jištění nákupů a dovážku obědů.  
Středisko Kašperské Hory poskytuje služ-
by i v obcích dojezdové vzdálenosti do cca 
20 km. Doprava je zdarma, hradí se pouze 
čas strávený ve službě a k jeho úhradě 
mohou klienti využít příspěvek na péči. 
Nejvyhledávanějšími úkony jsou zajištění 
nákupů a dovážky oběda, příprava a po-
dávání jídla, pomoc s hygienou, doprovod 
při návštěvě k lékaři, ale třeba také po-
moc s topením, nebo údržbou a úklidem 
domácnosti. Rádi vám pomůžeme zajistit 
vše potřebné tak, abyste mohli zůstat ve 
svých domovech. 
V případě zájmu nás kontaktujte na:
tel. 731 402 910 
nebo na www.susice.charita.cz.  

Lenka Píšová
Oblastní charita Sušice

 

 

Tak neváhejte a staňte se členem týmu 
INFORMAČNÍHO STŘEDISKA KAŠPERSKÉ HORY 
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Městský symbol ztvárněný v renesanční 
podobě znaku tak, jak jej všichni znáte, 
patří ke Kašperským Horám už neodmys-
litelně. Vychází z privilegia Maxmiliána II., 
který udělil 4. října 1572 městu Kašperské 
Hory, na žádost purkmistra a konšelů, pe-
čeť a nový znak. Ten je od té doby (v růz-
ných podobách, ale se zachováním hlavních 
figur) stále užíván.
Dosud však město postrádalo oficiální vlaj-
ku, byť v minulosti údajně byla navržena 
vlajka, v níž byl renesanční znak umístěn na 
modrobílém poli (tuto vlajku ani její návrh 
se nepodařilo dohledat), nebo vlajka sklá-
dající se ze dvou polí – modrého a bílého, 
bez dalších figur. 
Uznání oficiálních symbolů, městského 
znaku a vlajky, si město Kašperské Hory 
zcela jistě zaslouží. Začalo pracovat na 
návrhu oficiální vlajky před několika lety 
s odborníkem z řad vexilologů. Bohužel 
tato první spolupráce nepřinesla žádaný 
výsledek, neboť ani jeden z výsledných 
návrhů vlajek, které podléhají přísnému 
schvalovacímu procesu sněmovního Pod-
výboru pro heraldiku a vexilologii (ten je 
součástí Výboru pro vědu, vzdělání, kul-
turu, mládež a tělovýchovu) nevystihoval 
identitu města a neakceptoval žádný ze 
symbolů, které na historii města a jeho 
význam odkazují.
Proto vedení města v závěru loňského roku 
přijalo nabídku společnosti Lika – obce 
s.r.o. z Kamenného Újezdu, která spolupra-
cuje rovněž s odborníky z oboru vexilologie 
a heraldiky, a pokračovalo v  záměru vytvo-
ření oficiální městské vlajky a zápisu obou 
městských symbolů (vlajka a znak) do Re-
gistru komunálních symbolů (REKOS). Tam 
mohou být symboly, s právem je užívat, 
zapsány na základě doporučení již zmíně-
ným podvýborem, když právo užívat obec-
ní symboly uděluje předseda Polanecké 
sněmovny ČR.
Spolupráce se společností LIKA byla nad 
očekávání vstřícná a úspěšná a v této chvíli 
jsou městské symboly (znak a vlajka) před-
loženy sněmovnímu podvýboru k projedná-
ní. Vše zatím nasvědčuje tomu, že město 
Kašperské Hory bude mít navržené sym-
boly oficiálně zapsané v REKOSu, a pokud 
to situace dovolí, bude moci být oficiální 
městská vlajka představena na letošních 

Město si zaslouží důstojné symboly
městských slavnostech, které  se ponesou 
v duchu oslav  třicetiletého výročí partner-
ství s městem Grafenau.

Jak se tvorba oficiálních městských 
symbolů odehrávala? 

Znak v renesanční podobě byl přizpůso-
ben požadavkům odborníků pro zápis do 
REKOSu tak, že byl zjednodušen, ale do 
REKOSu budou uvedeny OBA tvary znaku 
(nový i původní).
Odborníci se museli shodnout, protože ná-
vrh vyhází z původního  královského privi-
legia, na přesné podobě a slovním popisu. 
Heraldici z podvýboru rozhodovali, zda 
v privilegiu jsou dvě želízka a jeden mlátek, 
anebo želízko, mlátek a kopáč (upřesnění 
hornických kladívek). Privilegium v textu 
také hovoří o železných kladivech, které od 
sebe nerozlišuje (jen v kresbě jsou různá).
Další věcí, která je z privilegia patrná, je, 
že věže nejsou kvádrované oproti cimbuří, 
ale jsou prostorové. Heraldika prostorovou 

kresbu neuznává, ale u tohoto znaku je cen-
ná historická hodnota, tudíž by prostorovou 
kresbu bylo dobré respektovat.
Co se týká tvaru znaku - v registru bude 
evidován klasický jednoduchý tvar znaku, 
ale jak už bylo uvedeno, bude přidán i tvar 
renesanční. Pro město to znamená, že uží-
vat lze samozřejmě znak ve tvaru renesanč-
ního štítu tak, jak je zvykem, současně ale 
bude mít k dispozici i tvar jednoduchý.
Proti původní podobě je v novém ztvárnění 
znaku zjemněno zlaté damaskování (orna-
mentika v dolní části znaku), prostorově 
vytvořeny věže a celý znak převeden do 
španělského štítu. 

Městská vlajka

Zadáním pro zpracovatele bylo, aby měst-
ská vlajka co nejvíce vyjadřovala identitu 
města a respektovala jeho historii, bohat-
ství a důležitost, a aby vycházela z měst-
ského znaku. Experti z podvýboru, s nimiž 
probíhala komunikace v rámci přípravných 
prací, nedoporučili návrhy vlajek, kde byly 
přímo vyobrazeny věže s odůvodněním, že: 
„…vlajka by měla být zjednodušenou verzí 
znaku i s ohledem na její charakter. Vlajka 
vlaje, splývá, ohýbá se, vlní atd.., tudíž vy-

obrazení není vždy viditelné v plné míře, jak 
je tomu u znaku... .“
Několik návrhů vlajek bylo předloženo za-
stupitelům města k vyjádření a na únoro-
vém jednání bylo přijato usnesení o výběru. 
Zastupitelé se rozhodovali mezi pěti návr-
hy. Dvě třetiny zastupitelů se shodly na ná-
vrhu, v němž je znovu užito damaskování, 
figura ruky s kladivy a kvádrované hradby, 
s dolním pruhem o šířce jedné třetiny šířky 
listu. Dalším dvěma se líbil návrh podobný, 
který měl jinou šířku spodního pruhu (stej-
ný motiv) a tři si z návrhů nevybrali.
Zvolený návrh:
Vybraný návrh je vytvořen s odkazem na his-
torický znak, se zjemněným damaskováním.
List vlajky tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, 
bílý zubatý kvádrovaný, a červený, žlutě da-
maskovaný. Zubatý pruh má pět obdélníko-
vých zubů a čtyři stejné mezery. Uprostřed 
modrého pruhu z něj vyrůstá pravá paže 
v červeném rukávu s bílou manžetou, drží-
cí mlátek. Zpoza paže vynikají k žerďovému 
okraji na koso želízko a k vlajícímu okraji šik-
mo kopáč, všechny nástroje černé na žlutých 
násadách. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Letos 11. února byly návrhy na zápis měst-
ských symbolů (včetně popisu) zaslány 
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii k pro-
jednání a udělení doporučení pro právo 
tyto symboly používat. Podle  posledních 
informací by se měl výbor sejít na jednání 
v červnu. 
Pokud by tedy vše dopadlo tak, jak bychom 
si přáli, mohli bychom novou vlajku na le-
tošních městských slavnostech oficiálně 
představit. Uvažujeme rovněž o ztvárnění 
městských symbolů do vnitřních prostor 
radnice. 
Město Kašperské Hory si skutečně zaslouží 
své důstojné symboly. Určitě má nejeden 
důvod se jimi pyšnit a vzdávat tak hold li-
dem a událostem z jeho historie, s odkazem 
do budoucna. 
Na závěr mi dovolte jedno přání: abychom 
se ve zdraví a v co největším počtu  při  
představení nové městské vlajky sešli na 
letošních slavnostech a  přivítání nových 
symbolů města s hlubokým významem bra-
li třeba také jako začátek nového, lepšího 
času…  Pevně v to doufám!

Bohuslava Bernardová
starostka 

Původní (stávající) a nová podoba znaku


