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Krásné prázdniny!

Město

Kašperské Hory
přeje všem

obyvatelům

krásné prázdniny
a pohodovou
dovolenou.

Těšíme se

na setkání s Vámi
na některé z akcí
bohatého

kulturního

programu našeho
města.
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KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Úvodník

Vážení čtenáři,
vítejte nad stránkami prázdninového vydání Zpravodaje.
Děkuji Vám za všechny dary, které jste
přinesli na MěKIS pro Jonáše a tvořivé dílny. Sbírka stále pokračuje, vítáme veškerý
materiál na tvoření a hry pro děti.
Velmi mne těší Váš zájem o Zpravodaj,
každý měsíc mi přichází velké množství
e-mailů s Vašimi příspěvky. Z kapacitních
důvodů mohu přijmout od každého z Vás
pouze jeden názorový článek (Názorovým
článkem myslím text, v němž se vyjadřujete kriticky k nějaké události či tématu,
nebo chválíte, píšete, co Vás zaujalo apod.)
Prosím o to, abyste dodržovali maximálně
3600 znaků (psaných ve wordu), dodáním
delších článků riskujete, že je budu muset
v případě potřeby zkrátit. Z mé strany to
není projev osobních antipatií vůči komukoli z Vás, počet stran Zpravodaje je prostě omezený. Věřím, že polovina strany ve

Zpravodaji je pro všechny dostatečným
prostorem pro vyjádření názoru. Povinností
redakce není zveřejňovat všechny došlé příspěvky. Články, které se do Zpravodaje nevešly nebo byly redakčně zkráceny, naleznete každý měsíc na internetových stránkách.
Také připomínám všem autorům, že jsou za
svůj text zodpovědní a na jejich příspěvek
může být reagováno podle Tiskového zákona č. 46/2000 Sb.
Od září najdete ve Zpravodaji novou rubriku, ve které budou 4 zastupitelé odpovídat
na jednu otázku. Chcete-li se svých zastupitelů na něco zeptat, máte prostřednictvím
Zpravodaje možnost. Své otázky posílejte
e-mailem na adresu zpravodaj@kasphory.
cz. Redakce každý měsíc vylosuje 1 otázku
a 4 zastupitele, které e-mailem osloví a požádá je, aby se k danému tématu vyjádřili.
Přeji Vám krásné prázdniny, klidnou dovolenou a v září na shledanou.
Zdeňka Ánandí Barfussová

Společenská kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně přeje jubilantům, kteří
v červnu 2015 oslavili významné životní jubileum.
Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a harmonie.
Bukáčková Emilie
Dolák Jaroslav
Grossman Jiří
Hudík Josef

Karásková Etela
Klement František
Marešová Božena
Větrovec Karel
VZPOMÍNÁME

Dne 24. 6. 2015 uplynul již rok od úmrtí pana
Vladimíra Rady, milovníka Šumavy.
Vzpomíná rodina a přátelé
Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, sdělte nám to
na MěKIS nebo e-mailem na adrese: zpravodaj@kasphory.cz.

Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného
celku, periodicita: měsíčník, místo vydávání: Kašperské Hory, registrační
číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92
Kašperské Hory, www.sumavanet.cz/khory; IČ 00 255 645, redakce a grafická úprava: Zdeňka Ánandí Barfussová, tel. +420 376 503 413, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz; tisk: Václav Vácha, polygrafická výroba, vydavatelská činnost;
Vimperk. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle
potřeb KHZ. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů a autorská práva k nim zodpovídá jejich zadavatel. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvek odmítnout. Reakce na sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby,
anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby se řídí Tiskovým
zákonem (č. 46/2000 Sb.)

UZÁVĚRKA DALŠÍHO V YDÁNÍ
Kašperskohorského zpravodaje
20. SRPNA 2015
články zasílejte na
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz
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Slovo starosty - životní prostředí

Vážení a milí spoluobčané,
po máji přichází červen a s ním léto. Léto
je časem prázdnin, dovolených, sluníčka
a dlouhých dnů. Dobu odpočinku můžeme
využít pro načerpání sil a také pro krátké
zastavení a zamyšlení se. Za posledních
dvacet let vzrůstá nápor na člověka ze strany
sdělovacích prostředků, že je téměř nemožné udržet si zdravý nadhled a nepropadnout
vlivům různých zájmových skupin, které se
snaží námi manipulovat a ovládat nás.
Co se to s námi děje? Ztrácíme přirozené
instinkty. Vystavěli jsme ve jménu pokroku hradbu mezi námi a naším přirozeným
životním prostředím. Nyní je na celém
světě mnoho problémů: problémy s vodou,
problémy se vzduchem, problémy s půdou
a s potravou. Každý den se objevuje mnoho
nových problémů, které nevznikají náhodou. Všechny je vytvářejí lidé. Lidé nerozumějí své pravé přirozenosti a svým myšlením a žádostmi způsobují tomuto světu
mnoho utrpení.
Snahu našeho státu o ochranu životního
prostředí zažíváme na vlastní kůži prostřednictvím Národního parku Šumava. Snaha
rozhodně chvályhodná, z provedení mám
však značně rozporuplné a smíšené pocity.
Proč? Mnoho protichůdných tvrzení, názorů, nejasné zadání a výsledek prapodivná
bramboračka. Když se nad tím hlouběji zamyslím, nemůže současný výsledek vypadat

jinak. Ochrana životního prostředí totiž nemůže být řízena politicky. Snaha udržet si
zdravé životní prostředí musí být naprosto
apolitická. Musí se stát veřejným zájmem.
Současné vedení národního parku deklaruje
snahu o širší zapojení místních samospráv
do řízení parku. Ano, to by mohla být cesta.
Uvidíme v příštích týdnech, jak dopadnou
jednání parku a šumavských obcí o plánu
péče, o novele zákona, o ochraně přírody
a dalších tématech.
Osud Šumavy, našeho životního prostředí
nám není lhostejný. Chceme tady žít, tak jak
žily generace před námi. Nechceme rabovat
přírodní zdroje, ani se zaprodávat developerům. Na druhou stranu tady nechceme mít
zakázaný pohyb. To už tady bylo v dobách
ostnatých drátů. My jsme tady doma, tak
proč bych se doma nemohl pohybovat volně
a svobodně. Jak nám může někdo zvenku
zakazovat vstup do míst, kde žijeme? Státní
moc nám předkládá názor, že bez nařízených omezení a zákazů bychom byli schopni
napáchat nedozírné škody. Tudíž jsme označeni za nezodpovědné k vlastnímu životnímu
prostoru. To mně zavání diktaturou a totalitou. Já si chci společně s dalšími domácími
určit pravidla, koho a kam pustíme, protože
zástupci státní moci jsou u nás na návštěvě.
Až stát uzná práva místních občanů žijících
na území Národního parku Šumava, pak
bude možné najít cestu z bludného kruhu.

Slovo místostarosty - o investicích

Vážení spoluobčané,
příprava a realizace investičních akcí
je jednou z oblastí pracovní náplně nově
zřízené funkce placeného místostarosty
města. Dovolím si Vás proto v tomto letním čísle Zpravodaje informovat o jejich
aktuálním stavu.
V letošním roce pokračuje projektová
příprava několika investičních akcí z minulého volebního období. Je to kompletní
rekonstrukce ulice Besední a křižovatky
s Vimperskou. Původní projekt pro územní řízení ulice Sušické se rozšířil na celou
západní část města. Pokračuje i projektová
příprava koupacího biotopu v areálu fotbalového hřiště Na Cikánce. Nově je zadáno
zpracovávání studie pro získání dotace na
osazení filtrů pevných částic pro městskou
výtopnu.
Kompletně dokončená je městská kompostárna. K uvedení do provozu chybí
jen administrativní vyjádření dotčených
orgánů státní správy nutné pro provedení kolaudace. Technologicky náročný biotechnologický provoz bude pro
město zajišťovat Statek Kašperské Hory
s.r.o. V době uzávěrky Zpravodaje finišují práce na rekonstrukci sběrného dvora.
Rozpadající se stodola je opravena a dvůr je

vybaven moderním technickým zázemím.
Finanční náklady stavby činí 3,9 mil. Kč.
Velkým přínosem pro městský rozpočet
je skutečnost, že se podařilo na tuto akci
získat dotaci Státního fondu životního
prostředí, který uhradí 90% investičních
nákladů. Obdobně jako u úspěšně dokončených rekonstrukcí místních komunikací
u Císařského Dvora a Žlíbku v celkové
hodnotě 5,1 mil. Kč. Zde bude 85 % nákladů hrazeno z dotací EU.
Bez dotace naopak probíhá výstavba
multifunkční tělocvičny základní školy. Tato akce je plně hrazena z rozpočtu
města. Její původní náklady, na které byla
uzavřena smlouva o dílo s vítězem soutěže o veřejnou zakázku - firmou SILBA
Elstav s.r.o. byly 41,3 mil. Kč. Celkem
pěti dodatky ke smlouvě o dílo byly náklady vyčíslením v celkem třiceti změnových
listech postupně navýšeny o cca 2 mil. Kč.
Navýšení je způsobeno jednak chybami
v zadání stavby (nevhodný povrch podlahy tělocvičny, chybějící místnost správce objektu) a jednak chybou v prováděcí
dokumentaci stavby (dřevěné opláštění
obvodových stěn, záchytný systém proti
pádu ze střechy, skladba konstrukce obvodových stěn objektu). Ze stejných dů-

Osobně nezastávám filozofii války s parkem.
Jsem pro dohodu, pro hledání řešení. Věřím,
že dozrál čas, kdy je možný dialog.
Pořád se mluví o zdravém životním stylu
jako o revoluční převratné myšlence, víme
však, co to znamená? Je to vzdání se. Vzdání
se přehnaných nároků, nadbytku, zbytečných vymožeností. Je to zastavení zběsilé
jízdy. Je to o zařazení zpátečky a na poslední křižovatce zvolit správnou odbočku. Je
to snaha o probuzení se ze zlé noční můry.
Je to pokus o návrat ke kořenům. Krásně to
vyjádřil představitel Jana Saudka ve filmu
Fotograf – nové je jenom zapomenuté staré.
Tak hodně štěstí při hledání a objevování krásy života na Šumavě, na místě,
kde se snoubí krásná a čistá příroda s historií a nádavkem tajemné mystiky. Místa,
kde můžeme, pokud budeme pozorní
a otevření, cítit tep Matky Země. Možná
si uvědomíme, že Země je živý organismus, jehož jsme nedílnou součástí. Možná
začneme svět kolem nás vnímat v širších souvislostech. Možná se mlha kolem
nás začne pomalu rozpouštět. Možná…
„Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávena, až bude chycena poslední
ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.“
(Proroctví kmene Cree)
Přeji příjemně strávený čas při čtení
Zpravodaje.
Petr Málek

vodů byl posunut původní smluvní termín
dokončení stavby z 15. července 2015
na aktuálně smluvně dohodnutý termín
9. listopadu 2015. Zde bych chtěl vyjádřit poděkování jak technickému dozoru
stavby Ing. Luboši Kadaněmu , tak jednateli dodavatelské firmy SILBA-Elstav
s.r.o. Ing. Janu Jirkovi a jeho zástupcům
- Ing.Václavu Šroubkovi a panu Zdeňku
Plimlovi. Společně s projektantem Ing.
Jiřím Lejskem se v poslední době snaží
s intenzivním nasazením ve vytvořeném
pracovním týmu dokončit tuto stavbu
v maximální kvalitě a s minimálními
náklady.
Věřím, že Mgr. Jindřich Beneš, který byl
Radou města vybrán jako správce a manažer sportovních zařízení města, uplatní
svoje zkušenosti, erudici a mladistvý elán
a vdechne do nově otevřené tělocvičny život. A moderní stavba se stane zázemím
pro tělesnou výchovu Základní školy a novou příležitostí pro sportování mladých,
i nás starších. Plné využití tělocvičny pro
externí zájemce pak pomůže snížit provozní náklady zařízení.
Přeji příjemné prožití prázdnin
a dovolených.
Milan Bechyně
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Poděkování

Děkuji zastupitelům města Kašperských
Hor za udělení tak mimořádného uznání
jakým je čestný občan, které bylo uděleno panu Františku Kortusovi za zásluhy
o rozvoj města.
Každý, kdo usedá do křesla starosty
města, přebírá za život tohoto města a život
lidí velkou zodpovědnost. Každý z těchto,
pro mne odvážných lidí, zde zanechává vykonané dílo pro generaci současnou i pro
generaci příští. Tak tomu bylo i u pana
Františka Kortuse. Zanechal nám zde
mimo jiné i dokument, který potvrdil svým
podpisem, - partnerství města Kašperské
Hory s městem Grafenau. Co to tehdy pro
nás znamenalo a co pro generace příští?
Pro nás to byl pád železné opony a vstup do
Evropy. Pro generace příští? Dnes se mladí
lidé mohou svobodně rozhodnout žít a pracovat v cizině a nemusí se bát trestu odnětí
svobody a perzekuce celé rodiny.
Možná málokdo ví, že město Grafenau
bylo letos vyhodnoceno jako nejvíce přátelské město v Německu. A co naše město
Kašperské Hory? Poznání, že jsou v našem
městě mezi námi lidé, kteří si umí vážit
svých spoluobčanů a jejich práce je pro
mne a pro nás všechny velmi potěšující
a patří jim za to poděkování. K tomu, aby

Bílá růže

Dámy a pánové, dovolte mi, abych zareagovala na „Slovo místostarosty – demolice Bílé růže“, který byl otištěn v minulém Kašperskohorském zpravodaji číslo
5/2015.
Některé záležitosti, které jsou v článku
obsaženy, bych ráda uvedla na pravou míru.
Koncem roku 2010 byla dokončena velice náročná rekonstrukce našeho náměstí,
která trvala téměř dva roky a už před tím
se samozřejmě musela připravit projekčně,
což není záležitost snadná a časově poměrně zdlouhavá. Rekonstruovaná byla současně i silnice II/145, průtah přes náměstí,
která je ve vlastnictví Plzeňského kraje a
ve správě Správy a údržby silnic. Vše se
tedy odehrávalo dávno před 31. 12. 2013,
kdy jsem jako starostka města u JUDr.
Slavomíra Vlacha podepisovala Kupní
smlouvu na koupi Bílé růže od soukromého vlastníka. Tím chci pouze poukázat na
to, že při rekonstrukci náměstí jsme těžko
mohli zahrnout do projektu objekt, který
byl v soukromých rukou. Vy, kteří jste většími pamětníky, si jistě pamatujete, že kdysi koupil hotel od restituenta pan František
Tosch, který ale náhle zemřel a dědické
řízení, vzhledem k tomu, že jeho manželka a děti jsou cizími státními příslušníky,
trvalo poměrně dlouho. Nakonec šla Bílá
růže do dražby a získal ji opět soukromý
vlastník.
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se nám všem v našem městě
dobře žilo, potřebujeme také
mladou generaci, kterou musíme učit k lásce k městu, ke
svým spoluobčanům a pomáhat jim k vytvoření podmínek
k práci a spokojenému životu,
být jim dobrými rádci a učiteli. Myslím si, že je to ten pravý život k obohacení našeho
města.
Přeji panu starostovi Petru
Málkovi a všem zastupitelům
města Kašperských Hor hodně zdraví a síly k vykonávání
nelehké práce a svým spoluobčanům hodně zdraví a přátelství v životě.
Za rodinu Kortusovu
Jana Kortusová

Listina o partnerství kašperských
Hor s Grafenau - pravá část
v češtině, levá nezobrazená část je
v němčině. Z technických důvodů
nebylo možné naskenovat listinu
celou. (Originál je uložen na radnici v kanceláři starosty.)

Inspekční posudek speciální bezpečnostní inspekce s názvem „Silnice II/145,
Kašperské Hory – Sušická ulice, v místě zaústění do náměstí ve směru od Sušice“, který byl vypracován Ing. Karlem Nedvědem
a Ing. Jaroslavem Meclem v září 2014, na
který se pan místostarosta odvolává, s výše
uvedenými daty nepracoval. Cílem posudku bylo, cituji: „…zhodnotit stavebně
technický stav silnice II/145, určit rizika,
stanovit jejich závažnost a nastínit možnosti pro zlepšení bezpečnosti pozemní
komunikace pro provoz vozidel a pohyb
chodců….“. Na straně 8 posudku, bod
4. 8., hodnotí bezpečnost všech účastníků
silničního provozu: „Posuzovaný dopravní
prostor Sušické ulice a jejího zaústění do
náměstí vykazuje značné nedostatky v zajištění podmínek pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
a bezpečnost chodců….“ Na závěr si Vám
dovolím ocitovat to nejpodstatnější z posudku, a to Doporučení bezpečnostní
inspekce:
a) Krátkodobé návrhy:
Odstranit přestřešení u hotelu zasahující
do prostoru Sušické ulice
Úprava vedení vozovky silnice II/145
v odpovídající délce pro zajištění takového postavení vozidel jedoucích z náměstí
do Sušické ulice, která umožní vzájemnou
viditelnost mezi řidiči protijedoucích vozi-

del, a tím splnění podmínek pro přednost
v jízdě protijedoucích vozidel v Sušické ulici, která je upravena stávajícím dopravním
značením.
b) Střednědobé návrhy:
Pro zlepšení podmínek pohybu chodců
rozšířit chodníky s úpravou výškové segregace oproti vozovce a upravit šířku vozovky
na 3,5 m mezi obrubami. Provoz v Sušické
ulici řídit dynamicky ovládanou světelnou signalizací zahrnující i Baarovu ulici,
tj. ovládanou poptávkou projíždějících vozidel a chodců.
c) Dlouhodobé návrhy:
Stavební úpravy s částečným odstraněním nebo celkovou demolici s následnou
odpovídající dostavbou hotelu Bílá růže.
Do uvolněného prostoru rozšířit profil
Sušické ulice. Zajistit šířku vozovky mezi
obrubníky min. 6,5 m, rozšířit chodníky na dvoupruhové, zajistit odpovídající
odvodnění a osvětlení. Uvolněný prostor
využít v souladu s potřebami města při
respektování podmínek na řešení území,
resp. zástavby v rámci městské památkové
zóny historického jádra města.
Tolik citát z inspekčního posudku.
Zbytek už nechám na Vás, čtenářích
Zpravodaje.

		

Bohuslava Bernardová
člen zastupitestva města
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První část turistické sezony je za námi

První část letošní roku se zatím z pohledu
turizmu a kultury v našem městě vyvíjí velmi dobře. Proběhlo se několik zajímavých
akcí, které měly velkou návštěvnost a příznivý ohlas. Za všechny jmenuji velikonoční
program v Kašperských Horách a na hradě Kašperk, ukázku vojenské bitvy z konce
2. světové války za sokolovnou či výstavu
místních občanů Konec špatných časů.
Z Programu na podporu zájmové a spolkové činnosti bylo letos rozděleno rekordní množství peněz. Některé akce s podporou tohoto programu se již realizovaly,
jako např. koncert Spirituál Kvintet, který
s velkým úspěchem uspořádala v kostele
sv. Mikuláše místní Římskokatolická farnost. K realizaci je připraveno mnoho další

zajímavých akcí a aktivit spolufinancovaných z tohoto programu.
Asi nejen já jsem zaznamenal o poznání
vyšší návštěvnost našeho městečka i hradu
Kašperk. Zdá se, že významný počet turistů
narostl díky vysoké sledovanosti televizního seriálu Policie Modrava. Podle mě pro
nás příznivá čísla ovlivňuje také daleko častější prezentace Kašperských Hor i hradu
Kašperk v médiích, lepší společenská atmosféra ve společnosti i celkem stabilní počasí.
Snad tento trend ještě nějakou dobu vydrží.
Zdá se tedy, že nám vše hraje do karet.
Záleží jen na nás, jak dokážeme příznivých
podmínek využít. Smutné je, když se mezi
sebou nedokážeme domluvit. Například
neuskutečnění koncertu Václava Hudečka.

Kdo další si do mě kopne?
Nejen, ale zejména v minulém čísle
Zpravodaje jsem se o sobě dozvěděla, co
všechno jsem způsobila, zavinila, zmařila,
zkazila ... Už před nějakým časem se zastupitelstvo města shodlo na pravidlech
zveřejňování příspěvků v této místní tiskovině, mimo jiné v tom smyslu, že kritizovaní občané, instituce, odbory úřadu apod.
mají dostat možnost a prostor bezprostředně v tomtéž vydání na kritiku reagovat. Té
možnosti mi nebylo dopřáno a podle vyjádření paní redaktorky je takový postup
v souladu s tiskovým zákonem. Snad si
následující text budou moci přečíst alespoň někteří z těch, kteří si přečetli kritiku
v minulém čísle.
Pro pana placeného místostarostu Ing.
Bechyně znovu zopakuji, že jsem se ve
všech předchozích článcích snažila vysvětlit, že zastupitelé od počátku jednali o koupi
Bílé růže s tím, že po převodu nemovitosti
do vlastnictví bude město žádat o demolici objektu. Že pak někteří změnili názor,
je věcí jejich svědomí a odpovědnosti při
rozhodování o záležitostech města. Pan
místostarosta to dosud nepochopil, nebo
pochopit nechce. Jednání o odkoupení
bývalého hotelu mezi městem a majitelem
probíhala až v roce 2013, proto si pro pana
místostarostu dovolím poznámku, že jsem
ve funkci starostky města skončila 31. 12.
2012. Tudíž jeho tvrzení, že „starostka
Balounová se dotazovala vedoucí odboru
památkové péče pí Kubíkové na možnost
demolice“, je nepravdivé. Pan místostarosta jako osoba s rozsáhlými zkušenostmi,
dokonce inženýr s autorizací (pro který
obor?), by měl také vědět, že i pro uvažovanou demolici je potřeba nejprve vypracovat příslušnou dokumentaci a podstoupit
povolovací řízení u stavebního úřadu (obdobně jako při novostavbě) a jsou k tomu
nutná vyjádření dotčených orgánů státní
správy. Nestačí jen si popovídat s vedoucí

odboru památkové péče.
Z posudků, které ve svém minulém
Slově zmiňuje, si pan místostarosta vybírá
účelově ty části, které se hodí pro jeho argumentaci. Doporučuji občanům seznámit
se s celým obsahem posudků, nejsou to dokumenty tajné a byly pořízeny z veřejných
prostředků. Pokud se v posudku auditorů
bezpečnosti pozemních komunikací z roku
2014 konstatuje „neprovázanost a nekoordinovanost starého a nového stavebního
uspořádání … neprověření této návaznosti
při zadání stavby rekonstrukce náměstí“,
pak k tomu upozorňuji, že projekt rekonstrukce náměstí byl připravován s využitím
architektonické studie náměstí z roku 2000
a vznikal v letech, kdy byl bývalý hotel už
dlouho jednou z položek nevypořádaného
dědického řízení po panu Toschovi ( další
majitel získal objekt k datu 30. 12. 2008
v dražbě, město jej do svého majetku odkoupilo v prosinci 2013). Neumím si představit, že by město mohlo rozhodovat o demolici majetku, jehož vlastník nebyl znám,
tudíž se s demolicí hotelu nemohlo počítat
ani v zadání projektu rekonstrukce náměstí, jak „vysvětluje“ pan místostarosta. Navíc
díky vstřícnému postoji Plzeňského kraje
byla projektová dokumentace rekonstrukce náměstí ve všech stupních zadána a zaplacena prostřednictvím tehdejší Správy
a údržby silnic Klatovy, město neplatilo ani
korunu. Zpracovatel projektové dokumentace, firma PONTEX s.r.o., samozřejmě
dokumentaci průběžně s městem projednával. Konečnou podobu po mnohaletém
snažení Náměstí získalo samotnou rekonstrukcí v letech 2009–2010.
Napříště, pane místostarosto, nepište
o věcech, o kterých nic nevíte, nevytvářejte
smyšlené teorie a nevysvětlujte mé postoje
a záměry. Svou činnost ve funkci starostky
a své názory ve veřejných záležitostech dokážu vysvětlit a obhájit sama. O Bílé růži

Jako radní tohoto města jsme viděli poslední možnost k dosáhnutí dohody mezi organizátorem koncertu Šumavským kulturním
spolkem (ŠKS) a místní Římskokatolickou
farností v pozvání jejich představitelů na
společné jednání na Radě města. Ani zde
se však nepodařilo překonat hluboké názorové rozpory mezi představitelem ŠKS
a místním duchovním správcem. Nakonec
nezbylo radním než konstatovat lítost nad
skutečností, že nedošlo k dohodě a že se
tento významný kulturní počin v našem
městě neuskuteční.
Přeji nám všem úspěšnou hlavní část turistické sezony a pěkné léto.
Zdeněk Svoboda
radní města, kastelán hradu

si své výmysly klidně pište dál. Můj názor,
že demolice tohoto zchátralého objektu je
pro město jediným efektivním řešením, to
nezmění.
Paní Markéto Šubová „Peggy“: to, co píšete ve svém Stalo se... ,se stalo ale úplně
jinak.
1) Vaše dluhy, které vedly k exekuci majetku jsem nezpůsobila já,
2) sociální dávky na městském úřadu
vyřizovala pracovnice sociálního odboru
a ne starostka Balounová, a pokud jste splňovala podmínky pro výplatu dávek podle
zákona, pak jste je dostala,
3) nemám a neměla jsem nic společného
ani s prodejem, jak píšete „vlastního bytu“,
nemělo s tím nic společného ani město. Jednalo se, myslím, o byt spravovaný
družstvem.
4) dobře vím, že jste ze svých problémů
vždycky vinila všechny kolem Vás, úředníky města nevyjímaje. Proto jste také psala
všechny ty žádosti, příkazy, odpory, žaloby
na město i právníka města, dokonce jste
vyhrožovala i sebevraždou, když nebude
okamžitě splněn Váš požadavek.
5) za Vaše nepravdivá obvinění jsem Vás
žádala o omluvu, přinesla jste mi úvahu
nazvanou „V čem mám vnímat svobodu“
s tím, že ji předáte do Zpravodaje. Co
dodat? Paní Markétu Šubovou „Peggy“
všichni dobře známe.
Po více než 12-ti letech ve veřejném
funkci chci věřit, že většina občanů našeho
města mne zná natolik, aby si sami udělali
názor na dosud uveřejněné lži, polopravdy,
výmysly a pomluvy. Přesto na svoji obranu
zvažuji využití některé z možností, které
mi v této situaci dává náš právní řád, neboť Kašperskohorský zpravodaj nečtou jen
místní občané.
			

Alena Balounová,
člen zastupitelstva města
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Na Šumavě vznikla síť půjčoven
elektromobilů
Po Šumavě se může už snadno jezdit
na elektrický pohon. Umožnuje to síť půjčoven elektromobilů a dobíjecích stanic,
která byla 12. června otevřena společností
e-Šumava. Slavnostní zahájení projektu se
uskutečnilo na chatě Rovina v Dobré Vodě
u Hartmanic. Symbolického přestižení pásky se zúčastnil ministr životního prostředí
Richard Brabec, ředitel Národního parku
Šumava Pavel Hubený, ředitel Národního
parku Bavorský les Franz Liebl a jiní hosté. Další půjčovny, které zahájily provoz
ve stejný den, se nacházejí v Prášilech, na
Modravě, na Brčálníku a v Hartmanicích.
Majitelé zdejších hotelů a penzionů jsou
zároveň partnery projektu. Těm jde také
výnos z půjčovného. Zájemci si mohou
půjčit elektrokolo za 490 korun, elektroskútr za 590 korun a elektromobil Nissan za
990 korun na den. Elektrická vozidla jsou
v majetku partnerů projektu, pražská společnost e-Šumava organizuje samotný klientský systém půjčování vozidel, zejména
centrální rezervační systém. Projekt s počáteční investicí asi 600 tisíc korun je určen
především turistům, ale elektrická vozidla
mohou využívat také místní obyvatelé.
„Elektromobilita se přesunula do reality,“
řekl na úvod svého vystoupení ministr
Richard Brabec. Připomněl dále, že na
Šumavě vznikl velice zajímavý úvodní
projekt v oblasti půjčoven elektromobilů, který by se mohl rozšířit i do dalších
míst České republiky. Ocenil také, že se
na něm podílí bavorská strana. Richard
Brabec si sám vyzkoušel jízdu na elektrokole z Palvínova na chatu Rovina. „Není to
dětská hračka, jezdí to pěkně rychle,“ řekl
ke zkušenostem s elektromobilem ředitel
Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Správa národního parku má podle něho
představu, že vznikne na Šumavě síť dobíjecích stanic s energii z obnovitelných
zdrojů, a tím se zde doprava stane ekologickou. Národní park Šumava je vedle
energetické společnosti E.ON, firmy
B64 a některých
dalších organizací i firem hlavním
partnerem projektu
e-Šumava.
Podle
Franze Liebla správa Národního parku Bavorský les už
také elektromobily
používá. Ročně navštíví Bavorský les
1 300 000 turistů.
„Všichni přijedou
autem,“ upozornil
Franz Liebl. Snaha
pracovníků parku je, aby turisté přešli na
elektromobily. V Bavorském lese jezdí
také elektrobus.
Podle Lady Přibylové z e-Šumava síť
pěti půjčoven nemá zůstat osamocena.
Do dvou let by tato firma chtěla se svými partnery otevřít asi 200 půjčoven. Už
se prý ozývají další partneři. Sama si nemůže použití elektromobilu vynachválit,
protože bydlí mimo obec, jen několik set
metrů od chaty Rovina. „Většinu našeho
rodinného rozpočtu dáme za naftu, bydlíme stranou, musíme si dojet i pro rohlíky.
Při použití elektromobilu ušetřím,“ říká
Lada Přibilová k tomu, že jízda autem na
elektřinu je výrazně levnější než na naftu
nebo benzín.
Vít Smrčka

Poděkování

MěKIS, Junák - český skaut, 1. oddíl Medvědi, Sbor dobrovolných hasičů Kašperské Hory, Mladí přátelé
myslivosti, Klub Jonáš, Klub turistů,
Cyklistický oddíl a Power, všechny tyto
spolky se podíleli na organizaci Dne
dětí 30. května 2015 před DPS.

Zúčastnilo se asi 50 dětí, které soutěžily, a další desítka dětí přihlížela.
Nechyběla stanoviště se zajímavými
úkoly, závody v běhu dětí, cyklistická stezka zručnosti, jízda hasičským
autem...
Každá akce, která rozzáří dětské oči
a přinese úsměv na jejich tváře, stojí
za to. Město Kašperské Hory děkuje
všem organizátorům za krásnou akci,
kterou si děti užívaly plnými doušky!
Jaroslav Chlada, místostarosta
dokončení ze strany 7

tom by nebylo nic tak nezapomenutelného,
kdyby po celé té akci nezazvonil u mě zvonek a ve dveřích exekutoři. Přišli mi vyklidit byt. Doma jsem měla bordel jako v tanku a o hladě nádobí ani nemluvím. Páni
exekutoři si všechno točili na kameru a já
čekala kdy mi to všechno začnou uklízet,
když natočili ten binec, tak mi raději sdělili,
že přijedou za měsíc rovnou s kontejnerem
a ak Vás všechny zvu, přijďte se podívat na
ten generální úklid, prý si můžou sebou vzít
něco co mám drahocenné, tak to bude můj
pes. Doufám, že mi pak Hokr uvolní lavičku na městě. A dokonce i uvidím to světlo
na konci tunelu až můj pes bude vít na měsíc
v úplňku. Hlavně se lidi modlete ať si zase
nekoupím flašku a nezačnu zase tancovat
na městě, protože já mám rádio na baterky. A tak jsem dospěla k absolutní svobodě.
Dnes už to vím. Ale ještě mi vrtá hlavou ta
pečená kachna „Poslední večeře“ myslím, že
se o tom píše v bibli...
Markéta Šubová „Peggy“
(Na žádost autorky neprošel text korekcí.)
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Mluviti stříbro, mlčeti zlato

Moudrá rada - ale rozhodně nikoliv
s platností všeobecnou. Již několik dnů
řeším, zda mám či nemám veřejně reagovat na květnové číslo Kašperskohorského
zpravodaje. Nakonec jsem se rozhodla,
protože na něco mlčet nelze.
Žijeme v demokratickém státě, před půl
rokem jsme ve svobodných komunálních
volbách volili zastupitele města. Bylo možno křížkovat osobnosti bez ohledu, který ze
tří kandidujících subjektů zastupují. Snad
nemusím připomínat, že žádný z těchto
subjektů neskončil bez preferenčních hlasů
některých svých kandidátů. To je nesporný
důkaz, že jsme vybírali pečlivě podle svého osobního přesvědčení a hlas jsme dali
těm, kteří splňovali naše představy, kdo
bude dobrým hospodářem majetku města. Změna je koření života, a tak ledacos
dostalo „novou tvář“. Příkladně městský
zpravodaj vychází v měsíčních cyklech
a nikoliv dvouměsíčních, je barevnější a tak říkajíc „blíž k lidem“, kde každý může

vyjádřit, co se mu líbí či nelíbí „co by dělal
jinak, kdyby byl kandidoval a seděl v zastupitelstvu“. Náklady na vydávání městského
periodika zveřejněny nebyly, ale určitě budou nemalé. Žádná cenzura se nekoná, a tak
platí jen jakási autocenzura. Název nemá nic
společného s osobním dopravním prostředkem, ale s úsudkem co mohu a co už nikoliv. Lidové moudro praví, že srážka s lidskou hloupostí má podobné následky jako
dopravní nehoda. Bohužel ale předpoklad
soudnosti, se kterým zřejmě bylo počítáno
jaksi nefunguje, a tak se příkladně dočítáme, že bývalá starostka se do vlastní kapsy
obohacovala na úkor jedné naší občanky, až
ji přivedla do stavu hmotné nouze a dokonce zoufalá životní situace donutila k emigraci, což mne trochu zmátlo. Pokud mne
paměť neklame, bývalá starostka ve funkci
působila přibližně někdy od roku 2008 a to
už se díky událostem r. 1989 do zahraničí
emigrovat nemuselo, ale cestovalo se zcela
volně. V závěru svého článku autorka po-

V čem mám vnímat svobodu?
Já sice nejsem vůbec politicky angažovaná
a nikdy jsem se o politiku ani nezajímala, ale
když tak, někdy sedím a přemýšlím proč je
někdo chudý a druhý bohatý a neví co s penězi, tak na ten rozdíl si myslím, že jsem přišla.
Dokonce si myslím, že v v tom nehraje žádnou
roli ani převrat, nebo celá sametová revoluce,
ale mentalita a přemýšlení národů. Tenkrát se
všude hlásalo, konečně jsme se dožili svobody, začali jsme toužit po pravdě a lásce, která
zvítězí nad lží a nenávistí. Ve skutečnosti, ale
v realitě se vůbec nic nezměnilo. Otevřely se
hranice a s ní přišla do našeho národa nová vlna
vymývání mozků. Začali jsme obdivovat vše
co bylo ze západu a tím vším nebylo nic jiného,
než podnikatelský duch, nové záměry a veškerý rozvoj kapitalismu. Není divu, že když my
jsme pocházeli ze socialismu a neznali jsme nic
jiného, než socialisticky žít. To znamená pracovat, být skromný, slušný a poctivý. Všechny
tyto krásné vlastnosti dlouhodobě pěstované
a na které jsme jako národ byly pyšní, bylo pro
západní státy přesně to co potřebovaly, akorát
tyto vlastnosti nazývaly trochu jinak, třeba
například naivní blbci a důvěřiví „nevyzrálci“.
Tak začala éra tunelování, korupce, protekce
a úplatků, protože kapitalismus není nic jiného
než vykořisťování člověka člověkem.
Každý vzpomíná, jak jsme žili dřív a jak bylo
všechno skvělé, relativně levné, doktor a školy
zadarmo a nikdo neznal slovo nezaměstnaný,
sociál a bezdomovce jsme si neuměli vybavit.
Proto byly západní filmy zakázané, protože my
bychom je ani nechápali, když jsme byli zvyklí
na naše klasické komedie a nebo ruské filmy.
Ani Bůh se v naší době neuznával, protože socialismus byl předurčen dospět ke komunismu.
A co je to komunismus to už si pamatuji pouze

ze školy, mělo se docílit, že si budou lidé rovni.
V tom bylo zakotveno spojení celého universa
a Boha. My jako český národ jsme se otevřeli
svým srdcem celému světu a on nás za to spolkl.
Kde se stala ta chyba je právě v tom, že jsme
zatím nedokázali jako český národ uplatnit vše,
co nám bylo dáno vývojem v socialistické zemi
a uplatnit to ve správném poměru v nové době,
která následovala. Zkrátka jinak lidově řečeno,
nezůstali jsme svý a rychle jsme se přeorientovali k vidině všech západních zemí. Tohle ale
bohužel není svět, ale diskriminace mozků.
Vždyť náš národ už je plný magorů a čím to je?
Ztratila se spravedlnost, která kdysi existovala.
My jsme jí zahodili jako těžké břemeno. Jenže
na tom vrcholku na nás čeká Bůh a ten se nás
zeptá, kde jsi nechal svoje zavazadlo? Já jsem
Češka a chci se jako Češka chovat. Jenže všichni jsme se probudili do toho hmotného světa,
ve kterém vládnou peníze a majetek a to štěstí,
které nejde nabrat rukou jsme nechali plavat.
V tomto hmotném světě neexistuje ani pravda
ani lež, protože obojí se točí na hraně jako mince v ruletě a v tom duchovním rozměru existuje
pouze pravda a lež se přejmenovává na podnikatelského ducha jednoho velkého zákona.
Bohužel podle mé teorie k sobě nejde hmota
a zákon, protože to vidím jako zabodnutý meč
v zemi. V duchovním světě by zase tento meč
zrezivěl jako kov ve vodě. Jedině slunce jako
naše inteligence může tento meč roztavit, ale
zase proč čekat tak dlouho, když žár pekla bude
rychlejší a to je ten bič na nás. Ďábel nás bičuje a my jsme jenom stádo oveček. V tomhle
podsvětí pekla už žádné slunce neexistuje. Není
cesty zpět ani ven. Zbývá nám už jen to podsvětí zvednout meč ke slunci, abychom viděli,
jak se krásně třpytí, říká se tomu blýská se na

dává informaci další naší spoluobčance, kde
jsou volná pracovní místa v technických
službách, ačkoliv jak se dočítáme na dalších
stránkách téhož čísla, ona práci nehledá,
ale ve svém příspěvku se s námi ve verších
poděluje o zázrak, že ji „jarní větřík čechrá
vlasy, sluneční třpyt dodává krásy a příroda
má sílu proměnit ji v lesní vílu“ či tak nějak
podobně, což patří buď k publikování na
facebooku nebo v sešitovém vydání vlastní sbírky. Pokud mohu prokazatelně někoho obvinit z trestné činnosti, od toho jsou
soudy, pokud své obvinění nemohu doložit,
a přesto je zveřejním v tisku, dopouštím se
naopak já trestné činnosti.
Bohužel nic na světě není zadarmo a za
všechno se platí. Kupodivu i místní podnikatelé, kteří svou činnost mají tady hlášenou a odvádějí své daně v Kašperských
Horách, za inzerci své nabídky služeb ve
zveřejnění v Kašperskohorském zpravodaji
přesto zaplatí.
Iva Sedlářová

lepší časy. Bohužel ty nastanou až bude hmotě
vládnout rozum.
Tak jsem dospěla ke konečnému názoru, že
tenhle dnešní svět je jenom jedno obrovské divadlo, ve kterém všichni hrajeme nějakou roli
a to, co bylo tenkrát je myslím už každému logické, ano byla to pohádka a jejím happyendem
byla sametová revoluce. Teď Vás asi zajímá jaký
happyend ukončí divadlo. Co bude po divadle následovat. No, na řadu by měl přijít film,
to znamená jenom záznam. A tím filmem je
myšlen poslední soud, světlo na konci tunelu.
Ale nebojte se, tím ještě nemám na mysli smrt,
jak by se mohlo zdát, ale návrat spravedlnosti.
A tak se těším, až se jednou nebe otevře a my
budeme tváří v tvář cizí mimozemské civilizaci. Potom každý z nás konečně pochopí známé
pořekadlo Boží mlýny melou pomalu, ale na
každého jednou dojde.
Tímto bych se chtěla omluvit paní Aleně
Balounové, protože já nejsem člověk, který by
si mohl dovolit někoho soudit. Kdo ví, jaká
bych byla já v její roli a kdo ví, jaká by byla ona
v mé roli. Ale jedno vím jistě, nemá nikdy cenu
nic uspěchat, protože žádný polotovar ohřátý v mikrovlnce, se nikdy nevyrovná tomu,
co si sami pracně uvaříme a čemu věnujeme svůj drahocenný čas. A když už jsme
u toho vaření, tak se s Vámi musím podělit
o jeden nezapomenutelný zážitek, který se
stal zrovna na svátek dětí. Nejenom, že se
ke mně sešly moje děti, které se i v dospělosti cítí být stále mými dětmi, obzvláště
když maminka pekla kachnu a vařila pracně bramborové knedlíky se zelím, no, na
pokračování na straně 6
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Pár slov na závěr
30. červen není sice vyznačen v kalendáři jako svátek, ale pro nás, deváťáky, je
to velmi významný den. Končí nejen měsíc
červen, ale i školní rok, pro nás poslední na
naší základní škole.
1. září 2006 jsme zasedli do lavic jako
malí a vystrašení prvňáčci. Tehdy by nás
nenapadlo, že 9 let uteče jako voda. Tak
jako přibývalo svíček na našich narozeninových dortech, tak stejnou rychlostí
ubíhala i školní léta. Postupně jsme se seznamovali s neznámem jednotlivých předmětů, kterých rovněž přibývalo. Také jsme
se prodírali pralesem pravopisných pouček,
hledali slovní druhy, vykružovali kružnice, skláněli se nad moudrostí fyzikálních
zákonů a bojovali s neúprosnými chemickými reakcemi. Cestovali jsme na mapách
světem, cvičili jsme, zpívali a snažili se vyjadřovat některým z cizích jazyků.
Těžko si teď každý z nás představuje, že
už v září své spolužáky neuvidí. Určitě budeme všichni rádi vzpomínat na společné
akce a nezapomenutelné výlety – jako byl
např. výlet do Liberce, na Karlštejn i ten poslední do Českého Krumlova. Sice je to pro
mnohé z vás jen pouhý název města, ale my
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si určitě budeme připomínat krásné vzpomínky, které ke školním výletům rozhodně
patří. Také nezapomeneme na akce jako
byly Pohádkový les, Noc s Andersenem,
Dny Země, návštěvy bazénu a divadelních
představení a mnohé další, na nichž jsme
zažívali moc pěkné zážitky.
Nyní ale nastal čas, kdy jsme my, deváťáci, pokořili povinnou školní docházku
a nezbude nám nic jiného, než předat žezlo dalšímu ročníku. Závěrečné vysvědčení
prozradí, jak jsme se v posledním ročníku
snažili a „bojovali“ s učiteli, i když od dubna bylo oblíbenou hláškou některých spolužáků – „už jsem přijatej“ . Odcházíme ze
školy, která nám dala nespočet zkušeností,
dovedností, přátel, ale také pár učitelských
rad, bez kterých by to nešlo.
Všichni cítíme určité rozpaky a někteří
možná i radost z toho, že máme základku už za sebou. Možná máme obavy z budoucnosti… Nyní se musíme, ať chceme
nebo nechceme, rozloučit s důležitou životní etapou. 1. září už budeme sedět v jiných třídách s jinými spolužáky, budeme si
zvykat na nové učitele.
Víme o sobě, že jsme byli občas tří-

da převelice prudící a občas i „na ránu“.
Omlouváme se za všechny problémy
a chtěli bychom poděkovat úplně všem,
kteří se o nás celou dobu školní docházky pečlivě starali, měli pro nás pochopení
a hlavně to s námi vydrželi.
Bylo nám tu s vámi hezky a navždy zůstanete v našich srdcích. Tak hurá do světa
a krásné prázdniny všem.
Andrea Petrová, 9. třída

Druhé kolo dotací
na podporu spolků
a fyzických osob
Od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 můžete podávat žádosti o dotaci na MěKIS.
Nová pravidla a žádosti naleznete na
webových stránka Města:
http://www.sumavanet.cz/mukhory/
formulare.asp
Lucie Valentová
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Ohlédnutí

Jen letmé ohlédnutí za letošním školním rokem...
Byl to rok plný změn, rok nového
jména Mateřinky Kašperinky a tříd
Včelek a Broučků. Rok nových, krásných akcí Svatého Martina, Vánoční
spirály, Zamykání a Odemykání lesa.
Rok kurzů plavání a lyžování. Rok nové
spolupráce s německou Mateřskou školkou St. Elizabeth v Grafenau. Byl to
rok krásný, náročný, mnohé se podaři-

BŘIŠNÍ TANEC

lo a mnohé nás jako výzva teprve čeká.
Těšíme se na další rok v naší Kašperince
s vašimi dětmi.

Všem přejeme krásné prázdniny,
krásné dovolené plné slunce, pohody
a lásky!
Vaše učitelky Kašperinky
Liběna, Mirka, Dáša a Radka.

Poděkování zastupitelům a panu
starostovi města Kašperské Hory
Jménem
divadelního
kroužku
K AŠPAŘI bych rád poděkoval městu za
finanční podporu, díky které jsme mohli
reprezentovat školu a město Kašperské
Hory na divadelním festivalu, který se
konal v Praze v divadle Kyje dne 23.–
24. 5. 2015.
Z divadelních vystoupení, která se zde
představila, si troufám říci, že to naše
patřilo mezi nejlepší a ostudu jsme určitě neudělali.
Po ukončení přehlídky na nás čekalo
překvapení v podobě průvodce z Muzea
pověstí a strašidel, který nás provedl po
nejkrásnějších místech z Malé Strany na
Hrad, s poutavým vyprávěním zdejších
pověstí.
V neděli – ještě než jsme se rozloučili s Prahou – navštívili jsme výstavu
Gateway to space (Brána do vesmíru),
kde jsme mohli spatřit modely kosmic-

kých lodí, měsíční kámen a další zajímavosti z historie dobývání vesmíru.
Na závěr bych
rád za všechny
divadelníky, kteří končí základní
školu,
poděkoval paní učitelce
Ševčíkové za její
trpělivost a ochotu
trávit s námi svůj
volný čas a věřím, že spolupráce
s městem bude pokračovat i v dalších
letech.
za divadelní kroužek
KAŠPAŘI
Jakub Ostádal

Břišní tanec pochází ze Středního
východu. Původně se prý jednalo o tanec rodiček, při kterém se těhotná žena
připravovala na porod. Některé prameny
dokonce uvádí, že tento tanec rodiček
vznikl před třemi tisíci lety v Africe.
Zvláštní důraz se v něm klade na břicho
jako symbol plodnosti.
V dnešní době se těší velké popularitě a existuje mnoho různých stylů, které
se mohou dosti lišit. U všech stylů však
zůstává jedno společné – osobnost tanečnice, která se v tanci velmi odráží.
Energie, mimika, svěžest a v neposlední
řadě radost z pohybu. To vše dává každé
tanečnici jedinečnost.
Tanec je určen pro všechny ženy bez
rozdílu věku, váhové kategorie či úrovně
pohybového nadání. S určitým omezením je vhodný i pro těhotné ženy. Na
správné provedení pohybů musí samozřejmě dohlížet zkušená lektorka. V prvních týdnech cvičení je důležité tělo nejdříve rozhýbat a pak se lze věnovat kráse
a ladnosti pohybu. Nezanedbatelný je
také účinek na tělo. Zlepší se jeho prokrvení, zvýší se pružnost a síla jednotlivých svalů, posílíte svaly pánevního
dna. Díky stimulaci vnitřních orgánů se
upraví zažívání a velmi také pomáhá od
ztuhlosti krčních svalů.
V Kašperských Horách jste se s ukázkami břišního tance již několikrát setkali
při různých kulturních akcích. Rády bychom v této tradici pokračovaly, potřebujeme však rozšířit naše řady. A tak vás
žádám, ženy kašperskohorské, máte-li
zájem, ozvěte se nám na telefonním čísle
773 259 994. Od září bychom rády znovu začaly s kurzy a bude-li se dařit, pak
i s vystoupeními. Těšíme se na vás
Kašperskohorské břišní tanečnice
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INZERCE

Pozor na vypalování
a spalování!
• Zákon o požární ochraně zakazuje jak právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (PO a PFO), tak i fyzickým osobám
(FO) plošně vypalovat porosty. Při porušení tohoto zákazu,
hrozí FO za přestupek pokuta do výše 25.000 Kč a PO a PFO
pokuta za správní delikt až 500.000 Kč.
• Při spalování hořlavých látek (např. listí, klestí, tráva…) na
volném prostranství jsou PO a PFO povinny, se zřetelem na
rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství
včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit
Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje. Za nedodržení této povinnosti, hrozí PO a PFO za správní delikt pokuta až 500.000 Kč.
• Fyzickým osobám se doporučuje jakékoli spalování hořlavých
látek rovněž předem oznámit na HZS PK. Vyhnete se tím
případného zbytečného výjezdu hasičů k domnělému požáru
• K oznámení použijte tel. čísle 950 330 110, případně opakované pálení lze hlásit po zaregistrování na paleni.hzspk.cz. Při
ohlášení uveďte čas a místo pálení, odpovědnou osobu včetně
kontaktu a přijatá protipožární opatření. Dbejte pokynů příslušníka HZS.
• V letních horkých dnech se spalování nedoporučuje, případně
je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se oheň nerozšířil.
Tereza Havlová
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Sdělení místních hasičů: Historie SDH Kašperské Hory
Sbor dobrovolných hasičů v Kašperských Horách v současné
době dává dohromady historii svého sboru a to hlavně sháněním
starých exponátů, nástrojů, listin a ostatních věcí souvisejících
s jejich historií a činností. Nyní rekonstruujeme starou stříkačku Flader z roku 1934 za pomoci Martina Valenty a Jaroslava
Valenty, kterým tímto moc děkujeme za pomoc. Rádi bychom
dali dohromady více exponátů, které bychom poté mohli vystavovat a ukázat všem. Proto se na vás obracíme s prosbou, máteli doma nějaké věci související s naším sborem, zda byste nám je
zapůjčili pro zdokumentování. Věci opět vrátíme zpět. Pokud
byste nám je chtěli darovat, budeme moc rádi.
Jaroslav Schmid

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
ZDARMA
Pa�e� Břicháček

Smetano�a 403, Kašpe�ské Ho��
(a�eá� �ed�e Medica ��te�)

Te�: 602 415 716
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Zmizelá Šumava je objevena!
Málokteré knize se stane to, že je vyprodaná už před svým "oficiálním" uvedením na pulty knihkupectví. V případě
publikací Emila Kintzla je to snad už
pravidlem. Výjimkou totiž není ani úplně nová ZMIZELÁ ŠUMAVA, kterou
autoři Emil Kintzl a Jan Fischer spolu
s kmotry Ivanem Hlasem a Marií Malou,
pokřtili v úterý 16. června v podvečer
v bývalém hoteu Seno – v příjemném prostředí chaty Rovina.
Dlouhá řada autogramůchtivých čtenářů doslova zajala oba autory hned před
chatou... a tak až za minutu pět (oficiálně
oznamovaný čas křtu) se oba mohli zvednout, ulevit pravačkám a přesunout se do
chaty, která byla, včetně „galerie“, nacpaná
k prasknutí. Knížky se prodávaly i na místě
samotném, ovšem i ty byly „posbírané“ od
prodejců, aby se dostalo na všechny alespoň zde, na šumavské Rovině. Ti, kteří
zatím štěstí neměli, se ale dočkají - dotisk Zmizelé Šumavy bude brzy na pultech knihkupectví, jak potvrdil režisér Jan
Fischer.
Křtilo se Šumavským bylinným,
pomněnkami a kontryhelem, písní
a slovem.
"Nejtěžší bylo sehnat originální láhev od
pravého Šumavského bylinného, tomu bych nevěřil," podotkl jeden z autorů Jan Fischer.

"Knížku křtím rosičkou (kontryhel), jejíž slzičky by měly dopadat jen jako vláha
šumavským květinám, a pomněnkami pro
časté vzpomínání na naši Šumavu," vysvětlila Marie Malá přítomnost dvou svazečků
rostlinek.
Ivan Hlas, kamarád obou autorů, přidal kromě přání mnoha příjemných chvil
nad stránkami knihy a u seriálu Zmizelá
Šumava na TV Stream i několik písní.
V nich ovšem tak trochu poupravil místopis, který nově odpovídal šumavským obcím a místům, o nichž kniha vypráví.
A další pravidlo - v přítomnosti Emila
Kintzla není nikdy nouze
o legraci, a tak se všichni přítomní skvěle bavili
jeho hláškami a báječná
atmosféra vydržela po celou dobu setkání. Když se
Emil Kintzl zmínil o svém
učitelském působení na
Šumavě a podotkl „jak
si možná jeden nebo dva
z vás pamatují,“ začaly se
ozývat hlasy „já ano““, „já
taky!“ a vypadalo to, že
se schyluje k notné dávce
historek. Jan Fischer ho
přerušil: „Emile, počkej,
já to radši zkrátím,“ a do

pléna se zeptal: „Prosím vás, kdo tady nebyl žákem Emila Kintzla, ať zvedne ruku!“
Nic... Jednoznačné - Emil Kintzl díky své
činorodosti a aktivitám všeho druhu dokázal jako učitel, ať už ve škole klasické nebo
lyžařské, obsáhnout několik generací :-)
Kniha Zmizelá Šumava přináší 21 příběhů o životě na místech, která už většinou z map zmizela. Poutavě a jadrně líčí
příběhy Šumaváků, kteří v tomto drsném,
ale krásném, kraji kdysi žili. Svědectvím
dokresluje jedinečnou historii Šumavy.
Příjemné chvíle při objevování...
Andrea Staňková

Kočovné divadlo - Fraška o Dušanově duši - 17. 7. 2015
Fraška o Dušanově duši vypráví příběh mladého člověka, který se na své
pouti lásky střetává s nástrahami sedmi
smrtelných hříchů. Zda Dušan podlehne
svodům temným, zahraje jen pro vás s citem velejemným!
„Jedná se o letní divadelní open-air představení, které se v Kašperských Horách odehraje dvakrát, jedno odpolední vystoupení od
14.00 a druhé podvečerní od 20.00, přímo
v prostoru malebného náměstí.“ dodala vedoucí MěKIS Veronika Rosecká.

Tanec. Muzika. Letní noc.
Vůně trávy a v uších cikády.
Žebřiňák.
Osudová láska nebo hřích?
Dušan se vydává na cestu.
Lesem,
polem,
malotraktorem
- žebřiňákem.
Dokáže ho Dušan ukočírovat? A najde
to, co hledá?
Příběh o lásce dvou mladých lidi
a hledání…
Fraška o Dušanově duši je autorskou
inscenací Divadla Spektákl. V roce 2014
byla Fraška součástí programu divadelního
festivalu Zlatá koruna. V roce 2015 byla
inscenace pozvána na několik význam-

ných festivalů a kulturních akcí (Festival
Divadlo v Plzni, Mezinárodní divadelní festival evropských regionu v Hradci
Králové, Open-air festival v La Fabrice
a mnohé další).
Výchozím zdrojem byla pro inscenátory
česká středověká fraška. Díky studiu starých a dávno zašlých textu nasbírali tematický materiál, na kterém vystavěli vlastní
příběh obohacený o autorskou hudbu i tex-

ty písní. Konečný tvar vznikl prostřednictvím herecké improvizace a rozehrávání situací. Hlavním scénickým prvkem je pravý
vesnický žebřiňák. Inscenace je vhodná pro
předvádění na veřejném prostranství, jako
jsou náměstí, dvorky či hradní a zámecká
nádvoří.
Délka představení cca 65 minut.
Představení je vhodné pro děti i dospělé.
Vstupné dobrovolné.
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Léto 2015 na Kašperku
Noční prohlídky hradu Kašperk:
„Odhalme ztracená tajemství dávných
předků“
16., 17. a 18. července 2015
Začátky prohlídek: 21.00, 21.30,22.00,
22.30,23.00, 23.30
Hrad Kašperk má hned několik nej.
Je to nejvýše položený královský hrad
v Čechách (886 m.n.m.), nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu a okolí.
A nejen to. Některé publikace označují
Kašperk dokonce za nejstrašidelnější hrad
v Čechách. Příčinou jsou pověsti vážící se
k hradu a k jeho okolí. Pověsti jsou opravdu často tajemné a nezřídka k lidem velice
tvrdé až kruté. Za každou chybu zde lidé
tvrdě zaplatí. Jaké by to bylo, vydat se po
setmění na toto tajemné místo, které je
opředeno mnoha tajemnými legendami
a spojeno s mnoha záhadnými bytostmi?
Jedinečná příležitost prozkoumat tajemství tohoto hradu Karla IV. nastane
po západu slunce od 16. do 18. července, kdy se otevřou hradní brány i ve večerních hodinách. Výjimečná výprava do nitra temné hradní zříceniny za
jejími poklady a bájnými tajemstvími.
Uchvacující atmosféra potemnělé hradní zříceniny rozehrává hru světla a stínů,
hru plnou tajemství a netušených souvislostí. Hru, jejíž hlavní roli sehrává nejvýše položený královský hrad v Čechách
a snad i tajemné bytosti z místních pověstí. Ale není třeba se bát víc, než je nutné.
Průvodcem na této dobrodružné výpravě
bude neohrožený dobrodruh a záhadolog
kvalit Indiana Jonese. Každý, kdo se vydá
na tuto dobrodružnou výpravu, určitě zažije dobrodružství, možná objeví záhadu
a třeba se i… nakonec trochu zasměje.
Doporučujeme telefonickou rezervaci
vstupenek na čísle: 376 582 324.

Divadelní spolek Kašpar
2.-5. srpna 2015 od 21.00 Othello
6.-9. srpna od 21.00 Romeo a Julie

Jako již tolikrát, i letos se stane hrad
Kašperk místem milostného vzplanutí
a vášně, ale i místem zrady a tragické lásky.
Již tradičně hrad navštíví divadelní spolek
Kašpar, aby v nenapodobitelné atmosféře
hradního paláce opět uvedl to nejlepší ze
svého repertoáru. A velikán světového dramatu William Shakespeare rozhodně mezi
to nejlepší patří.
Ve dnech 2.-5. srpna od 21.00 bude
ve zřícenině paláce hradu Kašperk
uveden
slavný
Shakeasperův
příběh o mladé krásce Desdemoně a jejím maurském manželovi Othellovi.
V proslulém příběhu o vášni, zradě a krutém trestu se v hlavních rolích představí Jan
Potměšil a Alena Doláková. Režie se ujal
principál divadla Jakub Špalek. V dalších
rolích se představí např. Eva Elsnerová,
Adrian Jastraban nebo Marek Němec.
Před představením bude pro diváky na nádvoří připraven malý doprovodný program
na zpříjemnění čekání před otevřením
hlediště.
Ve dnech 6.–9. srpna bude uvedeno dílo,
které nezestárne ani po 400 letech. Dílo,
které diváky zavede do renesanční Verony,
aby tam spatřili boj dvou na smrt znepřátelených rodů. Boj, uprostřed kterého se
zrodí láska. Romeo a Julie ve zcela originálním pojetí spolku Kašpar pod vedením
režiséra Jakuba Špalka. V hlavních rolích
slavných milenců se představí Matouš
Ruml a Tereza Rumlová.
V dalších rolích vystoupí Jan Potměšil, Ilona
Svobodová,
Adrian
Jastraban, Petr Lněnička
a další. Přijďte prožít největší lásku všech
dob na hrad Kašperk.
Romeo a Julie hudebně
doprovází hudební skupina Backchus, která patří
ke špičce muzikantů hrající historickou hudbu. Po
skončení představení následuje koncert této skupiny na hradním nádvoří.
Před představením bude pro diváky na nádvoří připraven malý doprovodný program
na zpříjemnění čekání před
otevřením hlediště.
Obě představení se odehrávají v autentických prostorách
zříceniny hradního paláce ze
14. století a v přilehlých věžích. Představení mají díky
tomu jedinečnou atmosféru.
Je zde vynikající akustika,
proto účinkující hrají a zpívají bez ozvučení. Na Kašperk
není třeba vozit divadelní
kulisy, autentickou kulisu vytváří sám hrad. Světla a stíny,
balkon z věže, přelétávající

netopýr, zářivé hvězdy nad hlavami (pokud není počasí proti), to jsou divadelní
představení na Kašperku.
Všem zájemcům o vstupenky doporučujeme jejich včasné zakoupení, představení bývají nezřídka vyprodána.
Více informací o předprodeji vstupenek
i o představení je na www.kasperk.cz.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
5.-6. září 2015
Hrad Kašperk by rád přispěl k připomínání si významného dědictví naší minulosti. Proto u příležitosti letošních dní
Evropského dědictví připravila správa
hradu Kašperk speciální programovou
nabídku.
Sobota 5. a neděle 6. září vždy od 11.00:
prohlídky s kastelánem hradu Kašperk.
Návštěvníky osobně hradem provede kastelán Kašperku Zdeněk Svoboda.
Nejedná se o standardní prohlídku hradu. Tématem prohlídky bude provoz,
provádění památkové obnovy a údržba středověké památky. Návštěvníci se
výjimečně podívají i do prostor, kam
se normálně s prohlídkou nedostanou.
Rezervace prohlídek na tel. čísle:
376 582 324, kapacita jedné prohlídky je
35 osob.
Zdeněk Svoboda

Knihovna změna
provozní doby
od 1. 7. 2015!
pondělí a středa : 15.00 - 17.00
pátek : 13.00 - 15.00
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Pouť Panny Marie Sněžné 31. 7.-2. 8. 2015
Dlouholetou a tradičně významnou
událostí města je Kašperskohorská pouť
Panny Marie Sněžné ve dnech 31. července – 2. srpna. Pestrý program plný krásné
květinové výzdoby a slavnostního poutního procesí zajistí Římskokatolická farnost.
Nelze opomenout tradiční keltské sobotní
odpoledne, kdy nás potěší řada zajímavých
hudebníků. Sobotní podvečer zpestří benefiční poutní koncert Pellant Collegia
společně s Vladimírem Bukačem v kostele sv. Mikuláše od 20.00. Od 21.00 se
uskuteční městská pouťová zábava a v neděli program zpestří už V. ročník srazu
harmonikářů. Po oba dva dny budou na
náměstí probíhat staročeské trhy a lákat
na své produkty budou prodejci regionálních výrobků z blízkého i dalekého okolí.
Krásným zakončením nedělních poutních slavností bude asi trochu netradiční otevření výstav o Josefu Sodomkovi
a společnosti LIAZ, která se uskuteční
od 16.00 ve výstavní síni na radnici. Při
slavnostním otevření výstav a po celý další
týden bude kašperskohorské náměstí zdobit opravdový Liaz.

Podrobný program poutních slavností:
Pátek 31. 7.
22.00 – Tiché světelné procesí – kostel
sv. Markéty
22.30 – Adorace – meditace při svíčkách
– kostel Panny Marie Sněžné
Sobota 1. 8.
Odpol. - 7. ročník Pouťové hudební odpoledne – parčík pod kinem
15.00 a 16.00 - Komentovaná prohlídka
kostela sv. Mikuláše a Brána nebes – Kostel
sv. Mikuláše
17.00 - Gregoriánské nešpory – Schola
der Dompfarrei Regensburg - Kostel
sv. Markéty
17.40 - Žehnání novodobé sochy Panny
Marie Ochranitelky a slavnostní procesí
18.00 - Česko-německá mše sv. s P. Tomasem
van Zavrelem – Kostel P. M. Sněžné
20.00 - Koncert Pellant Collegium
s Vladimírem Bukačem – Kostel
sv. Mikuláše
21.00 - Pouťová zábava – Náměstí
Neděle 2. 8.
10.00 – Gregoriánská česko-německá mše sv., hudební doprovod Schola

Šumavské Kašperské Hory
11.-12. 9. 2015
Již 5. ročník městských slavností
se odehraje o zářijovém víkendu
v Kašperských Horách. Letos na téma
historických slavností z doby Jana
Lucemburského.
Dvoudenní program zahrnuje poutavé
příběhy, hudbu, tanec, kejklíře, slavnostní turnaj nebo ohňovou show. V pátek se
uskuteční představení živé historie pro děti
a žáky ze škol z okolí i pro rodiny s dětmi
nedaleko náměstí. Po oba dva dny na loukách u kostela sv. Mikuláše bude vystavěna
historická vesnička s pravdivým životem
doby 14. století, na náměstí historické tržiště s dílnami písaře, ševce, hrnčíře, kuchařky nebo přadleny.
Večerní scéna budeosvícena, nebude chybět slavnostní dobová hostina, ke
které můžete zasednout i vy - návštěvníci. Možnost ochutnat speciality kuchyně
14. století.
Další historické aktivity a hry v prostorách náměstí – lukostřelci, rýžování
a těžba zlata nebo výuka tanců. V sobotu
v odpoledních hodinách se můžete přidat
k slavnostnímu historickému průvodu družiny krále Jana Lucemburského, který vás
zavede na velký středověký turnaj u kostela
sv. Mikuláše.
Podrobný program na plakátech nebo
webu www.sumava.net/ickhory.

Prožijte slavnosti naplno
- Ušijte si vlastní kostým!
Ušít šaty doby Jana Lucemburského není
až tak náročné, jak by se na první pohled
mohlo zdát. Pokud máte chuť šít, ale sami
si netroufáte, nabízíme možnost odborné
konzultace, která se uskuteční 23. 7. 2015
od 16.00 do 18.00, v případě zájmu pište
na informace@kasphory.cz, nebo se zastavte osobně v kanceláři MěKIS na radnici. Je možné domluvit i jiný termín. Účast
na slavnostní hostinu v dobovém kostýmu
bude zvýhodněna! Nejlepší kostýmy slavností budou odměněny.

der Dompfarrei Regensburg – Kostel
sv. Markéty
10.30 – Komentovaná prohlídka města
s průvodcem – sraz na radnici
14.00 – V. ročník setkání harmonikářů
- Náměstí
15.00 – Žehnání poutníkům, hudební
doprovod Eibenschläger Sänger (SRN) –
Kostel Panny Marie Sněžné
15.00 a 16.00 - Komentovaná prohlídka
kostela sv. Mikuláše a Muzea Brána nebes
– Kostel sv. Mikuláše
16.00 – Vernisáž výstav Josef Sodomka
v Kašperských Horách a LIAZ - radnice.

Šumavské letní
hudební večery
Na Šumavě se tento rok koná 1. ročník
hudebního festivalu "Šumavské
letní hudební večery", který
bude situovaný v nejkrásnějších
chrámech tamějšího kraje.
"Šumavské letní hudební večery" je
cyklus koncertů komorní hudby, který
se koná od 17. července do 15. srpna
2015. Festival je inspirován dlouholetými koncertními aktivitami dnes již
zesnulého věhlasného kontrabasisty
Jiřího Pellanta, který se takto zasloužil
o rozvoj hudebního života na Šumavě.
Se svým ansámblem Pellant Collegium
pořádal od r. 2003 každé léto koncerty
před vyprodaným publikem (zejména
též mnoha německých návštěvníků)
na nejodlehlejších místech Šumavy, na
nichž několikrát vystoupili i významní
umělci - Pavel Šporcl, Václav Hudeček,
Jiří Stivín, Miroslav Kejmar a další.
Na stránkách www.rm-production.cz lze nalézt kompletní informace
o festivalu.
Sponzorem festivalu je firma
Rumpold s.r.o.
Těším se na setkání s vámi.

Jan Pellant
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Klub Jonáš děkuje
a připravuje letní program pro děti
do sbírky, vše
využijeme.
Klub
Jonáš
funguje
pod
Oblastní charitou Sušice již
téměř půl roku
a právě se připravujeme
na
léto. Otevřeno
máme stále ve
stejnou
dobu,
v Horském klubu, každý čtvrtek od 15.00
do 17.00. Děti
mohou
přijít
bez jakéhokoNěkteré dary od občanů Kašperských Hor. li
přihlašování a registrace.
Před nedávnem jsme Vás, obyvate- Prázdninový provoz je bez přerušení, jen
le Kašperských Hor, prostřednictvím budeme chodit častěji společně ven a v naZpravodaje požádali o rozšíření vybave- bídce budou zařazeny i o trochu jiné aktiní a potřeb našeho volnočasového klubu. vity, než jsou obvyklé v době, kdy je přes
Sešlo se velké množství darovaných věcí týden škola a venku také méně sluníčka.
od stolních her, až po výtvarné potřePro letní měsíce připravujeme více výby. Velice děkujeme všem, kteří přispěli letů, vycházek a skupinových her v příro-

JONÁŠ

volnočasový klub pro děti
v Kašperských Horách
CO TU MŮŽEŠ DĚLAT
Vyrábět a tvořit. Zahrát si deskové hry.
Připravujeme soutěže a chodíme na výlety.
Je tu místo pro Tebe, pro Tvoje aktivity
i pro setkávání se s kamarády.
Dáme Ti prostor pro přípravu do školy.
Pomůžeme a poradíme v těžké situaci.

JAK TO U NÁS FUNGUJE
Za vstup nic neplatíš.
Nemusíš se přihlašovat,
ani dopředu hlásit, že přijdeš.
Přijít a odejít můžeš podle potřeby,
kdykoliv během otevírací doby.
Klub je pro Tebe důvěrné a
bezpečné prostředí.

PRO KOHO KLUB JE
Pro děti a mládež od 6 do 16 let

KDE NÁS NAJDEŠ

V Horském klubu v Kašperských Horách

OTEVÍRACÍ DOBA

čtvrtky od 3 do 5 hodin odpoledne
(mimo svátků)
Provozovatel:
Oblastní charita Sušice, Volšovy 1, 342 01 Sušice, tel.: 376 523 324
info@charitasusice.cz, www.charitasusice.cz
Kontakty:
731 669 951 - pracovnice klubu, 731 402 915 - vedoucí klubu
732 250 018 – ředitelka Oblastní charity Sušice

dě, ale také například vícedenní zážitkový
program na zámku ve Volšovech u Sušice.
Pokud budete mít zájem dozvědět se
o klubu další informace, nebo zjistit více
o pořádaných akcích pro děti, sledujte
naše internetové stránky www.charitasusice.cz a facebook Oblastní charita Sušice.
Můžete nám také samozřejmě zavolat,
napsat e-mail, nebo nás navštívit přímo
v kanceláři v Domě s pečovatelskou službou v Kašperských Horách.
Tým pracovníků Oblastní charity Sušice

Program klubu Jonáš
na červenec
• 2. 7. Kamenní obojživelníci (výtvarná
aktivita)
• 9. 7. Míčové hry (venkovní aktivita)
• 16. 7. Hry se židlemi (v klubu)
• 23. 7. Poznávací vycházka
• 30. 7. Poznávání (herní a vědomostní
aktivity)

JONÁŠ VOLNOČASOVÝ KLUB PRO DĚTI V KAŠPERSKÝCH HORÁCH
Klub provozovaný Oblastní charitou Sušice nabízí dětem a mladým lidem v Kašperských
Horách možnost jak smysluplně trávit svůj volný čas. Poskytuje podporu a motivující
prostředí pro rozvoj jejich dovedností. Zejména pak těm, které nechtějí nebo nemohou
svůj čas trávit prostřednictvím organizovaných aktivit, jako jsou zájmové kroužky.
JONÁŠ je provozovaný na principech otevřenosti, respektu a individuálním přístupu.
Znamená to, že vstup do klubu je bez placení, do klubu se není nutné přihlašovat
ani registrovat, vstoupit se dá kdykoliv v otevírací době, je možné chodit nepravidelně
a zvolit si vlastní aktivitu. Jedním ze základních principů je také možnost podílet se
na přípravě společného programu a provozu klubu. Společné vytváření pravidel a jejich
dodržování zajišťuje bezpečné prostředí pro všechny návštěvníky klubu, účastníky
venkovních aktivit, zároveň tak i pro pracovníky. Otevřenost klubu nabízí více možností
volby, ale s těmito právy je zároveň spojena i větší míra odpovědnosti za jejich využívání.
Organizaci klubu, řízení aktivit, podporu a pomoc zajišťují profesionální pracovníci
splňujících kvalifikační požadavky pro pedagogickou nebo sociální práci. Pracovníci se
pravidelně vzdělávají a rozšiřují si tím svoji kvalifikaci.

CÍLE
Podpora rozvoje komunikačních dovedností, spolupráce a odpovědnosti, posilování
různorodosti ve skupině s respektem k odlišnosti, vytváření podmínek pro bezkonfliktní
budování vlastní jedinečnosti. Poskytnutí prostoru pro vlastní aktivity (spontánní, tvořivé,
nebo také podpora při přípravě do školy). V neposlední řadě také příležitost pro nabytí
nových schopností a dovedností (např. orientace ve financích, organizace volného času,
ochrana přírody) a prevence proti bezcílnému trávení volného času na ulici.

CÍLOVÁ SKUPINA (PRO KOHO KLUB JE)
Klub je určen pro děti a mladé lidi ve věku 6 – 16 let navštěvující základní školu.
Bez předchozí domluvy, nebo bez pozvání, nemají do klubu přístup a nemohou se účastnit
jeho aktivit lidé věkem mimo cílovou skupinu. Do klubu a na jeho aktivity také není
umožněn přístup pod vlivem alkoholu, drog, se zbraní a lidem s infekčním onemocněním.

PROGRAM A MOŽNOSTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU V KLUBU
Pracovníci pro děti připravují pravidelný program, který naplňuje základní cíle a poslání
klubu. Mezi další možnosti trávení volného času s klubem patří také neorganizované
aktivity (např. zapůjčení deskových her pro hraní v klubu, prostor pro setkávání se
s kamarády), dále pak poskytnutí klidného a odděleného prostoru pro přípravu do školy
a v neposlední řadě aktivity probíhající mimo otevírací dobu klubu (např. výlety).
Tyto mimoklubové aktivity jsou oznamovány v předstihu pozvánkou. Pracovníky klubu
je také možné požádat o pomoc, podporu a radu v obtížných životních situacích,
nebo například i s pomocí s rozhodováním při výběru střední školy.
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Církev na Šumavě spustila pilotní projekt
křesťanské turistiky

V sobotu 27. 6. byl v Kašperských
Horách slavnostně zahájen počátek projektu křesťanské turistiky. Jedná se o síť
turistických stezek a cyklostezek, které návštěvníky provedou nejzajímavějšími a nejstaršími křesťanskými památkami střední
Šumavy – Kašperskými Horami, hlavně
jejich kostelem sv. Mikuláše, Mouřencem,
Rejštejnem, Hartmanicemi a Dobrou
Vodou. Mapka těchto stezek bude k dispozici v daných místech a na informačním
středisku v Kašperských Horách.

Zároveň
bylo
v hřbitovním kostele sv. Mikuláše
otevřeno farní muzeum Brána nebes.
Jeho zajímavý obsah
pojednává o smrti,
a přece je plný naděje pro život věčný.
Scény, které toto
bolestné i nadějné
období
provázejí,
jsou
zpodobněny
figurálně a spolu
s freskami, malovanými stropy a unikátní
architekturou tvoří soubor, který se vyplatí
navštívit. Prohlídky se konají denně krom
pondělí a pátku a jejich časy i s časy prohlídek ostatních památek jsou k nalezení
v průvodním letáku.
Koncert, který slavnostní otevření doprovodil, představil klášterní hudbu české a německé Šumavy a Pošumaví a pod
taktovkou Víta Aschnebrennera byl malým
bonbonkem pro milovníky barokní hudby s paschální tématikou zmrtvýchvstání.

Celkově se jednalo o vydařenou a dobře
navštívenou akci, která hlavně do budoucna
obohatí turistickou nabídku Kašperských
Hor a střední Šumavy o další dimenzi.
Nelze nepřipomenout, že se jedná již
o druhé církevní muzeum, které se v tomto
roce na Šumavě otevřelo. Tím prvním je
fotografická expozice z historie a současnosti Mouřence přímo v budově kostela,
přístupná už od května. Do konce léta to
pak bude další trvalá výstava v Rejštejně
připomínající jeho historii a v neužívané
kapli malá vzpomínka na pochod smrti
Helmbrechts – Volary, který tudy prošel na
sklonku války.
Když k tomu přidáme již dříve zpřístupněný kostel na Dobré Vodě u Hartmanic se
vzácným skleněným interierem a židovská
muzea na Dobré Vodě a v Hartmanicích,
spolu s možnostmi ubytování v církevních
objektech, rýsuje se nám velmi slibné nové
odvětví turistického ruchu, které nejenom
zatraktivní Šumavu pro další návštěvníky,
ale v budoucnu přinese i několik pracovních míst pro místní obyvatele.
Helena Pekárková

Šumavou projížděla auta za miliony
Jarní Veteran Rallye potřetí naŠumavě
Když pořadatelé Jarní Veteran Rallye
z pražského Veteran Vintage Clubu přijeli v roce 2013 na Šumavu poprvé, tvrdili,
že nikde nezůstávají opakovaně, protože
stále hledají nové trasy a zajímavá místa.
Jenže – Šumava nabízí tolik možností a zajímavostí, že jim na to jeden ročník prostě
nestačil. Přijeli podruhé a byli stejně nadšení a spokojení jako první rok. A letos?
Letos se do Kašperských Hor vrátili potřetí. Organizátorům i účastníkům prostě
tohle místo a Amálino údolí, kde v hotelu
Šumava našli zázemí a perfektní servis,
učarovalo. A stále je co objevovat.
Jejich motoroví miláčci, viditelně s láskou a obětavostí opečovávaní, se pravidelně stávají předmětem obdivu diváků
(a řidičů) nejen podél cest, ale hlavně těch,
kteří si je přijdou prohlédnout pěkně zblízka. Tu možnost měli i letos na kašperskohorském náměstí, odkud startovala hlavní
etapa sportovního podniku. A že bylo co
obdivovat! Nejen vyšperkované vozy a motorky, ale i dobové kostýmy a všelijaké
„vychytávky“.
Tentokrát se slavnostního startu ujali ředitel hotelu Ing. Jaroslav Hranička, MIM,
a starosta města Petr Málek. Nechybělo
samozřejmě ani památeční společné foto

Kromě vyhlídkových a soutěžních tras
po zajímavých šumavských hvozdech se téměř stovka veteránistů (domácích i zahraničních) vydala na průzkum „zlaté štoly“,
podívali se do strašínského kostela, dojeli
k Černé věži a katakombám na klatovské
náměstí, zastavili se na Klenové... Měli
program pestrý a litovali, že tu nejsou déle.
Poté, co organizátoři vyslechli od účastníků rallye chválu na zdejší podmínky, lehce
znejistěli nad tím, zda mají 29. ročník vůbec plánovat někde jinde... I letošní pobyt
u nás naplňoval jejich motto:
„Setkání s dobrými přáteli, příjemná zábava, zajímavé historické stroje a dobrý pocit při
odjezdu je někdy více, než
zlatý věnec na zadním
okně auta.“
Spokojeni byli na
Šumavě, v Kašperských
Horách i v hotelu Šumava
všichni.
Dvojjazyčná
konverzace na toto téma
byla povzbuzující!
Hotel Šumava, který se
už potřetí stal útočištěm
téhle originální akce,
zajistil pro květnový
28. ročník Jarní Veteran
Rallye veškerý komfort

a servis, díky němuž je vyhledávaným místem nejen pro sportovní podniky. Vítěze
"jízdy pravidelnosti" potěšila cena ředitele
hotelu - víkendový wellness pobyt.
"Potěšila nás důvěra, kterou se pořadatelé
této výjimečné akce prokazují tím, že se k nám
rádi opakovaně vracejí. Bude pro nás poctou
přivítat tyto hosty i v dalších letech a věřím,
že u nás budou vždy stejně spokojeni jako dosud a Šumava bude jejich stálým cílem," komentoval úspěšné završení letošního ročníku ředitel hotelu Ing. Jaroslav Hranička,
MIM.
text a foto Andrea Staňková
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Kdo byl v Kašperských Horách před dvaceti roky?
První polovina roku 1995 byla bohatá na
návštěvy našich nejvyšších státních představitelů. (Připomeňme si stručně průběh
těchto návštěv.)
19. března 1995 zavítal tehdejší premiér ČR Václav Klaus s chotí do našeho
města.
Nedělní odpolední program zahájil besedou s podnikateli v Parkhotelu Tosch,
kde se vyjádřil uznale o interiéru hotelu.
Poté se v doprovodu zástupců Okresního
úřadu v Klatovech odebral do obřadní síně
radnice. Zde jej očekávali městští zastupitelé v čele s tehdejším starostou RNDr.
Františkem Stíbalem, zástupci některých
měst a obci z okolí a členové ODS z naší
oblasti. Starosta města vzácného hosta
přivítal a předal mu jménem kašperskohorských občanů elegantní vázu, zdařilou
kopii secesního skla, vyráběného kdysi
ve sklárně Klášterský Mlýn v Rejštejně.
Manželé Klausovi se zapsali do pamětní
knihy města, Václav Klaus podepsal některé ze svých publikaci a začal neformální rozhovor se shromážděnými účastníky
setkání.
Po l7. hodině se předseda vlády s doprovodem odebral do sálu městského kina,
který byl zcela zaplněn občany. Byl zahájen
mítink. Za moderováni tehdejšího poslance Ivo Bečváře odpovídal premiér zasvěceně na dotazy a podněty mnoha občanů.
Na závěr téměř dvouhodinového setkání
proběhla v předsálí kina malá improvizovaná autogramiáda. Mnozí občané oslovili
pana premiéra i jeho choť Livii při jejich
odchodu z budovy kina.
(Přesto i u nás někdo telefonicky umístil bombu do hotelu, kde se návštěva pohybovala.)
Další návštěva se uskutečnila 19. června
t. r., kdy zavítal do našeho města prezident
České republiky pan Václav Havel. Český
prezident Václav Havel uskutečnil dvoudenní oficiální návštěvu západních Čech
ve dnech 19.-20. června. Dopoledne 19.
6. přijel do západočeské metropole Plzně
a odpoledne téhož dne do okresního města
Klatov. Před klatovskou radnicí byl uvítán
okolo 17. hodiny starostou města. V 18.30
přijela na naplněné náměstí v Kašperských
Horách auta České policie, Hradní policie
a vzápětí prezidentský vůz s doprovodem.
Členy prezidentova doprovodu byli zejména ředitel vnitřního odboru prezidentské
kanceláře Ivan Medek a tiskový mluvčí
Ladislav Špaček. Prezidenta ČR přivítal
při výstupu z auta tehdejší starosta města
RNDr. František Stíbal. Žákyně učňovské kuchařské školy nabídly panu prezidentovi a dalším hostům šumavské koláčky, které pro tuto příležitost zvlášť upekly.
Občané vítali hlavu státu pozdravným
voláním a potleskem. Před vchodem do
radnice se na chvíli hosté zastavili k poslechu pěveckého souboru dětského domova
a poté prezident vkročil v doprovodu sta-

rosty do vyzdobené obřadní síně, kde mu
bylo postupně představeno celé městské
zastupitelstvo. Z rukou starosty pak přijal
jako dar města krásnou secesní křišťálovou
vázu ze sklárny Annín.
Pozornosti byly předány Václavu Havlovi
i od některých občanů města, pozvaných
k setkání v městské obřadní síni. Kronikář
města Karel Větrovec pak požádal pana
prezidenta o podpis do Pamětní knihy
města. Prezident potom neformálně pohovořil s některými přítomnými jako např.
s vedoucím historického oddělení Muzea
Šumavy PhDr. Vladimírem Horpeniakem,
s učitelem Emilem Kintzlem, který mu
předal svoji osobní pozornost a s dalšími. Protože nebylo plánováno na večerní
pobyt prezidenta v Kašperských Horách
z jeho strany nic dalšího, bylo mu starostou města nabídnuta návštěva a posezení
na hradu Kašperk. Pan prezident pozvání
přijal a odešel se ubytovat do Parkhotelu
Tosch. Kolem 20. hodiny se objevil s malým doprovodem opět na náměstí, kde si
ho všimlo několik diváků a doprovodili jej
do dětského domova. Pan prezident pojal
nápad prohlédnout si Domov, což mu ředitelka DD paní Marie Kučerová a ostatní
perzonál umožnily. Václav Havel si prohlédl Domov, jak se říká „od sklepa až po
půdu“. Živě se zajímal o život chovanců,
o problémy, a dokonce si osobně pochoval
nedávno narozené dítě nezletilé matky chovanky DD. Návštěva DD byla i určitou
symbolikou, protože ještě za života Olgy
Havlové byl z její nadace Dětský domov
v Kašperských Horách podporován.
Mezitím již na hradě Kašperku organizátoři připravili vše k uvítání a občerstvení.
Byla připravena k opékání kuřata, vyzdobeny stoly s koláči i pitím a pan prezident
zatím nikde. I malá improvizovaná hudební skupina čekala a někteří členové jeho
doprovodu se vysílačkou dorozumívali se
svými kolegy ve městě, kde se pan prezident nachází. Konečně asi až 20 minut po
2l. hodině vjelo jeho auto až do vrat hradu.
Jak se po chvíli Václav Havel přiznal, jeho
opožděný příjezd na Kašperk byl způsoben
odskočením do malé hospůdky vedle DD,
do hostince „Pod Věží“, kde pan prezident
se svým užším doprovodem chvíli poseděl,
pobesedoval a připil si s místními návštěvníky hostince i s narychlo přišlými občany,
převážně ženského rodu.
Na hradě Kašperku potom šlo vše „ráz
na ráz“.
Pan prezident usedl mezi přítomné
na lavice kolem zapálené hranice a v záři
praskajícího dřeva se začala podávat opečená kuřata, chléb, nalévalo se pivo či víno.
Začaly se rovněž vyskytovat nejrůznější
dotazy či problémy, jak z oblasti místního
života, tak i z celostátního hlediska. Pan
prezident při jídle pohotově podával své
názory a vysvětloval problémy. Aby celko-

vá nálada nebyla jenom vážná, začala brzy
vyhrávat improvizovaná čtyřčlenná kapela
mladých hudebníků.
Václav Havel si k ní na chvilku přisedl,
dokonce si půjčil kytaru, zahrál a zazpíval
si. Asi dlouho zněla v uších přítomných
melodie lidové písně „Když jsem já šel tou
Putimskou branou...“, která se tklivě nesla
noční tmou nad Kašperkem.

Nakonec došlo i na prohlídku historických expozic v hradebním purkrabství, o které se Václav Havel živě zajímal.
Došlo zde k setkání hlav českého státu
v rozmezí šesti a půl století, když prezident České republiky V á c l a v Havel
byl vyfotografován při prohlídce expozice před bustou českého krále Jana
Lucemburského.

A to už se blížila 23. hodina a pan Medek
tiše radil, aby se uvažovalo o návratu do
hotelu v Kašperských Horách.
Nastalo rychlé děkování a loučení a auta
postupně vyrážela úzkou temnou cestou
od hradu k silnici na Kašperské Hory. Pan
prezident ve svém hotelovém pokoji prý
ještě dlouho svítil.
Druhého dne po snídani - asi po deváté
hodině - se na nádvoří hotelu Tosch a na
náměstí před radnicí shromáždilo velké
množství lidí, aby pozdravilo svého prezidenta při odjezdu z města. Prezident se
postupně rozloučil na nádvoří s majitelem
hotelu panem Františkem Toschem, pozdravil se s občany. Zaujala ho početná
skupina žáků zdejší zvláštní školy, přivedená ředitelkou Jaroslavou Voráčkovou.
Následovalo rozloučení se starostou
Františkem Stíbalem a za hlasitého pozdravu Kašperskohorských opouštěla prezidentská kolona naše město.
Karel Větrovec, kronikář Města
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Umění gotiky v Muzeu Šumavy

Díky pochopení některých zapůjčovatelů mohla být prodloužena unikátní výstava
Umění gotiky v krajích Otavy a Úhlavy
v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách až
do konce října letošního roku. Návštěvníci
muzea tak mají možnost i nadále obdivovat
především vynikající sochařská díla pozdního středověku z oblasti jihozápadních
Čech. K předním exponátům ve výstavě
patří například nadživotní socha Madony
s děckem z Nezamyslic, dále Madony
z Dobrše, Klatov, Mouřence nebo Čímic
a další. K vrcholům českého pozdně gotického řezbářství patří díla anonymního tvůrce zvaného Mistr Oplakávání ze
Zvíkova. Tento mistr pro tenkrát bohaté
horní město Kašperské Hory vytvořil někdy
v letech 1510–1520 velký oltář, takzvanou
velkou archu s nádhernými životními sochami Madony, sv. Markéty a sv. Linharta.
Podle historika umění Petera Kováče jsou

kašperskohorská díla Mistra Oplakávání
srovnatelná například s tvorbou slavného
Mistra Pavla z Levoče. Z dalších prací
Mistra Oplakávání ze Zvíkova můžete ve výstavě
vidět
například Madonu
z Hracholusk,
která okouzluje diváka svým
jedinečně něžným úsměvem.
Vladimír
Horpeniak
Muzeum Šumavy
Kašperské Hory

Madona z Hracholusk, foto Jan Kavale

O pouti Kašperskohorských
do Říma informoval
vatikánský rozhlas

S mimořádným zájmem veřejnosti i
medií se setkala cesta kašperskohorských poutníků do Říma, při níž Svatý
otec František při generální audienci 27. května na náměstí sv. Petra ve
Vatikánu osobně požehnal nové ikony Krista Pantokratora a Matky Boží
(Salus Populi Romani), které s sebou
Kašperskohorští přivezli. Pro město
a farnost je to jistě významná a jedinečná
historická událost. Díky intervenci českobudějovického biskupství a apoštolské
nunciatury byli kašperskohorští poutníci poctěni místy na audienci v bezprostřední blízkosti Svatého otce. Návštěvě
šumavských poutníků v Římě věnovala

pozornost také
česká
redakce
vatikánského
rozhlasu, která
hned téhož dne
odvysílala reportáž s rozhovory
se zástupci kašp er skohor sk ýc h
poutníků.
Za
zdar římské pouti je třeba zvlášť
poděkovat
administrátoru
diecéze
Mons.
Adolfu Pintířovi,
domácímu
duchovnímu správci
P. Tomasu van
Zavrelovi, v neposlední řadě také iniciátorovi akce dr. Vladimíru Horpeniakovi.
Převoz ikon a jejich ideální prezentace
ve Vatikánu se mohla uskutečnit díky
úhledné kufříkové schránce, kterou
zhotovili, a pro tento účel sponzorsky
věnovali, místní řemeslníci - truhláři
Miroslav a Zdeněk Kůsovi a čalouník Jan
Chaloupka. Papežem osobně požehnané
ikony jsou nyní k veřejné úctě a modlitbě vystaveny v kostele sv. Markéty
v Kašperských Horách. V centru pozornosti jistě budou i o letošní pouti Panny
Marie Sněžné.
Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Dvě knihy
k historii
Šumavy
4. června 2015 byla v Muzeu
Šumavy slavnostně představena nová
historická kniha „Kašperské Hory za
třicetileté války“ z dílny plzeňského
historika docenta Jana Kiliána z katedry historie Pedagogické fakulty
Západočeské univerzity. Více než na
dvou stovkách stránek autor popisuje válečné události z doby před téměř
čtyřmi stoletími, jak se promítly do
života tehdejších obyvatel našeho
města. Dále přibližuje místní demografické a sociální poměry té doby,
místní ekonomiku včetně fungování
řemeslné výroby, obchodu na Zlaté
stezce i tradičního hornictví. Mimo
jiné máme možnost se seznámit s typickými skupinami obyvatel včetně
místních elit, sledovat projevy kulturního života a vzdělanosti včetně
školství, sledovat i běžný každodenní
život šumavského sídla… Publikace
je významným příspěvkem do zatím
ne příliš bohaté historiografie našeho
města. Škoda, že vynikající odborná
kniha vyšla jen jako zájmový náklad
Západočeské univerzity v počtu pouhých 250 neprodejných výtisků.
Stěžejní osobnosti Šumavy – benediktinskému mnichu a poustevníkovi, diplomatu a misionáři
sv. Vintíři - Guntherovi, je věnován
nový titul pražského nakladatelství
Toga s. r. o. Jedná se o edici Legendy
o sv. Vintířovi – Vita S. Guntheri,
kterou připravil historik docent
Petr Kubín z Teologické fakulty UK
v Praze. Tvůrcem vintířovské legendy
byl neznámý břevnovský mnich, který ji podle textů z 11. století sepsal
na pokyn opata Martina někdy po
polovině 13. století pro potřeby tenkrát připravovaného kanonizačního
procesu. Vedle původního latinského
textu s novodobým překladem do češtiny kniha obsahuje cennou editorovu
studii „Světec a jeho legenda“. Edice
středověké legendy o sv. Vintíři je
předzvěstí vydání velké monografie
o sv. Vintíři, na které historik Petr
Kubín pracuje již několik let.
Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Sokol v Kašperských Horách

Je tomu již 70 let, kdy občané našeho
městečka prožili dne 26. září 1945 opravdový svátek. Sešli se ve velkém počtu do
hotelu Ertl - dnes Kašperk -, aby slavnostním způsobem znovu obnovili násilím v září 1938 rozpuštěnou sokolskou
jednotu. Ta spatřila světlo světa již v srpnu roku 1919 zásluhou sušických sokolů,
zejména Antonína Friedla, který sděluje „v neděli 10. srpna vypravilo se sušické
členstvo na Hory, aby hromadně byli učastni
založení jednoty v Horách. Ke třetí hodině
dorazila výprava na místo, kam současně došli také zástupci jednot z Horaždovic,
Strašeně a Soběšic. Ve všech prostorách České
besedy sešlo se celkem 130 hostí sokolských
a všichni Čechové kašperskohorští s důstojnictvem i mužstvem posádky naší v Horách.“
Tajemník J. Šafhauser pak přítomné seznámil s úkoly, které novou jednotu čekají a ta že bude zatím odbočkou jednoty
sušické. S pravidelným cvičením bude započato ihned v tělocvičně místní německé
reálky, což vedení školy nebylo vhod, ale
bylo to nařízeno ministerstvem školství
a osvěty. „V přátelské zábavě, při které horlivě účinkoval hudební soubor Čechů kašperskohorských, setrvali účastníci do pozdního
večera, kdy nastoupen zpáteční pochod za
jásavých zvuků sokolských písní městečkem
po staré silnici...“ jak napsal tehdejší tisk.
Dodává, že „na příštím sletu sokolském vítati bude Praha a celý národ sokolské šiky, pozdraví bouřlivě i nejmladší ratolest na kmenu sokolském, sokolskou jednotu na Horách
Kašperských,“ což se také stalo.
14. září na slavnostní valné hromadě byli zvoleni starostou Dr. M. Korbel,
mistostarostou J. Šafhauser, jednatelem
V. Král, náčelníkem kpt. Kott a pokladníkem poštmistr K. Slach. V tentýž den bylo
konáno první veřejné vystoupení místního Sokola, které se vydařilo. „O druhé
hodině z Besedy vyrazil velký proud sokolský

k místní reálce. Domy Čechů horských, beseda a cvičiště ozdobeny byly zelení a prapory
národními. Branou Vítejte nám vešli jsme na
hřiště a byli svědky povedeným vystoupením
všech složek.“ Začínali nejmenší s panenkami a poslední muži předvedli efektní
vystoupení s puškami. Velký úspěch byl
jistě povzbuzením, ale za necelých dvacet let byl konec a Češi museli opustit
svoje město. A tak se vracíme k úvodu
článku. K obnově činnosti přispěli i bratři ze Sušice s radou i pokyny k obnově.
Prvními poválečnými funkcionáři byli
zvoleni: starostou Petržílek, místostarostou Mašek, náčelníkem Mášl, náčelnicí
Souhradová, vzdělavatelem Bouška, pokladníkem Míčka a zdravotníkem Lukeš.
A zase se cvičilo a jelo se roku 1948 do
Prahy na všesokolský slet, kde v průvodu
dali sokolové najevo prezidentu Klementu
Gottwaldovi najevo svůj nesouhlas s novým poúnorovým zřízením. A ten v odvetu nařídil provést čistku v sokolských
jednotách a „zvláštní pozornost budiž věnována osobám, které se zúčastnily všesokolského sletu a o nichž došly zprávy, že měly
podíl na protistátních provokacích. Dále
budiž věnována pozornost osobám, které
organizovaly zájezd do Prahy u příležitosti
pohřbu prezidenta Dr. Ed. Beneše.“ A nastalo vylučování i v Kašperských Horách,
které organizoval sokol Mášl, ředitel školy. Byli vyloučeni: Božena Matějková,
Jan Bartizal, Miroslav Šašek a František
Novák. Na další čtyři již nedošlo, protože
manželé Jelínkovi a Schindauerovi opustili ilegálně republiku, takže osmičlenná
vylučovací komise měla méně práce. No
a zakrátko byl Sokol rozpuštěn, mnozí
funkcionáři skončili v base i na šibenicích.
Skončil tak neslavně i Sokol v našem městě a byl nahražen sjednocenou organizací
Tatran. Ale to už je jiná kapitola.
Emil Kintzl

Slavnost pramene
29. 8. 2015 v Dobré Vodě
u Hartmanic
Závěr Aktivního léta 2015 v Dobré
Vodě a zároveň poslední sobotní akce
v rámci programu Devíti týdnů baroka
pořádaného ve spolupráci s Evropským
hlavním městem kultury Plzeň 2015.
Přijďte se rozloučit s putováním po barokních skvostech západních Čechách.
Budete moci zhlédnout interiér kostela,
navštívit muzeum Šumavy, pozřít nějakou tu barokní krmi a možná potkat
i samotného poustevníka Vintíře. Pro
pohybu milovné jedince jsou k dispozici
tři kapličky na úpatí hory Křemelné a jedna zasvěcená samotnému Vintíři na hoře
Březník.
Začátek je ve 14.00 na prostranství
před kostelem sv. Vintíře v Dobré Vodě
u Hartmanic.
Večer v 19.30 vás čeká koncert barokní
hudby TY SPÍŠ, DUŠE MOJE.
V tomto programu bude představena
melancholická a jímavá hudba raně barokní Itálie ve skladbách Giulia a Francescy
Caccini, Tarquinia Meruly a dalších.
Spojení dvou drnkacích nástrojů v doprovodu i v sólových skladbách patří
k nejatraktivnějším kombinacím barokního repertoáru a velmi lahodně souzní
s lidským hlasem.
Účinkují: Markéta Cukrová - mezzosoprán, Kateřina Ghannudi - harfa, Jan
Krejča - loutna, theorba.
Na úplný závěr se můžete těšit na neobvyklý barokní ohňostroj.
Vstupenky a bližší informace: Šumavské
cesty, z. s. (sumavske.cesty@centrum.cz,
www.sumavskecesty.cz, +420 603265034,
+420 724006625)Městské informační
středisko Hartmanice (ishartmanice@
muhartmanice.cz, www.muhartmanice.
cz, +420 376593059)
Prodám křeslo a taburetku,
více informací na tel.: 704 718 981.
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Kamenné symboly nejstarší
historie Kašperských Hor
ještě další technická
zařízení jako pícky
k pražení zlatonosného křemene, splavy, síta a opracované
balvany s uměle vykrouženými důlky
k provádění amalgamace. Zlatonosný
křemen ze zlatodolů se po pražení
a prudkém zchlazení vodou zprvu drtil
buď ručně kladivy
nebo ve zvláštních
stoupách. Křemenná
drť se pak rozemílala ve zlatomlýnech.
moučka
Mlecí kameny ze středověkých zlatomlýnů u Kašperských Hor, foto archiv Křemenná
se dále propírala na
K boku jižního schodiště hlavního kos- splavech jako při rýžování. Propraný matetela v Kašperských Horách budou nainsta- riál se v miskovitých prohlubních zvláštně
lovány středověké mlecí kameny ze zlato- upravených balvanů mísil se rtutí v procesu
mlýnů z Kašperských Hor a okolí. Jedná se takzvané amalgamace, kdy rtuť vázala na
o cenné archeologické a zároveň technické sebe zlato. Odpařením rtuti se nakonec
památky, dokládající historii Kašperských získal očekávaný drahý žlutý kov. Vedle
Hor jako nejvýznamnějšího zlatonosné- klasických mlecích kamenů ze zlatomlýho revíru předhusitské doby v Čechách. nů jsou prezentovány v nové instalaci na
Zlatonosný křemen se v minulosti hned náměstí v Kašperských Horách také rozv blízkosti dolů upravoval drcením, pra- lomené mlecí kameny, které byly druhotně
žením, rozemíláním, propíráním a lou- použity k procesu další úpravy zlaté rudy,
žením pomocí rtuti, až bylo získáno čisté když do jejich hladkých stran byly vykrouzlato. Podle staré místní tradice a zpráv ženy misky pro amalgamaci. Mlecí kamekronikářů pracovalo na Kašperskohorsku ny ze středověkých zlatorudných mlýnů
za krále Jana Lucemburského na 300 mlý- jsou tak zvláštním atributem nejstarší „zlanů na zlatou rudu. Také nejstarší zprávy té“ historie Kašperských Hor a je dobře, že
o Kašperských Horách obsažené v roz- tyto jedinečné památky budou nyní opět
hodčích výrocích jihlavského horního na očích nejen místním občanům ale i četsoudu z doby před rokem 1325 se vztahují ným návštěvníkům našeho kraje.
ke zpracování zlata v místních zlatomlýVladimír Horpeniak
nech. Na zlaté doly a úpravu zlata tenkrát
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
v Reichensteinu – Kašperských Horách
dohlížel jako králův zástupce nejvyšší
pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé, pověřovaný též úřadem nejvyššího hejtmana
v Čechách, jeden z nejbohatších a nejvlivnějších pánů té doby. Mlecí kameny z kašperskohorských zlatomlýnů jsou většinou
ze žuly, o průměru většinou kolem 90 cm.
Do jejich mlecích ploch jsou vyryty soustředné rýhy – žlábky, které se vytvořily
roztíráním úlomků tvrdého zlatonosného
křemene. Konstrukce zlatomlýnů bývala ze
dřeva, jak to dokládá například vyobrazení
ve známém spisu Jiřího Agricoly Dvanáct
knih o hornictví a hutnictví z roku 1556.
Zcela konkrétní písemné zprávy o zlatomlýnech na Kašperskohorsku jsou například
z doby těsně před rokem 1325, kdy Jan
Lucemburský dal razit první české zlaté
Vyobrazení zlatorudného mlýna ve spise jiřího
mince zvané florény, dále z let 1417, 1479
Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví
a 1481. Z archeologických výzkumů je
z roku 1556, archiv Muzea Šumavy
známo, že ke zlatorudným mlýnům patřila
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Záchrana
vzácné hudební
památky
zahájena
Mezi nejvzácnější hudební památky
našeho regionu patří barokní varhany na
kůru hřbitovního kostela sv. Mikuláše
v Kašperských Horách. Je to jednomanuálový nástroj s pedálem a sedmi rejstříky. V roce 1733 je postavil známý varhanář své doby František Khanhäuser
ze Žlutic díky fundaci jistého Tomase
Fuxe. Uvnitř nástroje se dochoval vzácný nápis o postavení těchto varhan se
soupisem všech chrámových hudebníků působících tenkrát v Kašperských
Horách, kterých bylo celkem 16.
Unikátní hudební památka byla vážně poškozena ještě někdy v padesátých
letech minulého století řáděním vandalů. Dlouho se hledaly prostředky
na záchranu tohoto vzácného nástroje. Teprve významné sponzorské dary
pražské lékárnice a krajanky z Tuškova,
paní doktorky Jitky Michalíkové umožnily nyní zahájit opravu a restaurování
mikulášských varhan. Akce se letos
ujala specializovaná varhanářská firma
Marka Vorlíčka z Domažlic. Varhany
byly nyní rozebrány a odvezeny do domažlické dílny k náročné rekonstrukci
a restaurování.
Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Vzácné barokní varhany z roku 1733 na kůru
hřbitovního kostela sv. Mikuláše v Kašperských
Horách byly nyní převezeny k restaurování do varhanářské dílny Marka Vorlíčka
v Domažlicích. Snímek Jan Kavale
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Kašperskohorské hasičky vydají
vlastní kalendář

Sbor dobrovolných hasičů v Kašperských
Horách má velmi akční členky. Místní hasičky připravují vydání kalendáře na rok
2016 s vlastními fotografiemi. Originální
kalendář bude pochopitelně v prodeji – právě z tohoto výtěžku se rozhodly přispět na
vybavení družstva nejmenších hasičů .
To, co nejdříve vypadalo jako bláznivý
nápad, dostává pomalu ale jistě reálnou
podobu. Podobně jako ostatní sbory dobrovolných hasičů chtějí i kašperskohorští
vybavit své dětské družstvo pro trénink
i soutěže. Ale jsou zároveň ochotní (tedy
ochotné, protože tohle je opravdu akce
čistě v režii žen – hasiček) pro to udělat
i něco víc, než jen žádat o finanční podporu a čekat...
Sympatické hasičky přemýšlely, jak by
mohly získat další prostředky na pořízení
techniky na soutěže pro své následovníky
z nejmladší generace.
Tak z prvotního „plácnutí do stojaté
vody“ vzešla reálná podoba. „V současné
době máme domluvené focení, předtiskovou
přípravu i tisk kalendáře. Musíme samozřejmě sehnat počáteční investici, ale věříme, že
jak vedení města (které jsme už neformálně
oslovily), tak i místní podnikatelé nám vyjdou
vstříc a pomohou tak dobré věci“, říká členka družstva kašperskohorských hasiček
Vendula Gregrová.
Malým hasičům se v Kašperských
Horách trpělivě věnuje jejich vedoucí
Tereza Havlová: „Jsou šikovní, a proto si
zaslouží i pro ně viditelnou podporu. Chceme
jim tím, že pořídíme jejich „vlastní techniku“
na soutěže, mimo jiné dát i pocit, že patří
k těm velkým a zodpovědným a že jim věříme,“ doplňuje.
A jak bude kalendář vypadat?
„Hlavním tématem bude hasičina, v netradičním pojetí. Paní fotografka, kterou
máme domluvenou, je velmi kreativní a už
teď se na focení těšíme i my. Prý to bude
překvapení :-) Fotografie hasiček budou
samozřejmě doplněny klasickými údaji, prostor se určitě najde i pro prezentaci sponzorů
a partnerů, pro které to bude vítaná originální reklama,“popisuje plánovaný výsledek Vendula Gregrová.

A co na to muži hasiči?
„Určitě děvčatům držíme palce, aby úspěšně
svůj nápad realizovaly. My chlapi se letos fotit
nebudeme, ale kdo ví, třeba příští rok...,“ se
smíchem komentuje Filip Gregr, také člen
SDH Kašperské Hory, na pozici strojníka.
Nápad se líbí i starostovi sboru Vladimíru
Kavalemu a veliteli Jaroslavu Schmidovi:
„Všechny aktivity, které děti podpoří ve
smysluplném trávení volného času, vítáme.
Snažíme se jim připravit takové podmínky,
aby je hasičina bavila, ale pořád je co vylepšovat . Věříme, že nápad našich žen bude mít
úspěch a přinese očekávané výsledky.“
Kdy a kde bude kalendář k dostání?
Sledujte naše stránky, Kašperskohorský
zpravodaj (září) a facebook hasičů SDH
Kašperské Hory - tam všude najdete potřebné informace a zprávy o tom, jak příprava kalendáře pokračuje.
Kašperskohorským děvčatům fandíme
Šumava.eu
- je v tomto
projektu
jejich mediálním partnerem, který
se na výrobě kalendáře bude také podílet.
Dětem se na soutěže bude nová technika
určitě hodit a doufejme, že na hasičských
soutěžích budou úspěšní. Určitě by tím potěšily všechny starší „kolegy“ a sboru daly
milý dárek k jeho 140. výročí založení,
které právě v příštím roce oslaví.

Orientačním běžcům
se daří
O víkendu, kdy kašperskohorští
fotbalisté úspěšně bojovali s Týncem
o postup do okresního přeboru, sbírali závodníci z oddílu OB další body do
západočeského žebříčku na závodech
pořádaných OK Lokomotiva Plzeň
v lesích okolo tohoto města. Za pěkného počasí a na kvalitně připravených
tratích, požadujících dobré čtení mapy
pro volbu nejvhodnějších postupů mezi
jednotlivými kontrolami, se jim dařilo.
A tak se mohou chlubit nejen účastí na
stupních vítězů, ale i dobrými umístěními v žebříčku po skončení jeho jarní
části. V žácích je Ondra Šustr (H10) na
4. místě a bratr Tonda v silně obsazené kategorii H14 na šestém místě. Toto
umístění mu zajišťuje i zisk licence "B".
Z veteránů pak Pavel Šustr (H45) je
druhý, stejně tak i Miloš Fiala (H65),
a Mária Patáková (D55) je na pěkném
čtvrtém místě.
Miloš Fiala

Andrea Staňková

Do okresu

Po patnácti letech fotbalisté našeho oddílu postoupili do okresního přeboru. Po
čtvrtém jarním kole nikdo již ani nedoufal, že naši kluci postoupí. Ale po důkladné domluvě trenérů se kluci vzchopili ke
šňůře 10 neprohraných utkání za sebou
a z druhého místa a 55 uhranými body z 26
odehraných utkání postoupili. Poslední

utkání o postup si to rozdaly oddíly z 2. a 3. místa, kde o bod lepší Sokol
Týnec prohrál u nás na
hřišti 5:0.
Nesmíme zapomenout
na naše fanoušky a fanynky, kteří naše kluky
svým fanděním vyburcovali k lepším výkonům.
Zároveň nesmíme zapomenout poděkovat našim
věrným sponzorům.
Po krátké letní přestávce přejeme klukům
v okresním přeboru mnoho úspěchů a doufáme, že i zde budou hrát o přední příčky.
Zároveň bychom chtěli pozvat začátkem
září, kdy začíná nová fotbalová sezona, nástupce fotbalistů z řad nových prvňáčků,
druháků a třeťáků na fotbalové hřiště na
Cikánce na trénink nových talentů.
Miloslav Eger
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KULTURA
DLOUHODOBÉ AKCE,
VÝSTAVY
do 31. října
V�sta�a „Ve�ké še�m� Šuma�� a Besk�d“

P�odejní ��sta�a i�ust�ací Lud�íka Kunce se
koná �e spo�up�áci se Sp�á�nou NP Šuma�a.
Ote�í�ací doba: k�ěten, če��en: út – so 9.00
– 12.00, 13.00 – 17.00, ne 9.00 - 12.00; če��enec - s�pen: út - ne 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00;
září - říjen: út – so 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00,
ne 9.00 - 12.00
| Ga�e�ie Muzea Šuma��, Kašpe�ské Ho��

22. 6. – 24. 7.
V�sta�a k 20. ���očí ná�ště�� Vác�a�a
Ha��a � Kašpe�sk�ch Ho�ách

Vzpomínko�á ��sta�a na d�oudenní ná�ště�u
pana Ha��a � Kašpe�sk�ch Ho�ách a na h�adě Kašpe�ku. V�sta�a ote�řena denně po – pá
8.30 – 17.00, so – ne 9.00 – 15.00.
| V �sta�ní místnost na �adnici � Kašpe�sk�ch
Ho�ách

2. 8. – 30. 9.
V�sta�a Jose� Sodomka � Kašpe�sk�ch
Ho�ách. V�sta�a LIAZ.

Ve�nisáž se uskuteční 2. 8. od 16.00 �e ��sta�ní síni na �adnici. V�sta�a předsta�í posta�u
Jose�a Sodomk� – známého českého ka�osáře,
kte�� ��studo�a� ��znamnou Dře�ařskou ško�u
� Kašpe�sk�ch Ho�ách. Větší část ��sta�� se
poté zaměří na histo�ii spo�ečnosti Liaz z Mnicho�a H�adiště, �e kte�é p. Sodomka také
p�aco�a�, �o�mou �otog�a�í, dokumentů a exponátů. Autoři ��sta��: Ka�e� Vác�a�ík �e spo�up�áci s p�aco�ník� MěKIS Kašpe�ské Ho��.
V�sta�a ote�řena denně s�pen: po – pá 8.30 –
17.00, so – ne 9.00 – 15.00, září: po – pá 9.00
– 12.00, 13.00 – 16.00, so – ne 9.00 – 15.00.
| V �sta�ní místnost na �adnici Kašpe�ské Ho��

Če��enec, s�pen | úte��, nedě�e od 10.30
Září | sobot� od 10.30
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KAŠPERSKÝCH HOR S PRŮVODCEM

I. ČÁST
Odha�te tajemná zákoutí Kašpe�sk�ch Ho�
s p�ů�odcem. P�oh�ídk� o histo�ii města s ná�ště�ou �adničního podzemí, pi�o�a�ské jesk�ně
a koste�a s�. Ma�két�. Vstupenk� � předp�odeji
na Městském ku�tu�ním a in�o�mačních středisku � K. Ho�ách � budo�ě �adnice, �eze��ace na
te�. 376 503 413, e-mai�: in�o�mace�kaspho��.
cz. Vstupné zák�adní 60 Kč, snížené 45 Kč.
| Radnice Kašpe�ské Ho�� – začátek p�oh�ídk�

Kinematog�a� B�atří Čadíku p�omítne na náměstí čt�ři české ��m�: čt��tek 9. 7. Tři b�atři, pátek 10. 7. Hodino�� hote�, sobota 11.
7. Vejška, nedě�e 12. 7. Fotog�a�. P�ojekce na
ote�řeném náměstí mohou ná�ště�níci zh�édnout za dob�o�o�né �stupné.
| Náměstí, Kašpe�ské Ho��

Če��enec – s�pen | denně k�omě pondě�í
a pátku � 15.00 a 16.00
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA SV. MIKULÁŠE - MUZEUM BRÁNA
NEBES

| S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho��

10. 7. | 13.00 – 16.00
Za histo�ií si�k� do Amá�k�

11. 7. | 18.00
Komo�ní konce�t Lido�á píseň �e �ážné hudbě

| Ga�e�ie Muzea Šuma��

P�oh�ídk� koste�a s muzeem B�ána nebes aneb
o sm�ti jako začátku ži�ota. Dopo�učené �stupné 50 Kč. Kontakt: He�ena Peká�ko�á +606
545 062, he�enapek�cent�um.cz.
| Hřbito�ní koste� s�. Miku�áše Kašpe�ské Ho��

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

Če��enec, s�pen | středa 9.00 - 16.00
T�oři�é dí�n� p�o ma�é i �e�ké

15. 7. | 10.00 – 15.00
Přes Nebe a Pek�o na Ždáno�

12. 7. | 13.00 – 17.00
Ruční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků (pateříků) na sk�ářském kahanu

Přij�te si ���obit p�sto�ou �outku z o�čího �ouna.
| V �sta�ní síň na �adnici, Kašpe�ské Ho��

| S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho��

ČERVENEC

Méně je někd� �íce, p�oto se nebojte, že po tmě
toho u�idíte na h�adě má�o, ���.kaspe�k.cz.
| H�ad Kašpe�k

4. – 12. 7. | 10.00 – 18.00, ne 10.00 – 16.00
Muzeum �ehkého ope�nění Annín

Jediné před�á�ečné ope�nění na Šuma�ě, tz�. řopík. ���.�opik-annin.cz.
| U zastá�k� D�ouhá Ves, Bohdašice, přes řeku
Ota�u u obce Annín

16. – 18. 7.
Noční p�oh�ídk� na h�adu Kašpe�ku

17. 7. | od 14.00 a od 20.00
Kočo�né di�ad�o - F�aška o Dušano�ě duši

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

F�aška o Dušano�ě duši ��p�á�í příběh m�adého č�o�ěka, kte�� se na s�é pouti �ásk� střetá�á
s nást�ahami sedmi sm�te�n�ch hříchů. Jedná se
o �etní di�ade�ní open-ai� předsta�ení. Vstupné
dob�o�o�né, p�o děti i dospě�é.
| Kašpe�ské Ho�� - náměstí

9. 7. | 10.00 – 14.00
Po stopách z�atokopů

19. 7. | 14.30 – 17.00
R�žo�ání z�ata

7. 7. | 13.00 – 16.00
T�oři�á dí�na "Z o�čína"

| S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho��

| S�az Radešo�

9. 7. – 12. 7. | �žd� od 22.00
Kinematog�a� B�atří Čadíků – Fi�mo�é
�éto � Kašpe�sk�ch Ho�ách

17. – 19. 7.
Festi�a� na konci s�ěta

| Pod soko�o�nou, Kašpe�ské Ho��
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21. 7. | 13.00 – 16.00
T�oříme z FIMO hmot�

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

24. 7. | 10.00 – 13.00
Šuma�ská nej…

P�og�am nejen p�o �odin� s dětmi p�n� he�,
akti�it a zajíma�ostí o šuma�ské pří�odě.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

25. 7. | 15.00
B�ána nebes – Přednáška „Pohřbí�ání
na Šuma�ě – o kostnicích a ži�otě na
hřbito�ech“

Přednáška Mg�. Ma�tina Čechu��, a�cheo�og
Západočeského muzea.
| Koste� s�. Miku�áše

25. 7. | 19.00
Mouřenec – ba�okní �eče�

V �ámci Šuma�sk�ch �etních hudebních �eče�ů
��stoupí Lenka Pe��ant, Ma�ie-Anna Bukačo�á.
| Koste� s�. Mouřence, Annín

25. 7.
KYC – Kašpe�skoho�sk� Yo�o Contest
Soutěž � jojo�ání – 2. �očník.
| Kino Kašpe�ské Ho��

26. 7. | 14.00 – 17.00
Po stopách šuma�sk�ch zá�esáků

Umíte se dobře ��ba�it do pří�od� a po�adit si
i � nouzo�é situaci?
| S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho��

28. 7. | 10.00 – 15.00
Přes Nebe a Pek�o na Ždáno�

V�cházka ko�em ��chu Ch�um do b��a�é osad�
Ždáno� a přes Ka���ík zpět. Nádhe�né ��h�ed�.
| S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho��

30. 7. | 10.00 – 14.00
Po stopách z�atokopů

V�cházka s po�ídáním o těžbě z�ata � oko�í
Kašpe�sk�ch Ho� � dá�né i nedá�né minu�osti.
| S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho��

II. ČÁST
31. 7. | 10.00 – 13.00
T�oři�á dí�na – H�nčířst�í

Přij�te si ��zkoušet k�ásnou, a�e ne�ehkou p�áci na h�nčířském k�uhu. Dopo�učujeme se na
akci předem objednat.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

SRPEN
1. 8. | 10.00 – 14.00
Rost�in�, keře a st�om� a jejich místo
� kuch�ni

Botanická ��cházka p�o děti i dospě�é za tajemst�ím šuma�sk�ch �ost�in.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

31. 7. – 2. 8.
Poutní s�a�nosti Pann� Ma�ie Sněžné
P�og�am:
Pátek 31. 7.

22.00 – Tiché s�ěte�né p�ocesí – koste� s�.
Ma�két�
22.30 – Ado�ace – meditace při s�íčkách – koste� Pann� Ma�ie Sněžné

Sobota 1. 8.

Odpo�. - 7. �očník Pouťo�é hudební odpo�edne
– pa�čík pod kinem
15.00 a 16.00 - Komento�aná p�oh�ídka koste�a s�. Miku�áše a B�ána nebes – Koste�
s�. Miku�áše
17.00 - G�ego�iánské nešpo�� – Scho�a de� Domp�a��ei Regensbu�g - Koste� s�. Ma�két�
17.40 - Žehnání no�odobé soch� Pann� Ma�ie
Och�anite�k� a s�a�nostní p�ocesí
18.00 - Česko-německá mše s�. s P. Tomasem �an
Za��e�em – Koste� Pann� Ma�ie Sněžné
20.00 - Konce�t Pe��ant Co��egium s V�adimí�em Bukačem – Koste� s�. Miku�áše
21.00 - Pouťo�á zába�a – Náměstí

Nedě�e 2. 8.

10.00 – G�ego�iánská česko-německá mše s�.,
hudební dop�o�od Scho�a de� Domp�a��ei
Regensbu�g – Koste� s�. Ma�két�
10.30 – Komento�aná p�oh�ídka města

s p�ů�odcem – s�az na �adnici
14.00 – V. �očník setkání ha�monikářů - Náměstí
15.00 – Žehnání poutníkům, hudební dop�o�od Eibensch�äge� Sänge� (SRN) – Koste�
Pann� Ma�ie Sněžné
15.00 a 16.00 - Komento�aná p�oh�ídka koste�a s�. Miku�áše a Muzea B�ána nebes
– Koste� s�. Miku�áše
16.00 – Ve�nisáž ��sta� Jose� Sodomka � Kašpe�sk�ch Ho�ách a LIAZ – V�sta�ní místnost na �adnici
| Kašpe�ské Ho��

1. 8. | 20.00
Pe��ant Co��egium s předním česk�m sm�čco��m �i�tuózem V�adimí�em Bukačem

V �ámci šuma�sk�ch �etních hudebních �eče�ů,
konce�t pořádán na památku zesnu�ého kont�abasist� Jiřího Pe��anta a je součástí poutních
s�a�ností k Panně Ma�ii Sněžné. Ducho�ním
s�o�em p�o�ází Tomas �an Za��e�. Předp�odej
MěKIS K. Ho��, te�. 376 503 413, Kino Sušice
a KD Soko�o�na Sušice.
| Koste� s�. Miku�áše, Kašpe�ské Ho��

2. – 5. 8., 6. - 9. 8. | 21.00
Othe��o, Romeo a Ju�ie - Di�ade�ní spo�ek
Kašpa� na Kašpe�ku

P�kna, kte�á znamenají Kašpe�k. Di�ade�ní spo�ek Kašpa�, �etos �e znamení Wi��iama
Shakespea�a, u�ede s�é h�� Othe��o (2. - 5. 8.)
a Romeo a Ju�ie (6. - 9. 8.), opět � neodo�ate�né atmos�éře h�adního pa�áce h�adu Kašpe�k.
���.kaspe�k.cz, �eze��ace nutná.
| H�ad Kašpe�k

4. 8. | 10.00 – 14.00
Po stopách z�atokopů

| S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho��

5. 8. | 19.00 – 20.00
Himá�aj. K�ajina a �idé � Nepá�u a Ladakhu

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

6. 8. | 13.00 – 16.00
T�oři�á dí�na - antist�eso�é ma�o�ání

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

změna p�og�amu ��h�azena

:)*)"4"+#*+(%5!%&($9%5)*8!)"&03$:)*5 6'()"4&(.
 7
7  7 0"+#*+(")' &(./0---)+$,%*!" &(.

21

KULTURA

III. ČÁST
sk�ářském kahanu

7. 8. | 14.30 – 17.00
R�žo�ání z�ata

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

| S�az Radešo�

7. 8. | 19.00
Kam až doh�édneme do �esmí�u

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

8. 8. | 17.30
B�ána nebes – Přednáška „Úcta k ži�otu
�s. Ku�tu�a sm�ti“

Přednáška Mg�. Radima Ucháče, p�ezidenta
Hnutí p�o ži�ot.
| Koste� s�. Miku�áše

8. 8. | 19.00
Requiem za nena�ozen� ži�ot, �itu�gick�
dop�o�od G�ego�iánské scho�� z Paříže

18. 8. | 13.00 – 16.00
T�oři�á dí�na "Z o�čína"

ZÁŘÍ

19. 8. | 19.00 – 20.00
Is�and - Vodopád� a po�á�ní záře

4. 9. | 13.00 – 15.30
Zahájení ��sta�� " Houb� známé i neznámé"

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

20. – 22. 8.
Noční p�oh�ídk� na h�adu Kašpe�ku

D�uh� te�mín nočních p�oh�ídek h�adu, kte�é
ani tentok�át nebudou �ozhodně nikte�ak ob�čejné. B�ižší in�o�mace na ���.kaspe�k.cz
| H�ad Kašpe�k

21. 8. | 13.00 – 16.00
T�oříme z FIMO hmot�

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

8. – 9. 8.
Pouť na Če��ené – 10. �očník

22. 8.
Setkání odpů�ců těžb� z�ata

11. 8. | 10.00 – 13.00
H�edání šuma�sk�ch skřítků

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

12. 8. | 19.00 – 20.00
Las Vegas a ná�odní pa�k� USA

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

Beseda o p�ob�ematice těžb� z�ata � sou�is�osti s přip�a�o�anou sm�ou�ou TTPI, součástí
budou i k�átká ��mo�á p�omítání, dop�o�odn�
p�og�am: p�oh�ídka seismické stanice, hudba,
h�� p�o děti. B�ižší in�o�mace na p�akátcích
před akcí. Sd�užení Šuma�a nad z�ato.
| Kašpe�ské Ho��

23. 8. | 10.00 – 14.00
Jedo�até �ost�in� � pří�odě

14. 8. | 10.00 – 15.00
Puto�ání na h�ad Kašpe�k

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

15. – 16. 8. | so 10.00 – 18.00, ne 10.00 – 16.00
Muzeum �ehkého ope�nění Annín

| S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho��

| S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho��

Jediné před�á�ečné ope�nění na Šuma�ě, tz�.
řopík In�o�mace na: ���.�opik-annin.cz
| U zastá�k� D�ouhá Ves, Bohdašice, přes řeku
Ota�u u obce Annín

16. 8. | 13.00 – 17.00
Ruční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků na

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

Mši s�. ce�eb�uje P. Tomas �an Za��e�, mešní
sbí�ka na op�a�u koste�a s�. Miku�áše.
| Koste� s�. Miku�áše

| Osada Če��ená

28. 8. | 18.00 – 24.00
Netop�ří noc

25. 8. | 10.00 – 15.00
Přes Nebe a Pek�o na Ždáno�
26. 8. | 19.00 – 20.00
Šuma�a �e �otog�a�ích He�en� Macenaue�o�é

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

27. 8. | 10.00 – 14.00
V�p�a�a za Ke�t� na Sed�o

| S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho��

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

5. 9. | 10.00 – 14.00
M�ko�ogická přednáška " Houb� známé
i neznámé"

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

5. – 6. 9.
Dn� E��opského dědict�í 2015 na Kašpe�ku

| H�ad Kašpe�k

7. 9. | od 16.00
Přástk� - t�ů�čí dí�na p�o dospě�é

| Ho�sk� k�ub, k�ubo�na 2NP, Kašpe�ské Ho��

11. – 12. 9.
Šuma�ské Kašpe�ské Ho�� – městské
s�a�nosti dob� Jana Lucembu�ského

V pátek dopo�ední p�og�am p�o ško�� a �odin�
s dětmi. Po oba d�a dn�: hudba, dob�é jíd�o
a spoustu zába��, histo�ické t�žiště, histo�ická
�esnička u koste�a s�. Miku�áše. S�a�nosti na
téma ži�ot a s�á�a k�á�e Jana Lucembu�ského.
Více in�o�mací na p�akátcích, ���.suma�a.
net/ickho��, te�. 376 503 412.
| Náměstí Kašpe�ské Ho�� a oko�í

12. 9. | 9.00 – 18.00
Šuma�sk� FotoMa�aton - 5. �očník s přednáškou "Akt s Robe�tem Vano"
Ce�os�ěto�ě ob�íbená �otog�a�cká soutěž p�o
ši�okou �eřejnost. Exk�uzi�ním hostem akce je
s�ěto�ě uzná�an� p�o�esioná�ní �otog�a� ROBERT VANO.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
Pod�obn� p�og�am na MěKIS nebo na �ebu.

změna p�og�amu ��h�azena
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