
Měšíčník p�o ob��ate�e Kašpe�sk�ch Ho� a oko�í Ročník 14, čís�o 1, �ok 2018

1. kolo voleb:
Pátek 12. ledna 2018 od 14 do 22 hod.
Sobota 13. ledna 2018 od 8 do 14 hod.

Případné 2. kolo voleb:

Pátek 26. ledna 2018 od 14 do 22 hod.
Sobota 27. ledna 2018 od 8 do 14 hod.

Volební místnost: výstavní místnost v pří-
zemí radnice, Náměstí 1, Kašperské Hory.

Více na straně 4

Volby prezidenta 

republiky

Za poskytnutí titulní fotografie děkuje-
me Františkovi Fanousovi Zvonečkovi.

Největší investiční akcí města v roce 
2017 byla realizace projektu „Snížení 
emisí výtopny na biomasu v Kašperských 
Horách“, a to prostřednictvím instalace 
samostatných výměníků pro dva stávající 
kotle a společné pračky spalin. 

Jednalo se o osazení mokré vypírky spa-
lin a nezbytného příslušenství do stávající  
nízkotlaké teplovodní výtopny na spalování 
biomasy - dřevní hmoty. V kotelně jsou in-
stalovány dva kotle o výkonech 2400 kW  
a 1600 kW. Vypírka je instalována v pro-
storu mezi stávajícími komíny a stěnou 
skladu biomasy. Dále byly vedle stávajících 
kotlů osazeny spalinové výměníky pro top-
nou vodu.

Stavba probíhala od července do října 
roku 2017. Přípravy však byly zahájeny 
už v roce 2015, projektovou dokumenta-
ci zpracovala firma EVČ Pardubice. Celou 
akci prováděla firma K&K Technology a.s. 
Klatovy. Stavbu dozoroval Ing. Josef Farták, 
EGF s.r.o. Sušice. Přestože v průběhu stav-
by došlo několikrát k neočekávaným kom-
plikacím, všichni zúčastnění řešili problémy 
profesionálně, věcně a neodkladně. Díky 
jim se podařilo dílo dokončit včas.

Celkové způsobilé náklady na pořízení 
a instalaci technologie včetně stavebních 
úprav přesáhly 11,7 milionu korun bez 
DPH. Projekt byl spolufinancován z Fondu 
soudržnosti z prostředků Evropské unie,  
v rámci Operačního programu životního 
prostředí. Na konci roku na účet města 
přibyla dotace ve výši pět milionů Kč.

To jsou fakta k realizované investiční 
akci. Jistě ale mnohého čtenáře napadá 
otázka, proč město investovalo tyto na 
pohled vysoké finanční prostředky? První 
odpovědí na takto položenou otázku může 
být fakt, že nás k tomu donutilo zpřísnění 
emisních limitů úletu tuhých znečišťujících 
látek dané vyhláškou č. 415/2012 Sb.

Snížení emisí výtopny na  
biomasu v Kašp. Horách

Oznámení o ukončení  
provozu zubní ordinace  

k 31. 1. 2018
Ke konci ledna 2018 bude ukončen 

provoz zubní ordinace v Kašperských 
Horách, kterou zde provozoval od 1. 7. 
2012 MDDR. Lukáš Kohout.

Nově bude ordinace fungovat v Sušici 
na Husovo náměstí 338, kde bude za-
jištěna péče o v ordinaci registrované 
pojištěnce.

Více naleznete na straně 3Více na straně 3
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Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory  
srdečně blahopřeje spoluobčanům, 

kteří slaví významné životní jubileum: 

Vojtová Jarmila  85 let
Mareš Jan  84 let 

   Kadarová Miloslava 65 let 
   Voruda Václav  84 let 
   Vrhel Miroslav  70 let 
   Sporková Amálie 87 let

zemřeli:

Mrázek Pavel
Šebestík Jiří

Pozůstalým tímto vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

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

Rozloučení
Vážení a milí čtenáři a přispěvatelé,

protože toto číslo je poslední mnou 
připravené vydání Kašperskohorského 
zpravodaje, chci se s Vámi v roli  
redaktora z tohoto místa rozloučit  
a poděkovat Vám za spolupráci, podněty  
a příspěvky, kterými jste mě po celé dva 
roky zahrnovali. Než vyrazím na chysta-
nou delší expedici na jiný kontinent, tak 
budeme mít šanci se ještě nějaký čas  
na Kašperkách během víkendů setkávat. 

Protože z prvního kola výběrového 
řízení zatím nevzešel nový redaktor,   
výzva nadále trvá (viz stranu č. 4).

Únorové číslo Zpravodaje nicmé-
ně vyjde, a to díky ochotě Veroniky 
Lukešové a Lenky Doubkové, jimž 
tímto moc děkuji. Své příspěvky do 
nadcházejícího vydání proto prosím  
zasílejte dle dosavadních zvyklostí.

Váš Václav Kůs

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE:

20. ledna 2018.

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

Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samospráv-
ného celku, periodicita: měsíčník, místo vydávání: Kašperské Hory,  
registrační číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, www.kasphory.cz; IČ 00255645.  
Redakce a grafická úprava: Mgr. Václav Kůs, mail: zpravodaj@kasphory.cz. Složení 
redakční rady je uveřejněno na internetových stránkách města. tisk: Dragon 
Press s.r.o., Klatovy. Pravidla pro vydávání Kašperskohorského zpravodaje, ce-
ník inzerce, elektronická verze aktuálního vydání a archiv předchozích ročníků 
jsou k dispozici na webu města: http://www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj.

25. listopadu 2017 se konalo pose-
zení pro seniory v Kašperských Horách. 
Posezení se nám velice líbilo a děkujeme 
všem, kteří se nám postarali o zábavu a po-
hoštění. Děkujeme Městu Kašperské Hory, 
hasičům, Kůrovcům, MŠ Kašperské Hory  
a panu Kintzlovi. 

Za seniory, kteří se zúčastnili,
MUDr. Staňková

Ráda bych touto formou poděkovala 
Sboru dobrovolných hasičů Kašperské 
Hory a Městu Kašperské Hory za uspo-
řádání vánočního posezení pro seniory 
konaného dne 25. 11. 2017 v Horském 
klubu. Děkuji za bohaté pohoštění,  
pěkný kulturní program včetně vystou-
pení dětí z Mateřské školy KH, kapele 
Kůrovci, která hrála k poslechu i tanci 
a p. Emilu Kinzlovi za provedení historií 
Kašperských Hor. 

Velký dík patří zejména všem, kteří se  
o nás během celé akce velmi dobře starali.

Jana Populová

Posezení 
pro seniory, 
poděkování

Poděkování Policii ČR z OOKH
Dne 28. 12. 2017 (mezi 15.00  

až 16.30 hod.) jsem při řešení přestup-
ku, který spočíval v jízdě sněžných mo-
torových skútrů po lyžařských trasách 
na Zhůří i ostatním území NP Šumava 
(Flusárna, Kozí hřbety), a útoku na 
pracovníka stráže přírody, byl nucen  
požádat o součinnost Policii ČR na lin-
ce 158. Součinnost poskytla dvoučlenná 
hlídka Policie ČR z obvodního oddělení 
Kašperské Hory. Díky jejímu nasazení  
a spolupráci se strážcem NP Šumava se 
podařilo přestupce dopadnout a zjistit 
jejich totožnost.

Protože se nejedná o první úspěšnou 
poskytnutou pomoc policistů z tohoto 

oddělení Policie ČR, rád bych poděkoval 
za dlouhodobou spolupráci i aktuální po-
moc při řešení přestupku a vyjádřil naději,  
že bude i nadále pokračovat v dalším roce.  
Vzhledem k množství návštěvníků, ros-
toucí agresivitě některých „návštěvníků“ 
NP i celkově nepříliš příznivé situaci při 
vymáhání práva na tak rozsáhlém úze-
mí, je každý takový úspěch odměnou 
terénním pracovníkům i příslibem klid-
nějšího pobytu většiny slušných občanů 
a návštěvníků, kteří se na území NP 
Šumava vyskytují.

Jan Pecánek, 
Informační a strážní služba Národního parku 

Šumava, pracoviště Modrava

Do kolektivu 

Městského kulturního a informačního 
střediska Kašperské Hory

hledáme kolegu / kolegyni

Podrobnosti na:

www.kasphory.cz > úřední deska, 
nebo přímo u vedoucí MěKIS, 

tel. 778 545 738, 376 503 412.
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Jistě ale mnohého čtenáře napadá otáz-
ka, proč město investovalo tyto na pohled 
vysoké finanční prostředky? První od-
povědí na takto položenou otázku může 
být fakt, že nás k tomu donutilo zpřísnění 
emisních limitů úletu tuhých znečišťují-
cích látek dané vyhláškou č.415/2012 Sb. 
účinnou od 1. 12. 2012. Tato vyhláška od  
1. 1. 2018 radikálně zpřísňuje emisní limit 
tuhých znečišťujících látek z dosavadních 
250 mg/m3 spalin na 50 mg/m3. Tuto hod-
notu naše kotle při pravidelných každoroč-
ních měřeních překračovaly. Druhou odpo-
vědí pak ale může být poukaz na výsledek 
investiční akce. Instalací technologie mokré 
vypírky spalin se podařilo významně snížit 
úlet nejjemnějších prachových částic, které 
jsou podle lékařů jedním z nejvýznamněj-
ších rizikových faktorů pro vznik rakoviny 
plic. Technologie mokré vypírky je nejmo-
dernější technologie zachycování jemných 
prachových částic z kouřových plynů speci-
ální vodní sprchou. Při porovnání výsledků 
měření z posledních pěti let s výsledkem 
letošního měření po instalaci mokré vypír-

ky se úlet jemných prachových částic snížil 
o 70 %. To prakticky znamená, že ročně 
z původních 1,4 t prachových částic uletí 
do ovzduší jen asi 0,4 t. Zbývající 1 tuna 
prachu se odvede do kanalizační sítě a za-
chytí na městské čistírně odpadních vod ve 
formě kalu. Další výhodou této moderní 
technologie je skutečnost, že oproti alter-
nativním metodám čištění spalin přednost-
ně zachycuje ty nejjemnější částice, které 
jsou pro plíce nejnebezpečnější. Bonusem 
akce je pak i souběžná instalace spalino-
vých výměníků, kde se předehřívá vratná 
voda z teplovodní soustavy, která vstupuje 
do kotlů. 

Tím se uspoří 10 % nákladů na palivo, 
což představuje roční úsporu minimálně 
400 tis. Kč. Mokrá vypírka spalin je tedy 
jen logickým pokračováním investiční akce 
z roku 2005 „Centrální zásobování tep-
lem“, jejíž celkové náklady byly 141 mil. 
Kč a z toho podíl investic města byl 63 
mil. Kč. Logickým pokračováním v tom 
smyslu, že hlavním cílem centrálního zá-
sobování teplem bylo zlepšení ovzduší  
v Kašperských Horách. 

Jana Slonková, Milan Bechyně

Snížení emisí výtopny na  
biomasu v Kašp. Horách

Kluziště je připraveno!
Milí občané, rodiče, děti, dětičky,  

ledoví nadšenci, přátelé ledových radová-
nek a veřejného bruslení.

Po nutných a nezbytných opravách  
a úpravách ve spolupráci s Městem 
Kašperské Hory znovu po Novém roce  
obnovujeme ledovou plochu na asfaltovém 
hřišti nad školou. Protože jde o přírodní led, 
zůstává podmínkou pro jeho zhotovení dlou-
hodobější předpověď, v denním průměru, 
pod bodem mrazu. O připravenosti ledové 
plochy Vás budeme informovat městským 
rozhlasem, na webových stránkách TS a měs-
ta nebo na facebooku. 

Vstup bude volný, zatím zdarma a na 
vlastní nebezpečí. Provoz bude od 9.30 
hod. do večera, při umělém osvětlení  
až do 21.30 hod. Při melodiích příjemné od-
polední hudební reprodukce se i vy můžete 
přijít vyvětrat, uvolnit, rozpohybovat své 
ztuhlé údy, rozpomenout se a navázat na své 
bruslařské dovednosti. Pro hokejové nadšen-
ce máme připravené zbrusu nové hokejové 
branky včetně sítí! 

Jen si už předem zapamatujme a dodržuj-
me jednoduchá pravidla. Od rána do 19.00 
hod. půjde zcela o veřejné bruslení, teprve 

od 19.00 hod. do 21.30 hod. bude plocha 
vyhrazena pro lední hokej. Respektujme to, 
berme ohled na ty druhé na jejich bezpeč-
nost a na zdraví. Díky doporučení dodavatele 
mantinelů žádáme hokejisty, aby používali 
jen tenisový míček, pukem by mohlo dojít 
k  poškození mantinelů proražením. Pokud 
by se změnily podmínky v provozování le-
dové plochy, dali bychom Vám to zavčas vě-
dět rozhlasem, na webových stránkách TS  
a města nebo na facebooku, či touto cestou.

Přijďte! Těšíme se na Vás! Jsme tu pro 
Vás! V případě jakéhokoliv dotazu volejte  
Jiřího Bártíka na tel. 775 864 617.

Jiří Bártík

Oznámení o 

ukončení provozu 

zubní ordinace  

k 31. 1. 2018
Od r. 1. 7. 2012 jsem provozovatelem 

zubní ordinace na Kašperských Horách, 
vybavení jsem tehdy koupil od předchozí 
lékařky. Již v té době jsem upozorňoval, 
že nikdo ode mě nemůže čekat, že tam 
budu chtít zůstat po celou svou profes-
ní kariéru. Souběžně jsem rekonstruo-
val zakoupený domek v Sušici za účelem 
vzniku většího a moderního zdravotnic-
kého zařízení. Segment stomatologie  
je dnes závislý na velkém množství pří-
strojů, k lége artis ošetřování nestačí 
pouze zubní souprava a RTG. 

Proto jsem v listopadu 2015 zprovoz-
nil zubní ordinaci v Sušici na Husovo 
náměstí 338. Od té doby jsem ordi-
noval 2 dny v novém zařízení v Sušici  
a 3 dny na Kašperských Horách. S no-
vým vybavení se pracuje mnohem snáze 
a nové čisté prostředí je pro pacienty 
příjemnější. Jak jsem již zmínil, drahých 
přístrojů nutných k ošetřování zubů 
musí být značné množství. Tyto není 
možné z ekonomických důvodů mít 
2x, vzhledem k jejich velikosti je nelze 
ani převážet. Totéž se dá říci i o zdra-
votnické dokumentaci pacientů. Také 
plánování komplexních stomatologic-
kých ošetření je velmi složité, blízkost 
zubní laboratoře je v tomto ohledu vý-
hodou. Výkony na sebe často navazují  
a je náročné vše zkoordinovat. 

Z těchto důvodů jsem se rozhodl  
k 31. 1. 2018 uzavřít zubní ordinaci  
na Kašperských Horách a dále provo-
zovat praxi pouze v novém zařízení  
v Sušici. Péče o mnou registrované po-
jištěnce zde bude zajištěna. Často jsou 
pacienti již nyní na složitější výkony ob-
jednáváni do Sušice. Je všeobecně známo, 
že pokud lidé o svůj chrup řádně pečují, 
nepotřebují zubní ošetření příliš často. 

Několikrát jsem se snažil za sebe najít 
náhradu, ale stomatologické praxe na 
periferii Česka nejsou pro mladé lékaře 
příliš atraktivní. Přesto je vypsáno na 
Krajském úřadě Plzeňského kraje výbě-
rové řízení na místo nového zubního 
lékaře pro Kašperské Hory.

Pozn.: Návrh o ukončení praxe byl 
schválen VZP dne 20. 11. 2017 

V Sušici dne 19. 12. 2017
Lukáš Kohout

Dokončení z úvodní strany
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Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta města  Kašperské Hory pod-
le § 14 odst. 1 písm. a) a § 34 zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta repub-
liky a o změně některých zákonů (zákon  
o volbě prezidenta republiky) 

oznamuje:

1. Volby prezidenta republiky  
      se uskuteční:

pátek 12. ledna od 14 do 22 hodin
sobota 13. ledna od 8 do 14 hodin.

2. Případné druhé kolo volby prezidenta   
    republiky se uskuteční 

v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin
v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin.

Místem konání voleb prezidenta repub-
liky ve volebním okrsku č. 1 je volební 
místnost:

výstavní místnost v budově radnice  
(přízemí) - Náměstí 1, Kašperské Hory.

Pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu: Kašperské Hory, 

Tuškov, Opolenec, Červená, Podlesí, 
Kavrlík, Lídlovy Dvory, Dolní Dvorce 
a Žlíbek.

Volič v tomto případě obdrží hlasovací 
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství a další potřebné údaje k nerušenému 
průběhu voleb.

4. Pokud volič neobdržel hlasovací lístky, 
bude mu sada hlasovacích lístků vydána ve 
volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková voleb-
ní komise hlasování neumožní.

6. K zajištění pořádku ve volební míst-
nosti a důstojného průběhu hlasování je 
každý povinen uposlechnout pokynů před-
sedy okrskové volební komise.

V Kašperských Horách dne 28. 11. 2017 

Petr Málek, starosta města Kašperské Hory

Informace o počtu  
a sídle volebních okrsků

Na území města Kašperské Hory pro 
volby prezidenta republiky konané ve 
dnech:

v pátek 12. ledna od 14 do 22 hod.
v sobotu 13. ledna od 8 do 14 hod.

Případné druhé kolo volby prezidenta 
republiky se uskuteční:

v pátek 26. ledna od 14 do 22 hod.
v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hod.

Volič v tomto případě obdrží hlasova-
cí lístky ve volební místnosti ve dnech 
voleb.

Pro volby prezidenta republiky, kona-
né ve dnech 12. a 13. ledna 2018, i pro 
případné druhé kolo voleb, konané ve 
dnech 26. a 27. ledna, je stanoven.

VOLEBNÍ OKRSEK č. 1 – volební 
místnost v přízemí radnice pro voliče 
s místem trvalého pobytu v Kašperských 
Horách.

V Kašperských Horách dne 28. 11. 2017
Petr Málek, starosta města  

Výběrové řízení na pozici redaktora / redaktorky

prezidenta republiky

Město Kašperské Hory vyhlašuje vý-
běrové řízení na pozici redaktora / re-
daktorky měsíčníku „Kašperskohorský 
zpravodaj“.

„Kašperskohorský zpravodaj“ vydává  »
město Kašperské Hory pravidelně jako 
měsíčník
minimální rozsah je 8 stran. Zpravodaj  »
vychází v nákladu 800 ks
distribuci „Kašperskohorského zpravo- »
daje“ zajišťuje město Kašperské Hory
předtisková příprava zpravodaje probíhá  »
v programu Adobe InDesign

Požadavky:
min. SŠ vzdělání  »
perfektní znalost českého jazyka »
stylistické dovednosti pro psaní článků  »
a rozhovorů
znalost práce s PC a grafických progra- »
mů typu Adobe

redakční a redaktorská praxe je význam- »
nou předností při výběru

Písemná přihláška bude obsahovat:
jméno, příjmení a titul zájemce, »
datum a místo narození zájemce, »
státní příslušnost zájemce, »
místo trvalého pobytu zájemce, »
číslo občanského průkazu nebo   »
číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li  
o cizího státního občana,
datum a podpis zájemce. »

K přihlášce uchazeč připojí:
a) strukturovaný životopis s přehle-

dem dosavadních zaměstnání, znalostí, 
dovedností

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce; u cizích státních pří-
slušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským státem; 
pokud takový doklad domovský stát ne-

vydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením

c) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání

Uchazeč pošle spolu s přihláškou:
v rozsahu max. 2 A4: »  vlastní námě-
ty pro  zvýšení informační hodnoty 
Kašperskohorského zpravodaje

Nabízíme:
prac. poměr formou DPP nebo DPČ,  »
příp. zkrácený úvazek HPP 

Nabídky doručte v uzavřené obálce 
označené heslem „REDAKTOR“ k rukám 
starosty města Petra Málka, Náměstí 1, 
341 92 Kašperské Hory nejpozději do 29. 
1. 2018 do 12.00 hodin. 

V Kašperských Horách 29. prosince 2017

Petr Málek, starosta města

měsíčníku Kašperskohorského zpravodaje
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Ještě nevědí, čím budou, ale 
budoucnost tvoří od narození

V pátek 1. prosince loňského roku ožila 
obřadní síň kašperskohorské radnice velmi 
milými hosty – těmi nejmenšími, novou ge-
nerací kašperskohorských občanů.

Tradiční vítání občánků probíhalo, vzhle-
dem k tomu, že dětí bylo opravdu hodně, 
ve dvou etapách. Při každé z nich přítom-
né rodiče, sourozence, prarodiče a příbuz-
né, kteří nejmenší občánky doprovodili, 
potěšily svým vystoupením děti z místní 

Mezi nové občánky 
města patří:

Vojtěch Korál, Markéta Šimková, 
Jan Boháč, Nela Smetková,  
Jiří Michal Schmid, Vincent Černý, 
Eliška Kopřivová, Tadeáš Pál, 
Viktorie Matoušková,  
Daniel Prosr, Adéla Švandrlíková, 
Jakub Rychtera, Marian Havel, 
Johana Malhocká, Adam Lukeš,  
Lucas Schmid, Eliška Marková, 
Kristián Průcha, Sofie Kollerová, 
Jakub Dražek, Mariana Rosíková, 
Kristián Škvára, František Skypala.

mateřinky.  
Starosta města Petr Málek ve slavnost-

ním proslovu, kterým přivítal nové občán-
ky města, popřál dětem i rodičům hodně 
zdraví, trpělivosti a lásky, společného štěstí 
a radosti. Na památku této malé slavnosti 
dostaly děti drobný dárek, maminky kytič-
ku a jména rodičů byla vepsána do pamětní 
knihy města.

-red-
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Petice na podporu zachování 
rozsahu péče v sušické nemocnici

Petici, která vyjadřuje zájem občanů regio-
nu o zachování rozsahu péče sušické nemoc-
nice, adresovanou zastupitelům města Sušice, 
zástupcům odpovědných krajských a státních 
institucí (VZP ČR, Ministerstvo zdravotnictví 
ČR, Plzeňský kraj a management nemocni-
ce), s výzvou ke konání  veškerých zásadních 
a neodkladných kroků pro obnovu lůžkové 
chirurgie, obnovu nepřetržité chirurgické 
ambulance a zachování dětské ambulance, 
je možné podepisovat do 20. 1. 2018 do 
12.00 hod. v MěKIS Kašperské Hory v ob-
vyklé provozní době (pondělí – pátek 9 - 12  
a 12.30 - 16.00 hod.).

Sušická nemocnice poskytuje zdra-
votní péči regionu čítajícímu kolem 40 
tis. obyvatel, v sezónách se tento počet 
mnohonásobně zvyšuje. Sušická nemocni-
ce funguje již přes 100 let. Spádová ob-
last sahá do vzdálenosti 35 km od města 
Sušice jižním směrem (státní hranice), 25 
km směrem severním a 15 km směry na 
východ a západ. Vzhledem k rekreačnímu 
charakteru spádové oblasti dochází kaž-
doročně k výraznému sezónnímu nárůstu 
poptávky po zdravotní péči, zvláště chi-
rurgického charakteru. Zrušením lůžkové 
chirurgie, omezením chirurgické ambu-

lance a zrušením dětské ambulance došlo  
k zhoršení dostupnosti základní péče pro 
Sušici a celý spádový region. Dochází  
k přetěžování klatovské nemocnice, až 60 
km dlouhé cesty pro občany z jižní oblasti 
vedou k dlouhému blokování sanitek, kte-
ré by měly být využity pro vážnější pří-
pady a v neposlední řadě došlo ke snížení 
atraktivity pro bydlení i rekreaci. Toto zru-
šení základní péče znamená jen další krok 
k úplnému uzavření nemocnice. 

Za petici je oprávněná jednat Zuzana 
Hrabá, Budětice 55, 342 01 Sušice

-red-

O čem jednalo zastupitelstvo?
ZM Kašperské Hory se schází na 

svém jednání nejméně jednou za tři 
měsíce. Zastupitelstvo pracuje ve 
složení: Ing. Balounová Alena, Ing. 
Bechyně Milan, Bernardová Bohuslava,  
PhDr. Horpeniak Vladimír, Hadrava 
Ladislav, Mgr. Havel Jaroslav, Chlada 
Jaroslav, Kalčíková Michaela, Jirman Jiří, 
Málek Petr, Ing. Mäntl Miroslav, Ing. 
Naušová Hana, Mgr. Svoboda Zdeněk, 
Švajková Gizela, DiS. Voldřich Jan. Zasedání 
se řídí Jednacím řádem Zastupitelstva 
města Kašperské Hory (k dispozici na 
www. kasphory. cz / úřední deska > za-
stupitelstvo). Podobně jako v případě rady 
města, vás s nejdůležitějšími usneseními 
zastupitelů nyní seznamujeme i prostřed-
nictvím Kašperskohorského zpravodaje.  
ZM zasedalo 7. prosince 2017 od 17 hod. 
v Horském klubu Příští jednání zastupi-
telstva města je plánováno na 15. února 
2018 od 17.00 hod. v Horském klubu.

Z jednání ZM 7. 12 2017  
(přítomno 11 členů ZM)

Přítomni: 
Ing. Alena Balounová, Bohuslava 
Bernardová, PhDr. Vladimír Horpeniak, 
Michaela Kalčíková, Petr Málek, Gizela 
Švajková, Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zdeněk 
Svoboda, Jiří Jirman, Jaroslav Chlada, Mgr. 
Jaroslav Havel, Ing. Miroslav Mäntl

Omluveni: 
Ing. Milan Bechyně,  
Ing. Hana Naušová, Ladislav Hadrava
Ing. Mäntl (dostavil se v průběhu jednání)

ZM schválilo  navržený program 19. jed-
nání zastupitelstva dne 7. 12. 2017.

PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 4 
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Mäntl)
Návrh BYL přijat.

ZM schválilo jako ověřovatele zápisu z 19. 
jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory 
Gizelu Švajkovou a Jiřího Jirmana. 
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 
(Jirman, Švajková)
NEŘÍTOMEN: 4  
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Mäntl)

Návrh BYL přijat.

ZM vzalo na vědomí rezignaci členky 
Kontrolního výboru paní Magdy Voldřichové, 
odvolává stávajícího člena KV Miroslava 
Olšanika a jmenuje za nové členky KV paní 
Lucii Valentovou a Veroniku Dražkovou. 
Kontrolní výbor bude nadále pracovat ve slo-
žení: Mgr. Jaroslav Havel – předseda; Lucie 
Valentová, Veronika Dražková – členky.
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 
(Balounová, Švajková),
NEŘÍTOMEN: 4  
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Mäntl)

Návrh BYL přijat.

ZM vzalo na vědomí zprávu o kontrole 
plnění ukládacího usnesení.

Od tohoto bodu byl přítomen Ing. 
Mäntl, zastupitelstvo dále jednalo v počtu  
12 členů.

ZM schválilo uzavření „Smlouvy o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlouvy o prá-
vu provést stavbu č. IP-12-0002921/001 
Kašperské Hory, KT, č. 686/1-přelož-
ka“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,  
a Městem Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 
92 Kašperské Hory, vlastníkem pozem-
kových parcel číslo 682/13 – ovocný sad  
a 686/1 – zahrada, vše v katastrálním úze-
mí Kašperské Hory, do kterých se bude 
vkládat věcné břemeno. Věcné břemeno 
bude spočívat v právu umístit, zřídit, pro-
vozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, 
obnovu a výměnu součástí distribuční 
soustavy. Věcné břemeno bude dlouhé 
cca 32 m kabelové trasy a 1 m2 pro osa-
zení trafostanice. Jednorázová náhrada 
bude činit 50,- Kč + DPH v zákonné výši 
za každý i započaty metr do šířky 0,5 m 
a 150,- Kč + DPH v zákonné výši za každý  
i započatý metr v šíři nad 0,5 m. Podpisem 
smlouvy se zároveň uděluje právo pro-
vést stavbu a umožňuje se vstup a příjezd 
v nezbytném rozsahu, i třetím osobám,  
na dotčené nemovitosti.
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 3  
(Bechyně, Hadrava, Naušová)

Návrh BYL přijat.

Pokračování na straně  7
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ZM schválilo uzavření „Smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti a smlouvy o 
právu provést stavbu č. IV-12-0012786/
VB1“, název stavby: Kašperské Hory, KT, 
pč. 1329/41-NN, mezi ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV  

– Podmokly, a Městem Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, vlast-
níkem pozemkových parcel číslo 2145/2, 
2145/20 a 2206/1 – vše ostatní plochy, 
ostatní komunikace v katastrálním úze-
mí Kašperské Hory, do kterých se bude 
vkládat věcné břemeno. Věcné břemeno 
bude spočívat v právu umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu  
a modernizaci. Předpokládaný rozsah věc-
ného břemene je 154 m, jednorázová ná-
hrada bude činit 7.700,- Kč + DPH v zá-
konné výši. Podpisem smlouvy se zároveň 
uděluje právo provést stavbu a umožňuje 
se vstup a příjezd v nezbytném rozsahu,  
i třetím osobám, na dotčené nemovitosti.
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 3  
(Bechyně, Hadrava, Naušová)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo uzavření „Smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti č. IP-
12-0004407/VB/1“ mezi ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV  

– Podmokly, a Městem Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, vlast-
níkem pozemkových parcel číslo 176/1  

– trvalý travní porost a 2247/2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v katast-
rálním území Kašperské Hory, do kterých 
se vkládá věcné břemeno. Věcné břeme-
no spočívá v právu umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu 
a modernizaci. Délka věcného břemene 
je 29,33 m, jednorázová náhrada ve výši 
1.500,- Kč + DPH v zákonné výši.
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 3  
(Bechyně, Hadrava, Naušová)
   Návrh BYL přijat.

ZM schválilo prodej části pozemkové par-
cely číslo 1357/2 – ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře cca 829 m2 v katastrálním 
území Kašperské Hory, specifikované geo-
metrickým plánem dle grafické přílohy to-
hoto usnesení, a to Josefu Vaňkovi, Rajsko 
9, 342 01 Sušice, ideální jednu polovinu ne-
movitosti, a Miroslavu Vrhelovi, Horní 382, 
341 92 Kašperské Hory, ideální jednu po-
lovinu nemovitosti, a to za kupní cenu ve 
výši 100,- Kč/1 m2 s tím, že kupující hradí 
veškeré náklady spojené s převodem nemo-
vitosti – náklady na vyhotovení geometric-
kého plánu, daň z nabytí nemovitých věcí  
a správní poplatek za vklad práva do kata-
stru nemovitostí. Vysvětlení ceny: v místě 

byla již prodávána parcela za stejnou cenu 
za m2, cena není podhodnocena.
PRO: 11, PROTI: 1 (Balounová),
ZDRŽEL SE: 0, 
NEŘÍTOMEN: 3  
(Bechyně, Hadrava, Naušová)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo koupi pozemkové parcely 
číslo 1665 – ostatní plocha, neplodná půda 
o výměře 829 m2 v katastrálním území 
Kašperské Hory, od Josefa Vaňka, Rajsko 9, 
342 01 Dlouhá Ves (1/2) a od Miroslava 
Vrhela, Horní 382, 341 92 Kašperské Hory 
(1/2) a to za kupní cenu ve výši 100,- Kč/
m2 s tím, že město jako kupující uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem ne-
movitosti, tj. náklady na správní poplatek 
za vklad práva do katastru nemovitostí.
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
(Balounová)
NEŘÍTOMEN: 3  
(Bechyně, Hadrava, Naušová)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo uzavření smlouvy mezi 
Městem Kašperské Hory a panem 
Jaroslavem Gregrem, bytem Smetanova 
361, 341 92 Kašperské Hory, na základě 
které:
- Město Kašperské Hory prodá panu 

Gregrovi část pozemkové parcely číslo 
1306/4 – ostatní plocha, neplodná půda  
o výměře cca 1200 m2 v katastrálním 
území Kašperské Hory, vymezenou geo-
metrickým plánem v souladu s grafickou 
přílohou tohoto usnesení, a to za kup-
ní cenu ve výši 150,- Kč/1 m2 s tím, že 
kupující uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem nemovitosti, tj. náklady na vy-
hotovení geometrického plánu, daň z na-
bytí nemovitých věcí a správní poplatek 
za vklad práva vlastnického do katastru 
nemovitostí. 
- k tíži parcel č. 1306/4 a č. 1304 v ka-

tastrálním území Kašperské Hory a ve 
prospěch Města Kašperské Hory bude zří-
zena služebnost vedení inženýrských sítí 

– kanalizačního řadu a elektropřípojky pro 
přečerpávací stanici kanalizace, které byly 
vybudovány v rámci akce „Kašperské Hory 
– dostavba kanalizace“ a akce „Kašperské 
Hory dostavba kanalizace elektropřípojka 
a elektroinstalace“, to vše v rozsahu da-
ném geometrickým plánem dle skuteč-
ného průběhu takových inženýrských sítí. 
Služebnost bude zřízena bezúplatně, a to 
na dobu neurčitou.
-  pan Gregr prodá Městu Kašperské 

Hory část pozemkové parcely číslo 1304 
– ostatní plocha, neplodná půda o výměře 
cca 1200 m2, vymezenou geometrickým 
plánem v souladu s grafickou přílohou 
tohoto usnesení, a to za kupní cenu 150,- 
Kč/1 m2 s tím, že kupující hradí veškeré 
náklady spojené s převodem nemovitosti, 
tj. náklady na vyhotovení geometrického 
plánu a správní poplatek za vklad práva 
vlastnického do katastru nemovitostí.

-  k tíži stavební parcely č. 294 v kata-
strálním území Kašperské Hory a ve pro-
spěch Města Kašperské Hory bude zří-
zena služebnost vedení inženýrských sítí 

– kanalizačního řadu a elektropřípojky pro 
přečerpávací stanici kanalizace, které byly 
vybudovány v rámci akce „Kašperské Hory 
– dostavba kanalizace“ a akce „Kašperské 
Hory dostavba kanalizace elektropřípojka 
a elektroinstalace, a to v rozsahu daném 
geometrickým plánem dle skutečného prů-
běhu inženýrské sítě. Služebnost bude zří-
zena bezúplatně, a to na dobu neurčitou.
PRO: 8, PROTI: 1 (Balounová),  
ZDRŽEL SE: 3  
(Mäntl, Švajková, Bernardová)
NEŘÍTOMEN: 3 
(Bechyně, Hadrava, Naušová)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo prodej pozemkové par-
cely číslo 597 – lesní pozemek o výměře 
3539 m2, pozemkové parcely číslo 598/1 
– ostatní plocha, neplodná půda o výmě-
ře 595 m2 a části pozemkové parcely číslo 
601 – trvalý travní porost o výměře cca 
1665 m2, specifikované geometrickým 
plánem v souladu s grafickou přílohou to-
hoto usnesení, vše v katastrálním území 
Kašperské Hory, a to Mgr. Cyrilu Duškovi, 
Zahradní 810, 386 01 Strakonice, to vše 
za kupní cenu ve výši 15,- Kč/1 m2 s tím, 
že kupující uhradí veškeré náklady spoje-
né s převodem nemovitostí, tj. náklady 
na vyhotovení geometrického plánu, daň  
z nabytí nemovitých věcí a správní popla-
tek za vklad práva vlastnického do katas-
tru nemovitostí. Vysvětlení ceny: v místě 
byla již prodávána parcela za stejnou cenu 
za m2, cena není podhodnocena.
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 3  
(Bechyně, Hadrava, Naušová)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo koupi pozemků ve zjedno-
dušené evidenci – parcel původ Přídělový 
plán nebo jiný podklad (GP) číslo 811 – o 
výměře 1831 m2 a 814 – o výměře 3968 
m2, celkem 5799 m2, vše v katastrálním 
území Kašperské Hory, od Mgr. Cyrila 
Duška, Zahradní 810, 386 01 Strakonice, 
to vše za kupní cenu 15,- Kč/1 m2 s tím, že 
město jako kupující uhradí veškeré nákla-
dy na převod nemovitostí, tj. náklady na 
správní poplatek za vklad práva do katas-
tru nemovitostí.
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 3  
(Bechyně, Hadrava, Naušová)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo prodej části pozemkové 
parcely číslo 759/3 a části pozemkové 
parcely číslo 2143/4, obě ostatní plochy, 
ostatní komunikace v katastrálním území 
Kašperské Hory, o celkové výměře cca 43 

Pokračování ze strany 6

Pokračování na straně  8
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m2, specifikovaných geometrickým plá-
nem v souladu s grafickou přílohou tohoto 
usnesení, a to Mgr. Tomáši Kubešovi, 439 
21 Koštice 206, za kupní cenu ve výši 150,- 
Kč/1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré 
náklady spojené s převodem nemovitostí, 
tj. náklady na vyhotovení geometrické-
ho plánu, daň z nabytí nemovitých věcí  
a správní poplatek za vklad práva do kata-
stru nemovitostí. Vysvětlení ceny: v mís-
tě byla již prodávána parcela za stejnou 
cenu za m2, cena není podhodnocena.
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 3  
(Bechyně, Hadrava, Naušová)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo prodej pozemkové par-
cely číslo 319/61 – trvalý travní porost 
o výměře 690 m2 v katastrálním území 
Červená u Kašperských Hor, a to Ing. Ivo 
Kimlovi, Kostincova 146/3, Hradiště, 326 
00 Plzeň, za kupní cenu ve výši 100,- 
Kč/1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré 
náklady spojené s převodem nemovitostí, 
tj. náklady na vyhotovení geometrické-
ho plánu, daň z nabytí nemovitých věcí  
a správní poplatek za vklad práva do kata-
stru nemovitostí. Vysvětlení ceny: v mís-
tě byla již prodávána parcela za stejnou 
cenu za m2, cena není podhodnocena.
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
(Balounová)
NEŘÍTOMEN: 3  
(Bechyně, Hadrava, Naušová)

Návrh BYL přijat.

Od tohoto bodu nepřítomen Mgr. 
Havel, zastupitelstvo jednalo v počtu 11 
členů.

ZM schválilo prodej nově vytvořené 
stavební parcely číslo 11/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 122 m2, nově 
vytvořené stavební parcely číslo 11/3 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
23 m2 a nově vytvořené pozemkové par-
cely číslo 36/5 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 915 m2, vše 
v katastrálním území Kavrlík, vzniklých 
dle GP č. 32-1114/2017 oddělením od 
pozemkové parcely číslo 36/1 v kata-
strálním území Kavrlík, a to společnos-
ti Statek Kašperské Hory s.r.o., Dlouhá 
95, Kašperské Hory, za kupní cenu 
ve výši 15,- Kč/1 m2 s tím, že kupující  
a prodávající uhradí veškeré náklady spo-
jené s převodem nemovitostí, tj. náklady 
na vyhotovení geometrického plánu, daň 
z nabytí nemovitých věcí a správní popla-
tek za vklad práva do katastru nemovitos-
tí stejným dílem. Vysvětlení ceny: cena za 
m2 zemědělské půdy není podhodnocena.
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 4  
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Havel)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo koupi nově vytvořené 
pozemkové parcely číslo 36/2 – ostatní 
plocha, neplodná půda o výměře 1060 m2 

v katastrálním území Kavrlík, vzniklé dle 
geometrického plánu číslo 32-1114/2017 
oddělením od pozemkové parcely číslo 
36/2 – ostatní plocha, neplodná půda 
v katastrálním území Kavrlík, a to od 
Statku Kašperské Hory s.r.o., Dlouhá 95, 
341 92 Kašperské Hory, za kupní cenu 
ve výši 15,- Kč/1 m2 s tím, že kupující  
a prodávající hradí veškeré náklady spoje-
né s převodem nemovitosti stejným dílem, 
tj. náklady na vyhotovení geometrického 
plánu, správní poplatek za vklad práva do 
katastru nemovitostí. 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 4  
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Havel)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo koupi pozemku ve zjedno-
dušené evidenci – parcely původ Přídělový 
plán nebo jiný podklad (GP) číslo 822  
o výměře 15008 m2 v katastrálním území 
Kašperské Hory, od manželů Ing. Otakara 
Švrčuli a Heleny Švrčulové (SJM), oba by-
tem Dr. Ed. Beneše 142, 342 01 Sušice, 
spoluvlastníků se spoluvlastnickým po-
dílem o velikosti tří osmin vůči celku,  
a od Heleny Švrčulové, bytem tamtéž, 
spoluvlastnice se spoluvlastnickým podí-
lem o velikosti pěti osmin vůči celku, a to 
za kupní cenu ve výši 27,50 Kč/m2 s tím, 
že prodávající uhradí společně a neroz-
dílně správní poplatek za vklad práva do 
katastru nemovitostí.
PRO: 8, PROTI: 1 (Bernardová), 
ZDRŽEL SE: 2 (Mäntl, Balounová)
NEŘÍTOMEN: 4  
   (Bechyně, Hadrava, Naušová, Havel)

Návrh BYL přijat.

ZM vzalo na vědomí zprávu o plnění 
rozpočtu města Kašperské Hory k 30. 9. 
2017.

ZM schválilo rozpočtové provizorium 
na dobu do schválení rozpočtu města na 
rok 2018, které se řídí pravidly:

- Hrazeny budou pouze běžné výdaje a 
výdaje nezbytné pro zajištění plynulosti 
hospodaření města, jeho organizačních 
složek a příspěvkové organizace.
- Hradit lze investiční výdaje, výdaje na 

velké opravy, pokud se jedná o smluvní zá-
vazky z akcí započatých v minulých letech, 
případně výdaje na odstranění havárií.
- Rozpočet bude zastupitelstvu města 

předložen k projednání a schválení nej-
později do 28. února 2018, přičemž ve-
doucí organizací městem založených nebo 
zřízených předloží návrhy rozpočtů těchto 
organizací nejpozději do 31. ledna 2018.
- Příjmy a výdaje uskutečněné v průběhu 

rozpočtového provizoria se stanou příjmy 
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
(Švajková)

NEŘÍTOMEN: 4  
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Havel)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo Rozpočtové opatření  
č. 16/2017 dle Přílohy č. 1.
PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3 
(Balounová, Bernardová, Švajková)
NEŘÍTOMEN: 4 
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Havel)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 
Kašperské Hory ve výši 200.000,- Kč (po-
skytnutí pečovatelských a odlehčovacích 
služeb, osobní asistence, sociální poraden-
ství) mezi poskytovatelem dotace Město 
Kašperské Hory a příjemcem dotace 
Oblastní charita Sušice. 
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 4  
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Havel)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 
Kašperské Hory ve výši 232.000,- Kč 
(provozní náklady) mezi poskytovatelem 
dotace Město Kašperské Hory a příjem-
cem dotace Zdravotnické služby Šumava 
s.r.o., Hartmanice.
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 4  
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Havel)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo Veřejnoprávní smlouvu  
o poskytnutí dotace z Programu regene-
race městské památkové zóny Kašperské 
Hory ve výši 354.000,- Kč (obnova 
hlavního oltáře v kostele sv. Markéty 
v Kašperských Horách) mezi poskyto-
vatelem dotace Město Kašperské Hory  
a příjemcem dotace Římskokatolická far-
nost Kašperské Hory. 
PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3 
(Balounová, Bernardová, Mäntl)
NEŘÍTOMEN: 4  
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Havel)

Návrh BYL přijat.

ZM souhlasilo se zvýšením ceny stoč-
ného pro rok 2018 na částku 19 Kč bez 
DPH/1m3.
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 4  
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Havel)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 1 /2017, kterou se vydává Požární 
řád Města Kašperské Hory.
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 4  
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Havel)

Návrh BYL přijat.

Pokračování ze strany 7

Pokračování na straně  9



 strana 9KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

ZM stanovilo výši měsíční odměny 
neuvolněných členů ZM za výkon funkce 
od 1. 1. 2018, v souladu s nařízením 
vlády 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných 
celků takto:

Místostarosta     3.300,- Kč
člen ZM bez další funkce    500,- Kč
člen RM      1.500,- Kč
předseda komise     600,- Kč
předseda výboru     600,- Kč
člen komise     500,- Kč
člen výboru     500,- Kč
člen zvl. orgánu     500,- Kč
oddávající     1.000,- Kč

Odměna ve schválené výši bude v pří-
padě nástupu náhradníka na uprázdněný 
mandát poskytována ode dne složení sli-
bu, v případě změn obsazení jednotlivých 
funkcí bude odměna poskytovaná ode 

dne zvolení příslušné funkce.
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 
(Balounová, Kalčíková)
NEPŘÍTOMEN: 4  
(Bechyně, Hadrava, Naušová, Havel)

Návrh BYL přijat.

ZM schválilo, v případě souběhu vý-
konu více funkcí neuvolněných členů za-
stupitelstva, stanovení odměny takového 
člena zastupitelstva jako souhrn stanove-
ných odměn s tím, že do souhrnné od-
měny budou zahrnuty nejvýše odměny za  
3 funkce neuvolněného člena zastupi-
telstva, přičemž do tohoto souhrnu lze 
zahrnout pouze odměny za výkon funkce 
člena rady města, předsedy nebo člena vý-
boru zastupitelstva města, předsedy nebo 
člena komise rady města anebo předsedy 
nebo člena zvláštního orgánu města.

PRO: 11, PROTI: 0, ZDRĚL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 4  

   (Bechyně, Hadrava, Naušová, Havel)
Návrh BYL přijat.

Pokračování ze strany 8 ZM vzalo na vědomí informaci o nabíd-
ce nadace Blíž k sobě o možnosti realiza-
ce pořízení zvonů do kostela Sv. Markéty 
v Kašperských Horách. 

ZM doporučilo zrealizovat projekt 
pořízení zvonů pro kostel Sv. Markéty 
v Kašperských Horách v roce 2018. 
PRO: 1, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 9 
(Balounová, Bernardová, Chlada,
Jirman Kalčíková, Málek, Svoboda, 
Švajková, Voldřich)
NEPŘÍTOMEN: 5  
(Bechyně, Hadrava, Havel, Naušová, 
Mäntl)

Návrh NEBYL přijat.
-as-

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

Z našich školních slohů

Příhoda se zvířetem 1
O prázdninách jsme jeli s celou rodinou 

na chalupu. Teta si vzala svou fenku Megi 
a sestřenka svého kamaráda Čumáčka.  
To je morče. Bylo krásné odpoledne, sedě-
li jsme u stolu a vybarvovali antistresové 
omalovánky. Sestřenka dala Čumáčka ven 
do klece na zem a Megi pobíhala oko-
lo něj. Radši jsme tu klec zatěžkali židlí.  
Po chvilce vybarvování teta řekla: „Kde 
je Megi? Je tu nějaké ticho!“ „Čumáček!“ 
vykřikla sestřenka a pelášili jsme jako 
splašené stádo krav ke kleci. „Ale ne!“  
vykřikli všichni nahlas, že to bylo slyšet až 
bůhvíkam. Megi si vyhrabala díru pod klecí. 
Teta řekla, že má jít domů. Megi šla se 
sklopenýma ušima. Dopadlo to tak, že na-
štěstí Čumáček přežil a klec taťka ohraničil 
poleny. Megi se už tam nikdy neprohrabala, 
a kdyby ano, tak by podle mě Čumáčkovi 
neublížila. 

Natálie Herzová, 6. tř.

Příhoda se zvířetem 2
Vždy o Vánocích jezdíme do Annína 

pro pstruhy. Kdysi dávno jsme je přivezli 
domů a dali do kbelíku s vodou a naho-
ru víko. Ale to zrovna byla Akitka venku.  

Je to náš německý ovčák, fenka, je jí 
pět let. Pořád tam k těm rybám chodila  
a čmuchala. Ale to jsme ji viděli a pořád 
jsme ji hlídali. Chtěli jsme ji zavřít, ale 
ona tam neustále chodila a čmuchala. Ale 
najednou říkáme: „Kde ta Akita asi je?“ 
protože vždycky leží u dveří a teď tam 
nebyla. Když jsme ji volali, nepřišla. A tak 
jsme šli ven ji hledat, protože jsme mysleli,  
že utekla. Ale neutekla! Najednou vidím, 

jak je čumákem v kbelíku s rybami. Volám 
na ni: „Akito!“ To si neumíte představit,  
co se stalo. Akita vyndala všechny ryby  
a buď je zahrabala, nebo snědla. 

Hodně jsme jí vynadali a pořád jsme 
tomu nemohli uvěřit. A tak jsme museli 
koupit nové ryby, ty už jsme si pohlída-
li. I když to bylo strašné, dnes se tomu  
už spíš zasmějeme.

Nela Krupíková , 6. tř.
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Vánoční koncert na Červené
Pravou vánoční atmosféru vykouzlila v návesní kapličce Panny Marie Pomocné na Boží hod hudební skupina DRUHÝ POKUS. 

Koncert navštívilo na Červené více jak 60 návštěvníků, kteří si společně s hudebníky na závěr zazpívali koledy. Desítka dětí  
je k tomu doprovodila na zapůjčené „hudební nástroje“. Obdiv návštěvníků budila i opravená kaplička.

Milan Bechyně

Na štědrovečerní leteckou 
tragédii se nezapomnělo

U příležitosti 80. výročí leteckého ne-
štěstí na Zhůří zvané také jako štědro-
večerní letecká havárie byla ve spoluprá-
ci s Městem Kašperské Hory a Emilem 
Kinzlem připravena vzpomínková akce  
u pomníčku postaveném na místě tra-
gédie. 23. 12. v dopoledních hodinách 
se účastníci pochodu sešli nejdříve  
v Horském klubu, kde byl promítnut do-
kument Štědrovečerní havárie ze seriá-
lu Zmizelá Šumava. Pak účastníci odjeli 
autobusem na Zhůří a zde po náročném 
pochodu sněhem, položili věnec a připo-
mněli si celou událost u samotného po-
mníčku. Všem účastníkům této vzpomín-
kové akce patří velký dík za účast.

Radek Nakládal
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Trojice adventních koncertů
v Kašperských Horách

Adventní koncerty jsou připomenutím 
radostného očekávání příchodu Spasitele 
a duchovní přípravy na Vánoce. Je to 
také doba rozjímání a dobročinnosti. 
V Kašperských Horách byl 3. prosince 
2017 na první adventní neděli připraven 
první adventní koncert, jehož součástí 
bylo slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu stojícího před kostelem sv. Markéty.  
Už v odpoledních hodinách byly ve ves-
tibulu kina pro děti připravené vánoční 
dílny se Zdeňkou Ánandí Barfussovou  
a Terezkou Halbhuberovou, kde si děti 
mohly vyrobit ozdoby a drobné dárky. 
Pak byl pro ně připraven zvonkový průvod 
jdoucí ke kašně sv. Jana Nepomuckého, 
kde na ně čekal anděl, s nímž společ-
ně děti rozsvítily celou kašnu. Od kaš-
ny šlo procesí dětí se zvonečky k sa-
motnému bohatě ozdobenému stromu,  
a za přítomnosti starosty města Petra 
Málka a pátera Jendy Kulhánka se stro-
mek rozzářil. Advent pokračoval koncer-
tem skupiny Druhý pokus a od 18.00 hod. 
v kostele sv. Markéty koncertem plzeňské 
skupiny Strašlivá podívaná.

Na druhou adventní neděli, kdy za-
palujeme na adventním věnci fialovou 
svíčku, tzv. betlémskou, byl v kostele  
sv. Markéty od 17.00 hod. připraven koncert 
pěveckého chrámového sboru Velkobor, 
který do Kašperských Hor přijel poprvé  
z Horažďovicka. Jeho sbormistryně Radka 
Kočí si pro diváky připravila repertoár se-
stavený převážně z adventních a vánoč-
ních koled. Mezi nimi ale nechyběla ani 
Půlnoční Václava Neckáře. Celou krás-
nou adventní idylu koncertu v kostele sv. 
Markéty doplnila i pravá zimní atmosféra, 
kterou vytvořil čerstvě napadaný sníh. 

Třetí adventní koncert byl součástí již 
tradiční akce, kterou je Pokračování kašper-
skohorského betlému. Na radnici se sešli 
při této příležitosti oba tvůrci skříňového 
betlému Jiří Brož a Vladivoj Hrach, kteří 
představili zaplněné galerii nově vytvoře-
né figurky. Kašperskohorský farář p. Jenda 
Kulhánek za přítomnosti starosty města 
Petra Málka betlém požehnal a návštěvní-
ci se mohli obdivovat dvojici vévodící nad 
celým betlémem, a to králi Karlu IV. a Janu 
Lucemburskému nebo skupince hasičů se 
starobylou stříkačkou. Celá slavnost v gale-
rii, kde voněly mimo jiné zdobené perníčky 
Radky Grösslové, pokračovala koncertem 
žáků ZUŠ Kašperské Hory pod vedením  
p. učitelky Dagmar Mastné a vše bylo do-
plněno recitací žáků dramatického kroužku 
pod vedením Hany Stonové Prančlové.

Věřím, že adventní koncerty potěšily 
přítomné diváky. Velké poděkování patří 
všem účinkujícím, kteří se podíleli na vy-
tvoření předvánoční pohody a rozjímání.

Radek Nakládal

Obnovení staré tradice
V domě u hřbitova v Kašperských 

Horách býval pravidelně ve vánoční době 
vystavován betlém. Zasloužil se o to šu-
mavský betlémář a hrobník u sv. Anny 
Wenzel Tutschku (1862-1940), který bet-
lém umístil v okně domu tak, aby byl k vi-
dění pro všechny kolemjdoucí. V loňském 
roce se nám poprvé po několik desetiletí 
trvající přestávce podařilo navázat na tuto 
tradici. 

Technické služby Města Kašperské Hory 
proto provedly výměnu zmíněného okna 
tak, aby výhledu na betlém nebránil příč-
ný trámek. Nový betlém z dílny řezbáře 
Karla Tittla je zde vystaven po celou vá-
noční dobu a ve večerních a nočních hodi-
nách je osvětlen, aby se mohl stát cílem 
příjemné večerní procházky. Všechny vás 
srdečně zvu.

Michal Marek
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Živý betlém opět potěšil nejen 
kašperskohorské obyvatele

Kašperskohorský živý betlém aneb 
„Vyšla hvězda betlémská v Horách 
Kašperských“, se setkal letos na Štědrý 
den s nebývalým zájmem diváků. Tato 
kulturní akce je již tradičním zpestřením 
Štědrého dne. Skupina přátel tvůrce scé-
náře Radka Nakládala připravila pro diváky 
příběh inspirovaný Biblí. Členové sušické  
hudební skupiny Strýčkova zahrádka zahráli  
a zazpívali společně s přihlížejícími diváky 
během betlémského příběhu několik zná-
mých vánočních koled. Na scéně letos pro 
nemoc bohužel chyběl Emil Kinzl v roli 
Herodese. Diváci na závěr všechny letošní 
představitele živého betlému před koste-
lem sv.Markéty v Kašperských Horách od-
měnili bouřlivým potleskem. Každý si pak 
z kostela mohl odnést do svých domovů 
betlémské světlo.

-rn-

Vánoční noční prohlídky města
se setkaly s velkým zájmenJiž třetím rokem jsou v Kašperských 

Horách pořádány od 27. 12 do 30. 12. 
2017 pro návštěvníky vánoční noční pro-
hlídky města. Letos byly připraveny spo-
lečně s pražírnou kávy Rosta a nově i se 
sklářskou hutí Jiřího Kozla. Návštěvníci 
měli v ceně vstupenky také vybraný tep-
lý nápoj a kromě sklárny se u rozzářené 
kašny sv. Jana Nepomuckého dozvěděli 
vánoční pohádkový příběh, v kostele sv. 
Markéty poznali kostelní skříňový betlém 
a v prostorách radnice kašperskohorský 
skříňový betlém, jeden z největších skříňo-
vých betlémů v Čechách. MěKIS Kašperské 
Hory děkuje oběma spolupořadatelům za 
skvělou spolupráci, která byla odměněna 
spokojeností účastníků vánočních nočních 
prohlídek města.

-rn-
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Martin Rezek Strakonický
V dějinách jihozápadních Čech 16. sto-

letí vyniká nad jiné osobnost P. Martina 
Rezka Strakonického. Tento dlouholetý 
farář v pošumavském Strašíně a děkan 
Prácheňského kraje byl znám nejen svou 
pověstí světce, poustevníka a dokonce  
i proroka, ale především svou neúnav-
nou misijní evangelizační činností. Zcela 
zaslouženě ho můžeme považovat za 
čelného představitele rané rekatolizace  
v Čechách ve 2. polovině 16. století.

Nábožensky neklidná doba

Martina Strakonického život posta-
vil do nábožensky neklidné doby, kdy se  
v Čechách vehementně prosazovala re-
formace vycházející z pohusitské tradice  
a zároveň přijímající ochotně podněty  
z učení Martina Luthera. Předpokládá 
se, že v polovině 16. století mohlo být  
v Čechách kolem 80 % reformně smýšlejí-
cích obyvatel a pouze jednu pětinu tvořili 
katolíci. Z důvodů různosti náboženského 
vyznání docházelo často ke sporům, a do-
konce i k fyzickým potyčkám. Nezřídka byly 
fary a kostely obsazovány duchovními té 
víry, kterou vyznávala vrchnost, tedy roz-
hodoval majitel panství podle hesla „Koho 
vláda, toho i náboženství“. Značný problém 
tenkrát představoval nedostatek kněží, níz-
ká úroveň jejich vzdělání, kázně i morálky.

Moudrý kazatel i uvážlivý rádce

O osobnosti Martina Strakonického  
se dosud nejpodrobněji rozepsal s podrob-
nou znalostí písemných pramenů římskoka-
tolický kněz, archivář a regionální historik 
František Teplý (1867 - 1945). Ve své stu-
dii vydané ve Strakonicích roku 1941 uvádí, 
že Martin Rezek Strakonický, zvaný apo-
štol Šumavy, se narodil kolem roku 1517. 
Ve svém rodišti Strakonicích navštěvoval 
městskou školu a pak se vydal na teologic-
ká studia do Itálie. Po vysvěcení na kněze 
nastoupil místo duchovního v katedrále  
sv. Víta v Praze, kde mu nepochybně ky-
nula výtečná kariéra. Archivář Teplý píše: 

„Kněz Martin však nehledal důstojenství, 
ale spásu duší a tak po čtyřech letech přijal 
nejmenší farku šumavskou – Strašeň, pod 
patronátem Kryštofa Kocze z Dobrše, ve 
vesnici horské, zastrčené v lesním koutu 
pod Javorníkem a Žďánovem.“ Zde půso-
bil plných 32 let v rozmezí 1550 – 1582. 
K obročí náležely polnosti, které, aby mu 
nepřekážely v jeho duchovním poslání, pro-
najal svému bratru Pavlovi. Sám se uchýlil 
do malé chaloupky u kostela, která běžně 
sloužila kostelníkovi a zároveň hrobníkovi. 
Jako horlivý kněz, moudrý kazatel i uváž-
livý rádce páter Martin brzy zaujal mysl 
nejen svých osadníků ale i četných věřících  
z blízkého i vzdáleného okolí.

Prácheňský děkan

Po dvacetiletém úspěšném farářová-
ní arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice 
Martina Strakonického ustanovil děka-
nem v traktu Prácheňském. Aby se pře-
svědčil o skutečném stavu náboženského 
života i fungování duchovní správy ve 
svěřeném území, svolával nový děkan 
často takzvané kněžské konvokace, své-
ho druhu kněžské schůze, které se prů-
běžně konaly v různých místech obvodu 
jako například v Sušici, Horažďovicích, 
Prachaticích, Strakonicích... V zapad-
lém Podlesí se lidé ještě drželi katolic-
ké víry, ale i zde přibývalo hodně těch, 
kteří se přidali ke kališníkům, někteří 
k Jednotě bratrské. S kritikou, výtkami  
a zejména výzvami k řádné obnově nábo-
ženského života a věrnosti římskokatolic-
ké církvi se děkan Martin obracel nejen na 
majitele jednotlivých panství ale přede-
vším na jednotlivé faráře. Ze známých dů-
vodů řada far byla neobsazena a jen málo-
který kněz svými schopnostmi, vzděláním  
a nakonec i morálkou odpovídal nárokům 
duchovního povolání. 

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Dokončení textu v únorovém vydání 
Zpravodaje.

Apoštol Šumavy:

Jezuita na koni dopravující sošku Panny Marie Svatohorské, miniaturní olej na dřevěné 
desce, 2. pol. 18. století, soukromý majetek. Podobně zřejmě působila v našem kraji po-

stava Martina Strakonického, který své misijní cesty Prácheňskem  podnikal na bílém koni.
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Poslední kašperskohorské zvony
Kašperské Hory bývaly důležitým kultur-

ním a duchovním centrem okolního kraje, 
prosadily se také jako známé mariánské 
česko-německé poutní místo. Dominantou 
tohoto šumavského města a okolního kraje 
je 50 m vysoká věž arciděkanského kos-
tela sv. Markéty. Tento chrám, původem 
z poloviny 14. století, byl pro svou veli-
kost a duchovní význam nazýván „dómem 
Šumavy“. Z jeho věže se ozývaly zvony, 
které ohlašovaly sváteční dny, vítaly pout-
níky… Jejich velebný hlahol vytvářel genus 
loci místa i okolního kraje. Požáry a války a 
jiná nepřízeň však chrám i město v průbě-
hu staletí obíraly o tyto zvony. Pokaždé se 
ale zvony úsilím šumavských obyvatel i do-
mácí obce opět vrátily na věž kostela. Lidé 
vnímali zvuk těchto zvonů jako „hlas svého 
domova“. Například hned bezprostředně 

Zvonárna PERNER v Českých 
Budějovicích v roce 1926 ulila pro zvo-
nici kostela sv. Markéty v Kašperských 
Horách tyto 4 (dnes neexistující)  
zvony laděné v akordu Cis moll:

1/ E1 - váha 1.435,40 kg - zasvěcení:  
        sv. Jan Evangelista

2/ Gis 1 - váha 713,80 kg - zasvěcení:  
        Matka Boží, P. Maria

3/ H 1 - váha 387,80 kg - zasvěcení:  
       sv. Jan a Pavel

4/ Cis 2 - váha 281,80 kg - zasvěcení:  
       sv. Lorenz a Florián

po velkém požáru města a kostelní věže 
roku 1863 bylo pořízeno 5 nových zvonů, 
které byly ulity 1864 ve zvonárně Ignáce 
Hilzera ve Vídeňském Novém Městě. Vážily 
celkem 48 centů (tj. asi celkem 2.700 kg). 
Tyto zvony však Kašperským Horám vzala  
1. světová válka. Ztrátu zvonů z poslední 
– druhé světové války se dosud nepodařilo 
zacelit snad i proto, že Šumava po 2. svě-
tové válce tzv. odsunem pozbyla většinu 
svého původního obyvatelstva a změni-
ly se tak společenské okolnosti. Chybějící 
zvony dosud na věži arciděkanského koste-
la sv. Markéty nahrazuje půjčený historický 
zvon ze 17. století z místního hřbitovního 
kostela sv. Mikuláše, druhý větší pocháze-
jící též ze hřbitovního kostela, je bohužel 

puklý. Zvony, které zde byly do března 
1942, vesměs pořízené v roce 1926, byly 
náhradou za zvony, které zabavil vojenský 
erár ve válečném roce 1916. Poslední kaš-
perskohorské zvony odlila zvonárna Perner 
v Českých Budějovicích. Na jejich pořízení 
se předtím přes poválečnou bídu a nouzi 
po několik let konaly sbírky v místě samém 
i jeho širokém okolí, přes své značné zadlu-
žení se významně podílelo samo město.

Nebylo však Kašperskohorským dáno se 
dlouho těšit z nádherného souzvuku těch-
to zvonů. Podobně jako jinde, musely být 
tyto zvony odevzdány pro válečné účely 
německého wehrmachtu. Snímání zvonů 
s věže dne 7. března 1942 sledovalo na 
náměstí velké množství lidí s velkým po-
hnutím a slzami v očích. Zvony byly pak po 

železnici odvezeny až do Hamburku, kde je 
dělníci roztavili jako surovinu pro zbrojní 
průmysl. 

Rekvizice zvonů probíhající v letech 
1942 – 1943 připravily české země při-
bližně o 13.000 zvonů, přičemž zanikly 
téměř všechny zvony z doby první repub-
liky. Centrální úložiště rekvírovaných zvo-
nů ze zemí obsazených Německem, zvané 

„hřbitov zvonů“, se nacházelo v Hamburku  
u přístavu, kam se jich dostalo cca 96 tisíc 
kusů. Z nich válku přežilo pouze 14 tisíc. 
Některé zvony z takzvaně sudetských úze-
mí byly přepraveny k roztavení také do hutí 
ve městě Lünen.

Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Depozit rekvírovaných zvonů za druhé světové války u přístavu v Hamburku,  
foto archiv

Foto vlevo: rekvírované kašpersko-
horské zvony před věží kostela  

sv. Markéty 7. března 1942,  
archiv Muzea Šumavy
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My máme rádi... jídlo!

Opustili jsme starý rok, jedny dveře se 
za námi zavřely a další se pomalu otevíra-
jí. Dny se postupně prodlužují a hned je 
na světě veseleji a radostněji. K novému 
roku prostě patří optimismus, dobrá ná-
lada a také předsevzetí. Zkusme si udržet 
tu radost a nadšení v sobě a zkusme se 
na další rok těšit. Těšit tak, jak to umí 
jen děti – opravdově a celým srdcem.  
Ano, přijdou šedé dny a starosti a trable, 
ale pokud si udržíme alespoň malý pa-
prsek onoho novoročního těšení v srdci, 
půjde všechno snáz. A já budu doufat,  
že vám k té lepší náladě také trochu dopo-
mohou recepty na nějaké ty dobroty. 

Troška čínské kuchyně - Chow mein 

250 g asijských nudlí
4 ks kuřecích prsou
1 ks paprika zelená
1 ks paprika žlutá
1 ks paprika červená
3 polévkové lžíce 
bramborového škrobu
2 polévkové lžíce oleje
2 stroužky česneku
½ šálku vody

Marináda:
3 polévkové lžíce světlé sojové omáčky
3 polévkové lžíce rýžového octa
1 lžička sezamového oleje, sůl

Nudle uvaříme podle návodu a nechá-
me je okapat. Kuřecí prsa nakrájené na 
nudličky osolíme a obalíme v škrobu, 
přebytečný škrob oklepeme. Smícháme 
všechny suroviny na marinádu. Nudličky 
dáme do mísy a přilijeme 2 lžíce mariná-
dy, pořádně promícháme a necháme asi 
10 minut odpočinout. V pánvi rozpálíme 
olej a hodíme do něj nožem rozmáčknutý 
česnek. Opékáme ho asi 20 vteřin a pak 
ho vyndáme, do pánve dáme kuřecí prsa 
a restujeme. Česnek si mezitím nakrájíme 

na drobné kostičky. Nudličky restujeme 
asi 1 minutu a pak přidáme na nudličky 
nakrájené papriky a česnek. Jakmile pap-
riky změknou přilijeme zbytek marinády 
a vodu. Za stálého míchání restujeme do 
změknutí masa. Poté vmícháme ještě nud-
le a můžeme podávat.

Staročeská pivní polévka

1 lahev světlého piva 7-10°
4 žloutky
100 g zakysané smetany
70 - 100 g třtinového cukru
šťáva z ½ citronu
mletý bílý pepř, sůl
½ lžičky mleté skořice

Dáme si stranou 4 lžíce piva. Zbytek nali-
jeme do hrnce a spolu s cukrem přivedeme 
k varu. Jakmile se cukr rozpustí, zmírníme 
plamen. Smícháme citronovou šťávu s od-
loženým pivem a smetanou. Žloutky rozšle-
háme a po částech přidáváme (za stálého 
míchání) směs ze smetany. Postupně přilije-
me k pivu, dochutíme skořicí, pepřem a solí. 
Pozor, polévka nesmí přejít varem, pouze ji 
zahříváme. Polévka se konzumuje okamžitě, 
ohříváním ztrácí chuť. Při podávání může-
me posypat bylinkami a krutony z chleba. 

Křehký koláč  
s tvarohovo-jablečnou náplní

Těsto:
200 g polohrubé mouky
1 polévková lžíce kakaa 
holandského typu
½ prášku do pečiva
2 lžíce mléka
1 lžíce rumu
1 lžíce cukru krupice 
nebo vanilkového cukru
125 g másla

Náplň:
250 g měkkého tvarohu
1 vanilkový cukr
3 lžíce rumu
70 g cukru krupice
½ lžíce vanilkového pudinku
3 - 4 jablka

Všechny ingredience na těsto smícháme 
a vypracujeme hladké těsto, které příliš 
nelepí. Třetinu těsta zabalíme do fólie  
a dáme do mrazáku. Smícháme suroviny 
na náplň – krom jablek. Jablka oloupeme, 
vyndáme jadřince a nakrájíme na tenké 
plátky. Opatrně smícháme s tvarohem. 

Zbytek těsta vyválíme a vložíme do formy 
vyložené pečícím papírem. Těsto trochu 
propícháme vidličkou a nalijeme na něj 
náplň. Z mrazáku vyndáme zbylé těsto  
a na hrubém struhadle nastrouháme na 
náplň. Pečeme v předehřáté troubě na 
175˚ C asi 30 minut.

Lena Yvona Geryková
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Pozvánka do kina: 
O kouzelném jablku

V kině v Kašperských Horách se bude 
19. 1. 2018 v 17.30 hod. promítat vel-
mi zajímavá filmová pohádka s názvem  
O kouzelném jablku. Skupina amatérských 
divadelníků z Divadla Rynek pod režijním 
vedením Jindřicha Gregory tuto pohád-
ku natočila za 3 roky. Většinou natáče-
li o víkendech nebo odpoledne po práci. 
Někteří herci si kvůli natáčení dokonce 
vzali dovolenou. Jenom komparsistů se za-
pojilo kolem dvou set. Kromě členů diva-
delních souborů i šermířských, tanečních  
a hudebních skupin mezi nimi byli také 
obyvatelé Klatovska. Pohádka vypráví  
o tom, že není jablko jako jablko. Některé 
může být i kouzelné. A co se může stát, 
když se takové jablíčko dostane do špat-
ných rukou? A jaké to může mít následky 
pro celé království? O tom je tato pohádka. 
Diváci zde spatří známá místa Klatovska 
a Domažlicka jako např. zámek Žinkovy, 
Horšovský Týn, Starý Czernínský zámek 
v Chudenicích a nebo hrady Velhartice  
a Rabí. 

V listopadu 2017 si pohádka O kou-
zelném jablku „odbyla“ svoji premiéru 
v klatovském kině a obě představení byla 
beznadějně vyprodána. Kašperské Hory 
jsou dalším městem, kde ji mohou diváci 
spatřit. A ještě zajímavost na závěr. Radek 
Nakládal, jeden z herců, kteří si v této po-
hádce zahráli episodní roli si před samot-
ným představením k rozhovoru pozval oba 
hlavní tvůrce pohádky Jindřicha Gregoru  
a Vladimíra Kábrta. 19. ledna v 17.30 hod. 
se budeme na diváky různého věku těšit 
v kašperskohorském kině na viděnou.

Radek Nakládal






