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Kašperskohorský zpravodaj
přeje v roce 2016
všem obyvatelům
pevné zdraví a spokojenost
ve všech oblastech života.
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KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Úvodník

Vážení čtenáři,
otevíráte první číslo dvanáctého ročníku
Kašperskohorského zpravodaje.
Rok 2015 byl pro Zpravodaj rokem
změn - největší změnou byla jeho proměna z dvouměsíčníku na měsíčník. Přestože
řada lidí pochybovala, zda se každý měsíc
naplní dvacet stran, velmi rychle se ukázalo, že tyto pochybnosti jsou zbytečné.
Děkuji všem, kteří do Zpravodaje po celý
rok přispívali. Zpravodaj mi umožnil poznat celou řadu zajímavých lidí a přinesl mi
také do života několik krásných přátelství.
Je až neuvěřitelné, jak rychle rok 2015
utekl, připadá mi to jako včera, když mi
loni v lednu Veronika Rosecká Zpravodaj
předávala.

Zpravodaj urazil kus cesty a je na čase,
aby udělal kroky další pod vedením nového
redaktrora, žádný vývoj nemůže ustrnout.
Těším se na to, až uvidím, jak dostává
Zpravodaj novou tvář.
Novému redaktorovi přeji, aby jej práce
bavila a naplňovala, aby dokázal zrealizovat všechny své nápady a každý měsíc dostával od čtenářů zajímavé příspěvky.
Kašperskohorskému zpravodaji přeji, aby
pro něj byl rok 2016 rokem plným inspirace a skvělých článků.
A Vám, milí čtenáři, děkuji za celý rok
2015, který jste se mnou nad stránkami
Zpravodaje prožili.
s úctou Zdeňka Ánandí Barfussová

Společenská kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně přeje jubilantům, kteří
v prosinci 2015 oslavili významné životní jubileum.
Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a harmonie.
Bartáková Viera
Kaprová Vlasta
Kolářová Marie
Kůsová Jarmila

Míčková Emilie
Nováková Božena
Valášková Květoslava
Voldřichová Šarlota

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 1. prosince 2015 uplynulo 5 let od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní Jana Kováčová z Kašperských Hor.
S láskou stále vzpomínají maminka, sestra, manžel
a synové s rodinami.
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; Složení redakční rady je uveřejněno na internetových stránkách
města. 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 PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ
Kašperskohorského zpravodaje
20. února 2016
články zasílejte na
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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Slovo starosty - Rok 2015 za námi

Vážení a milí spoluobčané,
poslední den roku 2015 je tu, tedy alespoň ve chvíli, kdy píšu tento příspěvek,
to asi většinu z nás nutí ke krátkému
zhodnocení končícího roku. Tak jaký
byl rok 2015? Z mého pohledu uspěchaný, horký a chvílemi nervózní. Ze všech
stran se nás valily děsivé zprávy od imigrantů přes vysychání Šumavy, teroristické útoky a další a další ohrožení a nekončící obavy. Strach je výborný nástroj pro
manipulaci davů, a proto se nenechme
strašit a používejme zdravý selský rozum.
Pokusím se být pozitivní a projdeme se
společně naším městem v reálném světle.
Stojí nová sportovní hala, proběhla rekonstrukce sběrného dvora, dodělala se
a uvedla do provozu nová kompostárna,
opravily se místní komunikace na Žlíbek
a Císařský Dvůr. Máme nové osvětlení
na cestě k hradu, které ocení zejména návštěvníci nočních prohlídek a tradičních
letních divadelních představení. Před
dokončením je projekt rekonstrukce
Besední ulice, jsou hotové projekty pro
realizaci obnovy pramenišť pitné vody
na Chlumu a Ždánově, dále také projekt
pro rekonstrukci čistírny odpadních vod.
Připraven je projekt filtrů pro snížení

emisí z naší výtopny včetně žádosti o dotaci. Dále pokračuje projektová příprava
výstavby chodníků v Sušické ulici a byly
zahájeny přípravy pro zadání projektové
dokumentace na akci výstavby chodníku ve Vimperské ulici. Na prosincovém
zastupitelstvu bylo schváleno založení
Technických služeb Kašperské Hory,
s.r.o. a také rozvojový dokument Strategie
udržitelného rozvoje města Kašperské
Hory pro období 2015–2025. Rozvojový
dokument se stane takovou kuchařkou
pro směřování města a dále poslouží jako
nezbytný podklad pro možnost získat na
jednotlivé projekty dotace. Velké emoce
vznikly ohledně záměru vzniku nových
městských společností – technických
služeb a energetiky /výtopny/. Cílem
těchto změn je zprůhlednit a zefektivnit
hospodaření u těchto složek. Zadání je
jednoduché: kvalitněji a ve větším rozsahu provádět údržbu a správu městského
majetku. Ve vztahu k cenám vodného,
stočného a tepla provádět taková opatření, aby z dlouhodobého hlediska nedošlo k výraznému nárůstu cen pro občany
města za tyto služby. Chceme pro občany
zachovat co nejpříznivější cenu za tyto
položky.

Nakonec chci poděkovat zastupitelům, zaměstnancům úřadu a městských
společností za jejich celoroční práci.
Nám všem popřát do nového roku 2016
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů. Ať je
rok 2016 rokem klidnějším, než byl ten
předchozí.
Přeji příjemně strávený čas při čtení
Zpravodaje.

Petr Málek

Zeptejte
se
prostřednictvím
Zpravodaje na to, co Vás zajímá.
Máte-li nějaké otázky, které byste rádi
položili zastupitelům, můžete je zaslat
e-mailem na zpravodaj@kasphory.cz
Kašperskohorský zpravodaj Vaše
otázky a odpovědi na ně otiskne v některém z příštích čísel.

Slovo místostarosty - Ohlédnutí za dokončenou
stavbou nové tělocvičny

Vážení spoluobčané,
končí rok 2015 a podobně jako v osobním
životě, tak i v životě města bývá zvykem na
konci roku ten právě uplynulý bilancovat.
Nemám odvahu ani mandát bilancovat život města v celé jeho šíři. Dovolím si uvést
jen několik osobních postřehů k největší
investiční akci roku – Multifunkční tělocvičně základní školy. Město v polovině
roku 2014 uzavřelo smlouvu o dílo s vítězem veřejné soutěže - generálním dodavatelem stavby firmou SILBA – ELSTAV
s.r.o. se smluvní cenou 34 172 535,- Kč bez
DPH a termínem dokončení 15. 7. 2015.
V průběhu výstavby se ale vyskytlo několik
chyb jak v zadání, tak i ve vlastním zpracování projektu. Termín dokončení bylo
proto nutno po dohodě s dodavatelem 2x
prodloužit naposledy do 9. 11. 2015. Tento
termín se již podařilo dodavateli splnit (jen
s několikadenním zpožděním). Bohužel se
nepodařilo úspěšně zvládnout kolaudaci
stavby v důsledku legislativních požadavků
Hasičského záchranného sboru a drobných
technických úprav. Závady se již podařilo
odstranit a počátkem ledna proběhne druhá kolaudace a následně zahájení provozu
tělocvičny. Zájemci si mohou již dnes rezervovat tělocvičnu u správce sportovních

zařízení města Mgr. Jindřicha Beneše (tel.
603 583 596) nebo na webové adrese sport.
kasphory.cz.
Prodloužení termínu dokončení stavby
bylo nepříjemné, především pro výuku tělocviku na základní škole. Na druhé straně
prodloužení přispělo k výraznému zvýšení
uživatelské hodnoty díla. Bylo doplněno
zázemí pro správce tělocvičny, zásadně
zkvalitněna konstrukce obvodového pláště a původně projektovaná podlaha z dřevěného masivu byla nahrazena špičkovou
sportovní podlahou z litého polyuretanu na
speciálním odpruženém dřevěném roštu.
Tento „mercedes“ mezi sportovními povrchy umožní provozovat nejen všechny druhy halových sportů, ale například i nácvik
a vystoupení taneční skupiny POWER.
Dobrou zprávou pro tuto, poměrně náročnou stavbu, je i minimální navýšení původní smluvní ceny o 1 163 053,- Kč, tedy
o 3,4 % původní ceny. Přičemž 1 100 000,Kč z tohoto navýšení tvoří zkvalitnění obvodového pláště.
Nakonec tedy vzniklo kvalitní dílo, které
bude sloužit dalším generacím sportovců,
a věřím, že i podpoří zájem o sport u nejmladších občánků našeho města. Umožnil
to vznik dělného kolektivu dodavatelské

firmy, technického dozoru investora a projektanta. Tento kolektiv pracoval, komunikoval a řešil problémy „za pochodu“.
Osobně bych za to chtěl poděkovat především technickému dozoru investora Ing.
Luboši Kadaněmu a Pavlíně Diblíkové,
investičnímu technikovi Bc. Jiřímu
Hanzlíkovi, kteří se nejvíce zasloužili
o minimalizaci navýšení ceny a dodržení
kvality díla. A dále pak zástupcům generálního dodavatele Ing. Václavu Šroubkovi
a Zdeňku Plimlovi a projektantovi Ing.
Jiřímu Lejskovi.
Všem spoluobčanům a čtenářům
Kašperskohorského zpravodaje bych
pak chtěl popřát hodně zdraví, optimismu a osobního štěstí v novém roce 2016.
A jestli bych mohl připojit i svoje malé
soukromé přání do roku 2016. Zkusme
se na sebe navzájem usmívat trochu
víc než v tom roce uplynulém. A zkusme se i oprostit od toho hodně vžitého
„škatulkování“ našich spoluobčanů na
„místní“ a „pražáky“. Vždyť i ti rodáci
z Kašperských Hor, kteří odcházejí jinam, jsou rádi, když jsou v novém bydlišti přijati bez předsudků.
Ing. Milan Bechyně
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Vážení občané kašperskohorští,
s prvním číslem dalšího ročníku
Zpravodaje Vám přeji šťastný a úspěšný rok 2016 podpořený dobrým zdravím
a veselou myslí.
Paní redaktorka do tohoto čísla měsíčníku doporučila přispěvatelům zaměřit
se na hodnocení uplynulého roku. Své
názory na veřejné dění ve městě a především činnost představitelů města jsem
v loňském roce průběžně sdělovala v uveřejněných příspěvcích, proto připojím jen
několik postřehů ze závěru roku 2015.
Dvanácté číslo Zpravodaje ve volně
vložené příloze obsahovalo s připomínkami sdružení nezávislých kandidátů Nové
Kašperské Hory i vypořádání (odpovědi?,
vysvětlení?, reakce?) sepsané radními. Při
čtení textů radních k jednotlivým našim
dotazům a připomínkám se mi opakovaně vybavovalo ono známé rčení „ptejte
se mě na co chcete, já na co chci odpovím“. Ti z vás, kteří jste byli přítomni na
zasedání zastupitelstva 5. 10. 2015, kde
jsme naše připomínky veřejně přednesli,
jistě postřehli v některých reakcích rozpor mezi odpovědí na místě při jednání
a následně odpovědí písemnou. Čtenáři si
jistě na odpovědi radních vytvoří názor
svůj. Rozpory mezi tím, co říkají a svými skutky, nechť si radní „vypořádají“ se
svým svědomím.
K jedné z našich připomínek se přece jen
musím vrátit. Jedná se o kritiku ukončení smlouvy s obsluhou kotelny na biomasu – s firmou HF -Energo pana Jaroslava
Hromádky. Radní pospíchali s ukončením smlouvy prý proto, že obsluha kotelny s nimi nevedla komunikaci podle jejich představ. Tříměsíční výpovědní lhůta

měla firmě skončit 7. prosince, přičemž
za celou tuto dobu se radním nepodařilo
najít nikoho, kdo by byl schopen provoz
kotelny zajistit. V samém konci listopadu nakonec starosta přijal (a určitě rád!)
nabídku pana Hromádky, že za původních smluvních podmínek provoz kotelny
zajistí do konce topné sezony a navíc, že
současně seznámí s fungováním celé soustavy svého nástupce, kterého by snad už
město mělo mít. Pan Hromádka (byť není
místní), na rozdíl od našich radních, tak
prokázal mnohem více odpovědnosti vůči
občanům našeho města než jimi zvolení
zástupci.
Další příklad nezodpovědného postupu
vedení města je z prosincového jednání
zastupitelstva, na kterém se mělo rozhodovat o založení nové městské organizace
Technické služby Kašperské Hory s.r.o..
Nejen, že zastupitelé neměli k dispozici
dostatečné podklady odůvodňující ekonomickou výhodnost nového organizačního
uspořádání technických služeb města,
navíc až při projednávání tohoto bodu se
dověděli, že se rozsah činností nové organizace oproti původnímu záměru mění.
A aby nebylo překvapení málo, nakonec
právní zástupce města (!) sdělil, že se
vlastně nezakládá organizace nová, ale
jde o oživení a přejmenování roky „spící“
městské s.r.o. Naturholz. Diskusi k tomuto jednacímu bodu korunoval nejmladší
radní svým prohlášením, že „je to jedno
jestli zakládáme organizaci novou nebo
přejmenujeme starou“. Přes námi vyslovené výhrady, zástupci obou menšinových
sdružení svorně „vznik nové“ s.r.o. technických služeb odhlasovali.

Rovněž déle se při jednání zastupitelstva
diskutovalo o materiálu Strategie udržitelného rozvoje města Kašperské Hory. Jedná
se o dokument s více než 120 stranami textu, k němuž jsme jako sdružení i jednotlivě při jednání se zpracovatelem v polovině
listopadu vznesli celou řadu připomínek
(faktických, obsahových, formulačních,
gramatických). Nakolik byly naše podněty
a připomínky uplatněny, jsme neměli možnost posoudit. Přesto, že podklady pro jednání mají být zastupitelům dodány 7 dní
před zasedáním, tento rozsáhlý materiál
nám byl doručen do e-mailové schránky
v pátek před pondělním jednáním. Osobně
mám výhradu k tomu, že řada aktivit a investic města obsažených ve Strategii se
přesouvá oproti původním záměrům do
lokality Na Prádle a váže se na podnikatelský subjekt provozující skiareál. Považuji
to za nedomyšlené, neboť majitelé firmy,
která zařízení skiareálu vlastní, se střídají tak často, jak se mění sněhové a především mrazové podmínky té které zimy.
Jak může vedení města zaručit na dalších
10 let, že to, co podporuje současný majitel
firmy, bude podporovat i ten další?
Sebejistota a arogance radních byla opět
potvrzena, když Strategii v předložené (?)
podobě schválili zastupitelé menšinových sdružení, aniž by k materiálu vznesli
jedinou připomínku.
Napříště je skutečně jedno, o čem se
hlasuje. Radní, s podporou svých věrných
a se vším bezvýhradně souhlasících, prosadí cokoli. Jestlipak si uvědomují, že se
svým souhlasem na sebe berou i díl odpovědnosti za takové rozhodnutí?
Alena Balounová, člen zastupitelstva města

Papež žehná ikonám
Snímkem papeže Františka, který
na náměstí Sv. Petra 27.května 2015
v Římě žehná ikonám Matky Boží
a Krista Pantokratora z Kašperských
Hor, se vracíme ke květnové pouti kašperskohorských věřících do Říma. Tato
událost, kterou zachytila tisková agentura L´OSSERVATORE ROMANO
i česká redakce Vatikánského rozhlasu, je nepochybně nejvýznačnější
událostí v životě farnosti Kašperské
Hory v uplynulém roce 2015. Papežem
požehnané ikony, které vytvořil specializovaný malíř - ikonopisec Milan
Lajčiak z Michalovců, jsou trvale vystaveny k úctě věřících v kostele sv.
Markéty v Kašperských Horách.
-vhfoto archiv L´Osservatore Romano)
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Poohlédnutí

První část tohoto školního roku byla,
jak jinak, než plná akcí, setkání, poznávání a zvykání si. Letos máme nezvykle
mnoho tříleťáčků a jsou to opravdu broučci, ba někteří jsou dokonce broučínci. Pro
mnohé bylo první odloučení od maminky
velmi náročné a uplakané, ale po počátečních smutcích a slzičkách si malíčci zvykli
a leckteří již chodí do školky rádi. Aby ne,
když v Mateřince Kašperince je tak dobře,
je tak lehce. S dětmi pomocí her, říkadel,
pohádek, cvičení prozkoumáváme a poznáváme svět. Snažíme se jim přiblížit koloběh
života, koloběh roku, koloběh týdne a dne.
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V rituálech dětem dáváme jistotu
a kotvíme je. S úsměvem a pochopením se snažíme řešit problémy,
které jsou na cestě nezbytné, díky
nimž všichni zúčastnění rosteme.
Podařilo se nám doladit logo
mateřinky, loga tříd Broučci
a Včelky jsou již také hotové. S rodiči jsme měli možnost se setkat na
Drakiádě. Pouštění draků se i přes
nepřízeň větrného oře zdařilo, děti
si ale hlavně užily dlabání dýní a
opékání vuřtů. Proběhly tvořivé
dílničky s rodiči, kde se vyráběly
lucerničky na Martinskou procházku... a to byla krása! Martin přijel na
koni předal dětem poselství, děti byly dokonce obdařeny sněhovou hvězdou a glejtem a doopravdy se staly následovníky sv.
Martina. Doma pomáhaly maminkám,
obdarovávaly všechny svým úsměvem
a touhou spolupracovat. I kdyby jen prchavý mžik, byly takovými tak to stálo za
to! A hlavně tyto pěkné a silné zážitky se
jim ukládají hluboko do srdcí a ony někdy
vyplavou. Věřte! Obdobně silným zážitkem byla bezpochyby Spirála, kdy andělé
přiletěli do Kašperských Hor a lidé mohli
procházet spirálou a přát si. Temným ná-

městím, nádherně vánočně osvětleným
(máme nejkrásněji nasvícené náměstí široko daleko, každý den se kochám a co teprve, když vše pocukruje sněhový poprašek).
Ten večer létalo do vesmíru jedno přání
za druhým. Adventní čas, čas očekávání,
jsme ve školce každý den společně s Marií
a Josefem putovali k Betlému, zpívali koledy a každý den připlula kouzelná ryba,
předala dětem zlatého kapříka do adventního kalendáře a dobrotu, aby to dlouhé
čekání na Ježíška bylo nejen kouzelné, ale i
slaďoučké. Vánočních besídek jsme si užili
dost a dost. Ve školce u Broučků, u Včelek
a dvě vystoupení v kině. Děti byly nesmírně šikovné, Včelky dokonce předvedly
narození Ježíška s cestou Marie a Josefa,
s jesličkami a s pastýři. Broučci se zase
předvedli s pohádkou O veliké řepě.
Tento první úsek je velmi emočně náročný, sžíváním s režimem, s učitelkami,
s odloučením, ale posvátně zakončen čarem Vánoc. Všem do dalšího roku přejeme krásné a naplněné chvíle s dětmi, není
nic krásnějšího než usměvavé, spokojené
a spolupracující dítě. A o to se společně
snažíme. Je to fuška, ale věru krásná a nejvíc smysluplná.
Liběna Svobodová

Ohlédnutí (nejen) za uplynulým rokem
v ZŠ, ZUŠ a MŠ
Přestože kalendářní rok s tím školním
nekoresponduje, není od věci se krátce
ohlédnout. Naše organizace nabízí velké
množství školních i mimoškolních aktivit.
Připravuje pro své žáky pestré spektrum
činností přímo či nepřímo souvisejících
s výukou. Žáci jsou vedeni k samostatnosti,
k rozvoji svého tvůrčího potenciálu, účastní se mnoha sportovních i kulturních akcí,
soutěží, veřejně vystupují a reprezentují
školu i Kašperské Hory. Na vysoké úrovni
je prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství i péče o žáky integrované a žáky s mentálním postižením. V základní umělecké škole můžeme poskytovat
vzdělání ve výtvarném a hudebním oboru
několika desítkám místních i přespolních
dětí a tím jim v mnohém rozšířit obzory
a dát do dalšího života více, než je ve většině
ostatních škol běžné. Je více než potěšitelné, že tyto skutečnosti vyzdvihuje i velice
podrobná zpráva organizace nejpovolanější,
tedy České školní inspekce.
V posledních letech se v dobrém vrací
i úsilí věnované prezentaci na veřejnosti. S radostí vítáme stále větší množství
rodičů i ostatních návštěvníků na našich
školních akcích. Doufám, že i ta poslední,
tradiční vánoční besídka v místním kině,
dokázala diváky pobavit a přispěla k vy-

tvoření předvánoční pohody. Fotky z této
i dalších aktivit budou opět vystavené jak
na školním facebooku, tak i na vývěsce u
prodejny ZKD.
Díky dlouhodobým aktivitám školy
v oblasti ekologické a environmentální
výchovy se povedlo v minulém školním
roce získat dotaci z operačního programu
Životní prostředí, upravit dětské hřiště
se zahradou v přírodním stylu a doplnit
ho novými dřevěnými herními prvky. Po
terénních úpravách je i prostornější, přehlednější a děti ho mohou nově využívat
i v zimě. Moc se těšíme na zprovoznění
dlouho očekávané nové sportovní haly,
která nahradí současné nevyhovující prostory pro výuku tělesné výchovy.
Vedle běžných zdrojů finančních prostředků od zřizovatele a krajského úřadu
jsme opakovaně využili i několika rozvojových programů MŠMT. I díky nim už několik let ve škole působí asistenti pedagoga.
Po úspěšném jednání na ekonomickém oddělení krajského úřadu jsme mohli od září
2015 zcela rozdělit dvě spojené třídy na prvním stupni. K rozdělení pomohl i průběžný
každoroční nárůst žáků v základní škole,
zejména na prvním stupni. Před třemi roky
jsme zahajovali školní rok se 134 žáky, v tuto
chvíli jich máme již 163. Velkým pozitivem

je nejen vyšší počet prvňáčků, ale i příchod dětí přestupujících ze sušických škol.
Další perspektiva je v nejbližším horizontu také pozitivní, obě naše mateřské školy
(Kašperské Hory, Soběšice) jsou naplněné
na maximum. Je do nich v tuto chvíli přijato
celkem 65 dětí. V novém roce by mělo dojít
k navýšení kapacity, abychom uspokojili i ty
rodiče, jejichž děti jsme museli z kapacitních důvodů odmítnout.
Již tři roky vyučujeme ve speciálních třídách žáky, kteří nemají takové schopnosti,
aby úspěšně zvládli učivo základní školy
v plném rozsahu. Tento způsob výuky, tedy
ve speciálních třídách, budeme moci nadále poskytovat i po avizovaných změnách
českého školství v roce 2016.
Škola je v úzkém kontaktu se školskou radou i se zřizovatelem – Městem
Kašperské Hory. Bez jejich všestranné
podpory bychom některé z našich aktivit
nemohli v plné míře poskytovat.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pedagogickým i provozním zaměstnancům
naší organizace za jejich nelehkou a obětavou každodenní práci. Čtenářům přeji
velice úspěšný rok 2016 a osobně si přeji,
abyste měli co nejvíce důvodů být spokojeni i s naší prací.
Mgr. Richard Nový, ředitel školy
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Rozhovor s architektem Petrem Hájkem

13. listopadu 2015 se v místním kině
uskutečnila akce s názvem Večer s architekturou, na níž se představili známí architekti David Vávra a Petr Hájek, jenž
poskytl Kašperskohorskému zpravodaji
rozhovor o nejen zpětném pohledu na
tento diskutovaný večer, ale obecně na
současný stav urbanismu a možného rozvoje Kašperských Hor.
V polovině listopadu jste vystoupili
s Davidem Vávrou v místním kině v pořadu o architektuře. Co bylo záměrem
toho večera?
Přišlo nám slušné se nejdřív představit. Řekli jsme, na čem pracujeme a co
nás zajímá, aby ti, kdo nás neznají, věděli
kdo jsme. To je první krok. A ten druhý
je, že bychom chtěli rádi pro město udělat
malé zásahy, abychom si získali důvěru pro
další práci. V lednu a únoru na novém setkání naše záměry podrobněji vysvětlíme,
abychom vyvrátili obavy, že jsme přijeli
přestavovat město a budovat velké domy.
Možná je naše chyba, že jsme na prvním
setkání alespoň v pár větách neřekli, jaký
je smysl našich plánů. Náš úkol není věci
měnit, ale umožnit je. Takže pokud jsme
zklamali ty, co čekali, že ukážeme, s čím
přicházíme konkrétně, tak můžu slíbit, že
to napravíme. Pro mě i Davida Vávru je ctí
pro Kašperské Hory pracovat. Jsem velmi
rád, že pan starosta nebere úpravy města
jako kšeft, ale chce, aby vznikly věci s trvalou hodnotou a udržitelnými náklady na
provoz. Proto jsme se snažili na začátku
diskutovat mnohem více obecně, než se
začne budovat ve smyslu přísloví: dvakrát
měř a jednou řež.
Co si mám představit pod takovými
drobnými zásahy?

V první fázi nás
radnice
vyzvala, abychom první
drobné úpravy iniciovali. David Vávra
navrhne a udělá oltář ze skla do božích
muk, a v únoru by
se měl odhalit. My
jsme dostali za úkol
udělat lavičku na
nějaké krásné místo,
odkud by byl výhled na město. Teď
jednáme o tom, za
jakých podmínek a
kam by se ta lavička
měla umístit. Zapsal
se mi do paměti pohled shora na město,
odkud jsme se chtěli
podívat na zástavbu
z okolních svahů. Já
bych ji tedy rád dal na Šibeniční vrch. Ale
vše bude záviset na panu starostovi a jeho
týmu.
Kolik takových drobných akcí by mělo
být?

Každý měsíc by ve městě měla přibýt
drobná architektura, která se dá pořídit v
řádu desítek tisíc korun. Nejsou to miliony,
není potřeba k tomu měnit územní plány,
je to hned vidět a poslouží to. Menší zásahy se vždy ohlásí dopředu a každý měsíc
se odhalí nový. Během roku jich vznikne
dvanáct, do dvou let dvacet čtyři. A v únoru bychom rádi odhalili jak ta boží muka,
tak lavičku na Šibeničním vrchu. Chceme,
aby nás místní přijali a pomohli nám s tím.
Aby se objevili lidi, kteří řeknou: nás napadla nějaká věc na tomhle místě, pojďme
to dát dohromady. A buď s tím pomůžeme,
nebo alespoň uděláme, co můžeme. Taková
vzájemná výzva.
Pojďme se teď bavit o konkrétních budovách ve městě. Začněme prosím nejprve třeba se sokolovnou.
Pro budovu je její umístění vždy nejdůležitější. Sokolovna jako společenský sál
města je z tohoto pohledu takřka ideální
volba. Z hlediska dostupnosti i problémů,
které takový provoz vyvolává. Třeba provoz
do dlouhých nočních hodin. Pro ty, kteří
se nechtějí bavit, je pak trnem v oku. Ti,
kdo se naopak chtějí bavit, tak se nechtějí
omezovat. Druhá věc je, že se dá budova
velmi snadno, "akupunkturním", zásahem
předělat, aby důstojně plnila svůj účel.
Například kdyby se zvětšila okna směrem
do krajiny, tak budova dostane noblesu
zámeckého sálu, a najednou se z ní stane
tančírna. I taková drobnost funguje. Proto

s Davidem Vávrou chceme spíše věci opravovat a zasahovat do nich co nejméně. Náš
cíl je věci iniciovat a rozběhnout je, a ne se
jich architekturou zmocnit.
Tělocvična, pro mnoho lidí kontroverzní stavba. Co na ni říkáte?
Chápu, že problémem je ve městě tělocvična kvůli ohromné investici a dalším
provozním nákladům. Myslím si ale, že
je dobře, že se tělocvična postavila. Může
sloužit nejen různým sportům, ale mohou
se zde pořádat velké kulturní akce. Co se
mi nelíbí, je architektura této stavby, ale to
je věc subjektivní. Nemělo by to převážit
nad její užitnou hodnotou. Vím, že to je
těžké, když kolem té budovy chodíte denně tam a zpátky a říkáte si, že to mělo být
lepší. V tento okamžik je však pro město
podstatné, že tělocvična přináší nové příležitosti, nová pracovní místa pro nové
lidi. Mělo by se říct: když už tu tělocvičnu
máme, tak ji budeme chtít využít nejlepším
možným způsobem. Když už máme tak
krásné město, tak tady budeme žít co nejvíc
venku. Když tady máme kino, tak budeme
chtít, aby promítalo, byly tu filmové festivaly, filmové školy. Když je možné v něm
hrát i divadlo, tak ať se tady hraje. Když
tady máme sokolovnu, tak ať tady máme
zábavy a plesy. Když tady máme plemeno
býčků, proč tu není skvělá stejkárna, atd.
Lidé se baví o tom, co s Bílou růží. Co
na ni říkáte vy? Zbourat, nezbourat?
Oproti zmíněným drobným zásahům
musí mít město pro svůj udržitelný rozvoj
i dlouhodobé plány. Za nejdůležitější dům
v tomto smyslu pokládám Bílou růži a myslím si, že je dobře, že se dům nezboural,
i když se o tom častokrát uvažovalo. Tuto
budovu prověřil čas a má podstatný význam pro sevření náměstí. Rozdělil bych
to na dva pohledy: jeden je architektonicko-urbanistický, to jak by budova měla vypadat a jaký je její význam v městské geometrii. Druhý pohled je, co by v ní mělo
být. Domnívám se, že by se měla opravit a co půjde s respektem zrestaurovat.
Zkušenost praví, že co se nám i před deseti
lety zdálo, že není věcí s hodnotou, tak za
padesát let ji mít zcela jistě bude. Takže
bych ji spolu s památkáři co nejpietnějším
způsobem opravil, protože si myslím, že
nabízí i z hlediska dispozice variabilní prostor, který se dá smysluplně využít. Umím
si však představit drobný soudobý zásah,
jež by mohl do stavby zapsat i dnešní dobu.
Druhá věc je, jak budovu využívat. Parter
jistě může hostit řadu služeb, aby doplnily stávající nabídku náměstí. Město jako
Kašperské Hory bude do budoucna velmi
pokračování na straně 7
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atraktivní lokalitou pro firmy, jež budou
chtít, aby se s inteligentními lidmi vyvíjely
inteligentní věci na místě, kde se ti lidé budou cítit dobře a budou mít kde efektivně
odpočívat. Protože když například založíte
softwarovou firmu v centru velkého města,
tak ti lidé budou každý večer končit namazaní na nějaké diskotéce. A tady se můžou
osvěžit nádhernou přírodou. Budou ráno
čerství a odpočatí. O některých zájemcích
už víme. Využití Bílé růže bychom mohli
zkusit jako pilotní projekt, protože by sem
nějaká taková firma o dvaceti, třiceti lidech
mohla přesídlit. Město jako Kašperské
Hory potřebuje příliv mladých lidí. Když
to bude jakákoliv škola, ať už střední nebo
vysoká, tak je to důležitý impuls. Jakákoliv
instituce tohoto typu je pro město budoucností, mnohem důležitější, než jakékoliv
změny v architektuře. Přijeli jsme ze zájmu
přispět do vašeho města něčím, co umíme.
Co barokní špýchar ve Smetanově
ulici?
Nádherná budova na krásném místě,
které by se hodilo jako výstavní prostor
typu galerie. Je třeba si ale uvědomit, že
provoz galerie je velmi nákladná věc, a že
investiční náklady jsou jen tou menší částí,
kterou provoz spotřebovává. Takže je třeba se spojit s nějakou institucí, a mít ještě
před opravou nějakého partnera, který tam
umístí sbírky a bude mít jasno ve způsobu
dalšího financování.
Co si myslíte o současné využitelnosti
kina?
Potenciál kina v tuto chvíli není ani
zdaleka využit. Vy takový sál můžete používat nejen jako kinosál, ale i sál společenský. Například divadlo, protože má
dobrou akustiku. Zase tam nemůžete dělat
bály nebo zábavy, které ke společenskému
životu nedílnou součástí patří. Na což se
výborně hodí spíše právě zmíněná nedaleká sokolovna. Jemným upgradem softwaru
by se tam mohly promítat například přímé
přenosy, premiéry nebo vysílání pro školy. Filmové festivaly, přírodopisné pořady
a tak podobně.
Co pane Hájku říkáte obecně na náměstí? Od doby jeho rekonstrukce se vedou řeči, že na něm chybí zeleň.
Myslím, že konstelace na náměstí je naprosto mimořádná. Je tu kostel, naproti
je radnice, hned vedle máte kino. To jsou
významné společenské, správní a kulturní
objekty, které jsou důležité pro podprahové
vnímání města. Že je všechno v pořádku
a je to tam. A jestli tam je zeleň, nebo ne
– v situaci, kdy jste obklopeni národním
parkem, a dokonce jedním z nejkrásnějších
v Evropě - tak bych tak přísně nehodnotil,
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jestli na náměstí zeleň je, nebo ne. Podle
mě náměstí bezvadně funguje a stromy mi
tam vůbec nechybí.
Co Vás na Kašperských Horách nejvíce zaujalo?
Když se přijíždí do Kašperských Hor,
tak každého uchvátí hrad a jeho silueta, již
považuji v krajině za úžasnou. To je silný
moment. Pak když jsem přijel do města, tak
jsem byl překvapen, kolik se toho ve městě
událo za dobu, kdy jsem tu nebyl – jak se
opravilo centrum. To si myslím, že dělá na
každého silný dojem a udělalo to i na mě.
Chci zmínit například hotel Kašperk. Je
dobře, kdy je ve městě podobný hotel na
této úrovni, respektive každé město by ho
mělo mít. Dále pražírna kávy, to je výborné místo. Byli jsme ve městě i ve dvou nebo
třech dobrých restauracích.
Jak je to dlouho, kdy jste tu byl
naposledy?
Je to asi čtyři roky, kdy jsem tu byl naposled. Kašperské Hory mají výhodu ve vzdálenosti k Plzni a Praze, aby je uchránila od
překotných investic, a zároveň nejsou tolik daleko pro nějakou izolaci. Nespornou
výhodou je dostatek finančních prostředků. A to je i pro obyvatele výzvou, aby si
zvolili adekvátní vedení města. Takových
měst, jež mají relativní bohatství, je málo.
Musím zmínit jednu zajímavou věc: jak je
město bohaté, tak má řadu věcí pod svojí
kontrolou. Na rozdíl od jiných měst, kde je
to takový ten brutální kapitalismus. Proto
vás překvapí, že v Kašperských Horách je
minimum reklam. Protože to jsou de facto
městské firmy, například když si vzpomenu na teplárnu, statky, lesy. To bych bral
jako jednu z mnoha výhod.
A teď z opačného konce. Povězte mi
o negativech města.
Co mne nemile překvapilo, tak je negativismus. Když jsme skončili v kině s prezentací, tak jsme s některými lidmi z publika
mluvili a oni nám říkali: „a tady se stejně
nic nestane, my tady nechceme žádnou
změnu, tělocvična je šílená, to se nemělo
dělat". Negativní pohled je určitě v něčem
dobrý, stejně jako strach. Chrání nás. Ale
nesmí převládat, protože paralyzuje.
Dokázal byste Vy sám v Kašperských
Horách žít?
Narodil jsem se v Karlových Varech, pak
dlouhou dobu žil v Mariánských Lázních
a posléze odešel studovat do Prahy, kde
jsem zůstal. A moje práce je čím dál více
mimo Prahu. Například jsme postavili muzeum v Olomouci, experimentální hudební
sál v Litomyšli. Teď připravujeme projekty v Mariánských Lázních a Chebu. Čím
víc člověk stárne, tak ho to víc táhne ke

kořenům, k místům, kde vyrostl. Protože
tam nachází svůj vnitřní klid. Kdybych
měl v Kašperských Horách perspektivu,
tak bych tu klidně mohl žít. Každé město
potřebuje učitele, lékaře, policisty, hasiče,
údržbáře, atd. A všichni lidé někam jdou,
kde můžou dělat svou práci a mohou se
rozvíjet. Potenciál je hlavně v lidech. Stejně
jako se mluví o tzv. zázraku Litomyšle, tak
i ten spočívá v lidech, kteří se rozhodnou
něco změnit. Chtěl bych také říct, že na
Šumavě by se obecně mělo stavět co nejméně. Kašperské Hory už skoro všechno
mají a stačí jednotlivé věci propojit, opravit
nebo jim najít novou náplň. Snažil bych se
město udržet co nejkompaktnější uvnitř.
Aby to nedopadlo jako v některých částech
republiky, které se staly pouhými chatovými oblastmi. Závěrem bych chtěl popřát
panu starostovi a jeho týmu klid na práci, aby mohli něco udělat. Držím jim moc
palce.
Děkuji Vám, pane Hájku, za rozhovor
a přeji Vám mnoho zdaru ve Vašem úsilí!
Václav Kůs

Zeptali jste se
prostřednictvím Zpravodaje...

dotaz:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,kdy Město opraví cestu z parkoviště
na Račánku směrem k hradu Kašperk
a k přilehlým samotám "Krohauzlu",
"Habeši" a níže. Když se začala dělat
nová silnice na Žlíbku, všichni jsme se
zaradovali, že konečně pro nás všechny trvale žijící, chalupáře i deseti tisíce
návštěvníků hradu město buduje reprezentativnější a bezpečnější přístup.
Přeci jen to občasné zasypání těch největších děr není řešení donekonečna.
Ale několik měsíců se zde již nic neděje
a já se proto ptám. Dočkáme se nové
cesty v roce 2016?
Děkuji za odpověď Jiřina Třísková

odpověď:
Na další etapu opravy zmíněné cesty
jsme získali před koncem roku příslib
dotace.
Realizace by měla proběhnout v roce
2016.

Petr Málek
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Věrná Šumavě - MUSICA LUCIS PRAGA

I v uplynulém roce 2015 osvědčili
svou věrnost Šumavě členové komorního
smyčcového orchestru MUSICA LUCIS
PRAGA. Přes maximální vytížení svými
profesními povinnostmi u České filharmonie a Symfonického orchestru ČRo celý
jeden červencový týden vyplnili cyklem
koncertů v krásných a turisticky atraktivních místech našeho kraje – v Kvildě,
Hartmanicích, Sušici a Nezamyslicích. Při
tom stačili „si odskočit“ s jedním vystoupením až do jihočeské Třeboně. Domácí
publikum včetně prázdninových návštěvníků Šumavy pochopitelně s největším
zájmem očekávalo koncert v děkanském
kostele sv. Václava v Sušici, ve kterém jako
sólista vystoupil slavný houslový virtuóz
Václav Hudeček. Milým překvapením této
skvělé hudební produkce, ve které zněly
především skladby Johanna Sebastiana
Bacha a Antonia Vivaldiho, byla účast
jednoho z nejmladších a nejnadanějších
Hudečkových žáků Antona Čonky původem z východního Slovenska, který
jako sólový hráč skvěle účinkoval v Sušici
po boku svého učitele. (Tento exkluzivní
koncert byl s velkým předstihem původně připravován spolu s přímým přenosem
Českého rozhlasu 3 Vltava pro Kašperské
Hory. Je nepochybně velká škoda, že místní duchovní správa konání této prestižní
akce v kašperskohorském kostele neumožnila.) Srdce posluchačů při koncertu v kostele sv. Štěpána v Kvildě si téměř okamžitě
vydobyl další mladý sólista – klarinetista
Felix Slováček, junior. Přesvědčil, že nezůstává nic dlužen svému slavnému jménu
po otci a že dokáže originálně a nezávisle
rodinnou hudební tradici dále s úspěchem
rozvíjet. Vedle skladeb klasiků publikum

nadchly Slováčkovy interpretace novodobých skladatelů populární a filmové
hudby jako Svobody, Trojana, Ferio nebo
Moriconeho. K mladým sólovým hráčům
šumavských koncertů Musica Lucis Praga
se pak v synagoze v Hartmanicích a kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích
přidružila sympaticky energická flétnistka
Markéta Stivínová, dcera legendárního
flétnisty Jiřího Stivína. Zaujala svým živým a spontánním projevem, který dala
najevo především ve skladbách barokních mistrů Johanna Joachima Quanze,
Francesca Geminianiho a Georga Philippa
Telemanna. Lyrické polohy a smysl pro líbeznou melodiku rozehrála pak zejména
ve skladbách francouzského skladatele
konce 19.století Gabriela Faurého. V letních koncertech 2015 se souborem také
již tradičně vystupovala mladá koncertní
cembalistka a varhanice Markéta Schley
Reindlová, která má své rodové kořeny na
Šumavě. Častým hostem letních koncertů
Musica Lucis Praga je také nadaný klarinetista Martin Kanaloš z Kašperských
Hor, student Konzervatoře v Českých
Budějovicích. Na pozici sólistů je většina
členů našeho komorního tělesa, které je
tvořeno předními hráči Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a České
filharmonie. Platí to především o koncertním mistru a prvním houslistovi České
filharmonie Miroslavu Vilímcovi, který
letos jako sólista zaujal zejména v sušickém
koncertu s Václavem Hudečkem. Vilímec
je znám také svým osobním vztahem k západním Čechám, kde mimo jiné organizuje hudební život a založil společnost
Jana Kubelíka. Mimořádnou osobností je
také například další první houslista naše-

ho souboru Jaroslav Bohdal.
S úspěchem se věnuje také
komponování.
Posluchače
v Hartmanicích zaujal svou
vlastní skladbou pro sólové
housle „Hartmanická synagoga“, která je součástí cyklu
„Kašperskohorské fantazie“,
letos vydaném na samostatném autorském kompaktním
disku. Musica Lucis Praga
vystupovala v létě na Šumavě
převážně v tomto složení - první housle: Miroslav
Vilímec, Jaroslav Bohdal,
Vlastimil Zeman, druhé
housle: Jaroslav Hájek, Milan
Cvanciger a Václav Vacek,
viola: Jan Mareček, violoncello: Vilém Bernáček, cembalo: Kayoko Fukuda Zeman
a u kontrabasu se střídali pánové Rostislav Tvrdík a Pavel
Nejtek. Soubor podporovaný
Šumavským kulturním spolkem v Kašperských Horách,
který dříve vystupoval také pod názvy
Pellant Collegium nebo Conca Collegium,
se zaměřuje především na hudbu baroka
a raného klasicismu, ale nevyhýbá se ani
interpretaci skladeb současných skladatelů. Letos soubor své letní posluchače
mimo jiné nečekaně překvapil bravurní
interpretací skladeb novodobé populární
a filmové hudby. O tom, že Musica Lucis
Praga tradičně spolupracuje s předními sólisty jako Václavem Hudečkem, Jaroslavem
Svěceným, Jaroslavem Špačkem, Jiřím
Stivínem a řadou dalších, je dostatečně
známo. I pro samotné účinkující je ovšem
vždy největším zážitkem hudební produkce v prostředí nádherných starobylých
šumavských kostelů, zvláště oceňují jedinečné gotické kouzlo rozměrného poutního chrámu v Nezamyslicích nebo hornického kostela sv. Mikuláše v Kašperských
Horách. Přesto, že členové Musica Lucis
Praga vystupují často i jinde, například v Praze, Dobříši, Lysé nad Labem,
Třeboni a dalších místech, nejvíce se těší
na koncertování na své milované Šumavě.
Vrací se sem také o vánočních prázdninách a již nyní chystají program na příští
léto. Zbývá dodat, že všechno to hudební
krásno, které s mladistvým zaujetím šíří
u nás Musica Lucis Praga, by se nemohlo
uskutečňovat bez obětavých a nadšených
milovníků Šumavy a hudebního umění,
mecenášů – sponzorů, především Lucie
a Ivara Mentzlových a firmy BELIMO.
CZ, kterým patří náš upřímný a srdečný
dík.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy
a Šumavský kulturní spolek Kašperské Hory
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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
ZDARMA
Pa�e� Břicháček

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

Te�: 602 415 716

VÝZVA PODNIKATELŮM
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH
Pomozte nám zaktua�izo�at in�o�mace o �ás na no�ém �ebu
Všem podnikate�ům ��koná�ající s�oji činnosti � Kašpe�sk�ch
Ho�ách nabízíme možnost e�idence subjektu a zák�adních in�o�mací
na no�ě �znikajících �ebo��ch st�ánkách města Kašpe�sk�ch Ho�.
Zájemci mohou ��p�nit nás�edující �o�mu�ář a ��p�něn� jej ode�zdat
� Městském ku�tu�ním a in�o�mačním středisku (Náměstí 1, K. Ho��),
příp. zas�at podk�ad e-mai�em na ad�esu in�o�mace�kaspho��.cz
(do předmětu u�e�te: „No�� �eb – aktua�izace in�o�mací podnikate�e“).
Fo�mu�ář si můžete ��z�ednout také přímo � kance�áři MěKIS.

Náze� subjektu:
Zaměření (předmět podnikání):
Zodpo�ědná osoba:
Ad�esa:
Te�e�on:
E-mai�:
���:
Dop�ňující in�o�mace: (p�o�ozní doba, nabídka s�užeb,kapacita �ůžek,
kapacita míst…):

V�ožení �otog�a�e, �oga: (ode�zdat osobně ke stažení přes flash disk � kance�áři MěKIS nebo zasí�ejte na ��še u�edenou emai�o�ou ad�esu)

Souh�asím se z�eřejněním in�o�mací � databázi MěKIS: ANO - NE
Podpis:

Datum:

9HONëYëEėUQiE\WNX
'RSUDYDSR6XäLFL]GDUPD
'RGiYiPHSŐHYiæQėĉHVNëD
VORYHQVNëQiE\WHN
=DMtPDYpFHQ\
0RQWiæQiE\WNX
1RYi6XäLFH
(za Rumpoldem)
tel: 
mobil: 
QRYDQDE\WHN#VH]QDPF]
ZZZQRYDQDE\WHNF]
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Rok se s rokem sešel a už tu máme rok 2016
Zdá se to být jako včera, ale už je to rok,
kdy jsme se v lednu 2015 loučili s naší milou farnicí Jarkou Korandovou, která v sobě
odhalila povolání k životu v křesťanském
společenství Chemin Neuf a měla velkou
odvahu opustit svou milovanou Šumavu
a uchýlit se do kláštera této komunity poblíž Prahy.
První půl rok měla napilno řada lidí. Od
ledna náš výborný místní řezbář Vladivoj
Hrach téměř denně a občas i v noci pracoval na soše Panny Marie Ochranitelky,
aby byla připravena na srpnovou pouť.
Ve stejném období pracoval sklář Petr
Nemlein z Kamenického Šenova na restaurování dosti poškozeného lustru, který
si farnost Srní vyžádala ze skladu muzea
Šumavy v Kašperských Horách. Velký dík
patří mnoha dárcům z Čech, ale hlavně
z Německa, kteří při příležitosti srnské
poutě v druhé polovině srpna umožnili
návrat tohoto nádherného lustru do kostela Nejsvětější Trojice v Srní. První půl rok
byl také věnován přípravám nové církevní
turistické stezky, která měla v létě propojit
a zpřístupnit krásné kostely našeho kraje.
V rámci příprav této stezky se v kostele sv.
Mikuláše pod vedením Heleny Pekárkové
realizovala koncepce muzea Brána nebes.
V březnu naší farnosti pomohla brigáda 15
chlapů ze sušické farnosti při odstranění
vlhkých a plesnivých omítek v kostele sv.
Markéty, což se zvládlo za jeden náročný
večer. Ženy z Kašperských Hor pak zdi
pilně dočistily.
Na květnou neděli jsme si připomněli
výročí úmrtí mého věhlasného předchůdce
P. Františka Nováka, který v našem městě zemřel v roce 1985. A týden poté již
byly Velikonoce. I tento rok byla výzdoba
znamenitá, díky vynalézavosti a tvůrčím
schopnostem květinového týmu pod vedením dvojice Bernardová & Marková. I děti
měli v týmu své místo a prostor pro realizaci. Protože farnost opět otevřela brány
kostela, mohlo se velikonoční duchovní
atmosféry nadechnout i mnoho lidí z našeho města a jeho návštěvníků, kteří ještě do
kostela nechodí. Nedaleká farnost Rejštejn
prožila křest dvou žen, které se v dospělosti
obrátily a uvěřily. Za první kašperskohorské
vlašťovky se stále modlím. Druhou neděli
velikonoční nás navštívil Chrámový sbor
z Tábora, který doprovázel mši svatou.
Květen začal tradičně žehnáním pramene u Hauswaldské kaple a také odstartoval sobotní májové v kostele Panny
Marie Sněžné, které vedl jáhen Ing. Mgr.
Jan Pečený. 8. května se několik farníků
připojilo k velmi krásné pouti do Řezna
(Regensburg). 22. května jsme opět v kostele sv. Mikuláše přivítali Spirituál kvintet, a to díky finančnímu přispění města
Kašperské Hory a několika dalších velkých dárců. Koncert organizovala Eva
Kovaříková se svým týmem, za což jí moc
děkujeme. Následující den se několik dětí

z našeho města připojilo k dětské pouti na
Lomečku u Vodňan, kde prožily krásný den
a hned na to se vyrazilo s 4 auty do Říma,
kde papež František při generální audienci 27. 5. osobně požehnal ikonám Panny
Marie a Ježíše Krista, které jsme s PhDr.
Vladimírem Horpeniakem darovali farnosti. Byl to nezapomenutelný zážitek, který byl zaznamenán v rozhovoru s poutníky
na českém vysílání rádia Vatikán. Hned po
návratu z cest se dveře kašperskohorských
kostelů otevřely v rámci akce Noc kostelů. Návštěvníci mohli díky rodině Patáků
a jejich spolupracovníkům prožít bohatý
program. Hned následující den vyrazilo
společenství 20 chlapů, v němž se scházejí
muži ze Sušice a okolních obcí a měst na
pouť z Dobré Vody, kde začali mší svatou, přes Babylon a rejštejnskou kapličku
do Kašperských Hor, kde jsme skončili zaslouženým grilováním.
V červnu prožívala farnost velikou radost z prvního svatého přijímání Aničky
a Elišky Skýpalů, které se s dalšími dětmi v roce 2014 nechaly pokřtít. Díky
patří Aleně Bernardové za její celoroční
přípravu těchto děvčat. Odpoledne děvčata pozvala všechny kamarády a celou farnost na farní odpoledne, které bylo velmi
vydařené. Hry pro děti připravila Jiřina
Panušková. V červnu jsme se v katedrále
v Českých Budějovicích zúčastnili svěcení
našeho nově jmenovaného biskupa Mons.
Vlastimila Kročila. Koncem června jsme
zahájili zkušební provoz muzea Brána nebes koncertem v kostele sv. Mikuláše. Díky
angažovanosti Heleny Pekárkové se tento
projekt stal realitou a mohla zaznít první
komentovaná prohlídka v novém stylu,
prezentace projektu Křesťanská Šumava
a prezentace první zdejší církevní turistické stezky vedoucí z Kašperských Hor až
na Dobrou Vodu a na Mouřenec. Zpráva
o této události se dostala až do celostátního
zpravodajství Českého rozhlasu. Muzeum
Brána nebes přivítalo v první sezóně více
než 1 000 osob. Michalovi Markovi patří
velké díky za jeho pomoc Heleně při komentovaných prohlídkách. V tomto měsíci jste mohli zhlédnout medailonek o svém
faráři v rámci pořadu Cesty víry na České
televizi.
Červenec jsme již pátým rokem zahájili Festivalem Mount Kašperk, který navštěvuje čím dál větší množství lidí. Těší
mě, že tu vidím i Vás Horaly. Festival
má díky Aleně a Jožkovi Bernardových
takový ohlas, že se nám teď hlásí kapely
s prosbou, aby na našem festivalu mohly
vystoupit. Děkujeme kulturní komisi, že
každoročně podporuje tento bezplatný festival. V červenci se v kostele sv. Markéty
objevil nádherně zrekonstruovaný oltář sv.
Václava a socha Panny Marie Ochranitelky
pod baldachýnem s obrazy „Klanění králů“
a „Klanění pastýřů“ po její levici a pravici.
Velký dík patří mistrovi Hrachovi, který

tuto sochu daroval farnosti. Tak jako původní gotická PM Ochranitelka i tato se
stavá ve 3. tisícíletí ochránkyní svých dětí
v městečku pod Kašperkem. Téměř každý
návštěvník se u Panny Marie zastaví, aby si
zapálil svíčku na nějaký úmysl. Velký dík
patří také restaurátorovi Janu Potklanovi
za velkorysou ochotu a skvělou práci.
Již třetím rokem začala pouť k Panně
Marii Sněžné nočním eucharistickým
procesím z kostela sv. Markéty do kostela
Panny Marie Sněžné, kde následovalo adorační rozjímání. Sobotní nešpory a poutní
mši doprovázel příležitostný sbor z Řezna.
Při této mši svaté jsme žehnali novou sochu z dílny mistra Hracha. Kdo chtěl,
mohl prožít romantický večer v kostele sv.
Mikuláše s 15 členným smyčcovým souborem Pellant Kolegium s hostujícím houslovým virtuózem Vladimírem Bukačem.
Jsem městu Kašperské Hory opravdu vděčný za finanční pomoc, která nám umožnila
uskutečnit tak velkolepý program navazující na městské slavnosti. Zdá se, že poutní
turistika je skutečně lákadlem pro návštěvníky našeho města, protože počet účastníků všech částí programu značně vzrostl.
Na sobotní pouť dorazili dva autobusy, a to
ze Strakonic a z Teplicka, poutníky jsme
pohostili na farní zahradě. I nedělní hlavní
pouť byla velmi krásná, kázání mého přítele P. ThDr. Prokopa Patrika Maturkaniče
PhD CFSSS bylo působivé a ledaskdo
uronil slzu. Slavnostní poutní oběd, který farnost z kapacitních důvodů pořádala
pro hosty města a farnosti naposled, byl
obzvlášť vydařený. Velký dík patří Heleně
Pekárkové a její pomocnicím z Tábora,
které připravily bohatou tabuli pro 60 hostů. Je také potřeba poděkovat květinovému týmu pod vedením Aleny Bernardové
a zejména kostelnicím Libušce Kapicové
a Máje Poláškové a jejich spolupracovníkům za velmi náročnou práci spojenou
s poutními slavnostmi.
V srpnu jsme tento rok poprvé zahájili mše svaté za nenarozený život, které
sloužíme za potracené děti, jejich rodiče
a lékaře. První mši svatou doprovázel gregoriánský sbor z Francie. Tento sbor jsme
mohli pozvat díky podpoře městského kulturního grantu. Byl to gregoriánský zpěv
světové úrovně. Muzeum Brána nebes také
uspořádalo cyklus přednášek souvisejících
se smrtí z různých aspektů, kterých se vesměs účastnilo 30 až 40 osob.
Víkend po kašperskohorské pouti vždy
následuje krásná, komorní pouť na Červené,
kterou tento rok vedl jáhen Jiří Voráček.
Díky patří všem obyvatelům tohoto půvabného místa, kteří se starají o kapli a připraví poutní slavnosti. Další víkend je pak
pouť k Panně Marii Hauswaldské. V Srní
není mnoho praktikujících katolíků, ale
sjede se vždy přes 100 lidí k Hauswaldské
pokračování na straně 11
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kapli, kde se začne modlitbou doprovázenou provedením Hubertské mše v D dur
a hodinovým pěším procesím, při kterém
se modlíme za naši Šumavu a obrácení
jejich obyvatel. Pouť vrcholila mší svatou
v krásně opraveném kostele Nejsvětější
Trojice, při níž byl poprvé k vidění starobylý lustr, který jsme vrátili na jeho místo.
Přijela si ho vyfotit dokonce ČTK. Srpen
končil rodinnou česko-německou poutí
v Rejštejně. Po celé léto byl kostel téměř
denně přístupný a tisíce turistů i místních
prošlo branami kostela sv. Markéty a sv.
Mikuláše. Děkujeme Magdě Markové, že
na sebe vzala tuto letní pomoc, obětovala
jí velkou část prázdnin a pomohla nám tak
uskutečnit tuto službu městu a veřejnosti.
Září je období, kdy se farnost vzpamatovává z letních aktivit, až na slavnost svatého Václava, kdy se koná nádherný obřad
žehnání darů země. Díky patří všem dětem, které vždy přijdou pomoci.
Milým dědictvím Jarky Korandové je
pouť na Kavrlíku, kterou kolem 7. října již
třetím rokem vede jáhen Jiří Voráček. Díky
patří především všem obyvatelům tohoto
kouzelného místa, kteří se starají o kapli a připraví pohoštění. O tomto víkendu
zazněla v kostele sv. Mikuláše i velmi zajímavá a hojně navštívená přednáška Aleny
Bernardové o tzv. dysthanasii, oddalované

INZERCE

smrti. Na začátek října se nešikovně naplánoval náhradní termín Hubertské mše
svaté. Bohužel to pro mnohé nebyla taková
slavnost jako jiné ročníky. Za to se všem
omlouvám, neboť jsem díky svému plnému
diáři nemohl nabídnout jiný náhradní termín a pospíchal jsem na další mši svatou.
Pevně věřím, že se Lesy tento rok domluví s hudebníky na definitivním termínu,
který se na poslední chvíli nebude měnit.
Bohužel krom Kašperských Hor mám na
starosti ještě dalších 9 farností.
V listopadu jsme prožili dušičkovou mši
svatou v kostele sv. Mikuláše. Jako vždy
jste mohli odevzdat jména svých zemřelých, která jsme zahrnuli do proseb při mši
svaté. Je to krásná tradice, ve které mnozí
z Vás pokračují. Koncem listopadu jsme
zase vázali věnce na prodej, jejich výnos
jde na opravu našich kostelů. Už jsme měli
mnoho věnců zamluvených. Protože pomocníků z farnosti bylo málo, přišli na pomoc farníci z Hartmanic a Sušice. Prožili
jsme přitom krásné chvíle sdílení.
První neděle adventní je pro Vašeho faráře vždy velkým potěšením, protože se
může pomodlit i s těmi, kteří se prohlašují
za samozvané neznabohy. Hřeje mě u srdce, když vidím, jak se naše město takto
pospolu sejde kolem vánočního stromu.
Na Mikuláše jsme při poutní mši svaté
v kostele sv. Mikuláše možná po století
měli premiéru – křest Magdalény Marie
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Markové. Krásná slavnost a přítomnost několika Horalů, které obvykle při mši svaté
nevidím, velmi potěšila. Sobotní rána se
v postní adventní době stala časem konání
starobylých rorátních mší svatých pro ty,
kteří si přivstali. Tento rok poprvé přinesli naši skauti Betlémské světlo ze Sušice,
a to pěšky. Byl jsem na ně hrdý, protože
takovým způsobem Betlémské světlo nedokázali přinést ještě žádní skauti v okolí.
Děkujeme jim také za službu při rozdávání
Betlémského světla v kostele.
Když se pak blíží vánoční besídka základní školy, jsou vánoce už velmi blízko.
I tento rok se velmi vydařila. Gratuluji
vyšším ročníkům, že se jim anglická písnička krásně povedla i bez mé pomoci. Ti,
kdo přišli na půlnoční, vědí, jakou to mělo
kouzelnou atmosféru. Myslím, že se každý
duchovně nasytil. Na Rybovu mši vánoční
jsme díky podpoře kulturního fondu města i tento rok mohli pozvat sbor Šumavan
s orchestrem a rád jsem požehnal manželům. Své aktivity jsme ukončili velmi
příjemným vánočním koncertem skupiny
6 strun, které zahřály srdce každého z 60
přítomných.
Děkuji Bohu za uplynulý rok, za to že
s Vámi mohu být a za to, že se biskup rozhodl, že mne ještě nepošle dál. Žehnám
Vám z celého srdce.
Váš farář P. TOMAS
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Ztratil se nám Ježíšek
Mnoho z Vás se během uplynulých vánočních svátků zastavilo v našem kostele
sv. Markéty na náměstí. Ať jste přišli na
mši, koncert nebo se jenom tak podívat,
jistě jste všichni zaznamenali krásnou vánoční výzdobu. Půvabná vánoční jedle od
paní Naušové a bohatě ozdobený vánoční
věnec, velké jesle s Ježíškem před oltářem i
tzv. ochranovská hvězda, visící na hlavním
oltáři, která nám připomíná tu, jež vedla
tři krále do Betléma. Spousta hodin práce
těch, které se na výzdobě podílely. Věřte, že
bez nadšené spolupráce všech zúčastněných
by to ani nebylo možné. A nebyly to jen
ženy z naší farnosti, přijely i z Hartmanic
a ze Sušice, prostě proto, že náš kostel je
domovem pro spoustu prima lidí.
Děti se chodí koukat hlavně na „jesličky“. Na malý Betlém na bočním oltáři, jehož ztvárnění se letos mimořádně
povedlo, protože ho stavěly děti pro své
vrstevníky. Po celý advent, vždycky po
mši přidávaly jednu po druhé figurky, až
o poslední neděli došlo i na Svatou rodinu
a o Štědrém večeru na Jezulátko. Pro nás
i pro děti to symbolizovalo čekání na Jeho
příchod.

Rádi bychom něco z té radostné vánoční atmosféry zachovali po celý rok.
Před Vánoci se podařilo dovést do konce jednání mezi farností a Muzeem
Šumavy, a to nám vrátilo jedinečný soubor Kašperskohorského lidového Betléma
z roku 1859, připisovaného řezbáři Prokopu
Mackovi. Bohužel byl krom několika málo
figurek téměř po celou dobu schován ve
skladu muzea. Jedná se o 25 postav a několik staveb. Tento Betlém bychom rádi
celoročně (vyjma postní a adventní doby)
vystavovali v zasklené, k tomu účelu vyrobené, skříni v kostele, nejenom proto, aby
lidé mohli obdivovat nádhernou řezbářskou práci starou více než 150 let, ale i proto, aby po celý rok zosobňoval onu vánoční
radost, kterou jsme prožívali v uplynulých
dnech.
Betlém bohužel není v dobrém stavu,
protože do jeho opravy se v uplynulých letech prakticky neinvestovalo, a pokud ano,
byly opravy kupodivu provedeny amatérsky.
Patina exponátů je nekvalitní a potřebuje
opravu. Postavy i stavby je třeba opravit,
ošetřit proti červotoči a naimpregnovat. Je
potřeba vyrobit zasklenou skříň přesně na

SDH Kašperské Hory v roce 2015
Nejdříve bych chtěl poděkovat svým
kolegům hasičům, za to, že ve svém volném čase zachraňují životy a majetek
ostatních. Díky kluci. Poděkování také
patří našim dětem za jejich aktivitu a zájem o hasičinu, ženám za jejich pomoc
při akcích a za zajišťování občerstvení
při delších zásazích.
A jak to vypadala činnost SDH v roce
2015? Uvádím stručné shrnutí našich
aktivit.
Hasičských zásahů bylo celkem 36.
Toto číslo je orientační. Při polomech
jsme např. v jednom dni měli celkem
11 výjezdů, ale zaevidovány jsou pouze
3 výjezdy.
�������� ������ ��
Naše
čin������
��
nost není jen
�����
�
o zásazích, ale
��������� ����� �
také o výcviku a školení.
V loňském roce jsme se zúčastnili několika
výcviků dýchací techniky, vyprošťování,
zdravotnických kurzů apod. Pravidelně
se scházíme v hasičárně, kde se věnujeme údržbě hasičské techniky, přípravě akcí
a proškolování hasičů. Také jsme sbírali
kámen.
Další částí naší aktivity jsou různé akce.
V loňském roce to byly tyto:
2 x vepřové hody, májka, jeli jsme s malými hasiči na výlet do Prahy na letiště
a připravili pro ně nocování na Prachárně.
Také se pravidelně podílíme na pořádání

akcí a hasičském dozoru pro město a hrad
Kašperk. Uvádím jen některé, jelikož
všechny by vydaly na celou stránku. Noc
s Andersenem, Den dětí, Den hudby, pouť,
Den s vojáky, Oslavy města a vánoční besídka pro seniory.
A tím výčet nekončí. V loňském roce
jsme vyrazili s naším praporem do Rabí,
Janovic nad Úhlavou, Hartmanic a také
do našeho partnerského města Grafenau.
Kolegové z Grafenau nás také navštívili a strávili jsme s nimi příjemný den.
Ukázali jsme jim naši hasičárnu včetně
veškerého vybavení a byli jsme se společně podívat v Hasičském muzeu na Staších
a v Motomuzeu v Kašperských Horách.
Pravidelně se také účastníme hasičských
soutěží. V loňském roce
jsme byli na okrskové
soutěži na Svojších, odkud si muži dovezli pohár za 2. místo, děti za
4. místo a naše ženy za
1. místo. Poté jsme byli
na nočním nástřiku a
opět jsme domů dovezli
poháry - děti za 2. místo
a ženy za 3. místo. S našimi dětmi jsme také
vyjeli do Dlouhé Vsi
na soutěž Soptí. Odsud
děti dovezly pohár za 2.
místo.
Ve sboru je nyní cel-

jeho rozměry, kde by mohl být vystaven
v několika etážích tak, aby jeho architektura co nejlépe vynikla. Co je ale nejdůležitější – v Betlémě chybí Svatá rodina – Panna
Maria, sv. Josef, Jezulátko a také zvířata,
která o ně pečovala, vůl a osel. Zkrátka
ztratil se nám Ježíšek. Tyto figury je třeba
dodatečně vyrobit, aby byl Betlém kompletní. Naštěstí máme v našem městě lidi nad
jiné povolané. Poté, co jsme před dvěma
roky oslovili řezbáře Hracha kvůli výrobě
osobité kopie Panny Marie Ochranitelky (a
jak dokonale se mu to povedlo, jste mohli
posoudit sami), jsme se tentokrát obrátili
na místní umělecké truhláře, otce a syna
Kůsovi. Oni se práce ujmou a zcela jistě ji
odvedou v prvotřídní kvalitě jako vždycky,
protože jsou to mistři ve svém oboru. I přes
všechnu jejich velkorysost, budou náklady
na opravu a výrobu vysoké. Pomůžete nám
zachránit Ježíška s maminkou a pěstounem? Chceme se po celý rok radovat i s našimi návštěvníky nad Kašperskohorským
lidovým Betlémem v našem kostele.
Budeme se i nadále snažit v sezoně zpřístupnit kostel veřejnosti co nejčastěji.
Helena Pekárková

kem 62 členů. Z toho 26 mužů, 19 žen a 17
dětí. Ve výjezdové skupině máme 17 členů.
Jelikož se mi často stává, že se mě lidé
ptají, kolik za to máme peněz, tak bych
tímto chtěl všem říci, že to děláme zadarmo, také proto, že nás tato činnost baví
a rádi pomáháme ostatním.
Naše činnost by nebyla tak rozsáhla bez
pomoci ostatních, proto bych jim rád touto cestou za vše poděkoval. Jelikož je jich
hodně, tak je zde nevypisuji, abych na někoho nezapomněl.
Přeji Vám do nového roku hodně zdraví, pohody, bez nehod, bez požárů a dalších pohrom.
			
Jaroslav Schmid
Velitel SDH Kašperské Hory
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Děti a příroda

Pohledy do krajiny
v Kašperských Horách
Informační středisko (IS) a Středisko environmentální výchovy (SEV) NP Šumava
v Kašperských Horách připravilo pro své
návštěvníky v zimní sezoně bohatou nabídku programů pro veřejnost.
Opět je před námi dvouměsíční tradiční
cyklus cestovatelských přednášek a promítání fotografií na různá témata a z různých
koutů světa.
Nyní se sejdeme již lednu na večerním
promítání komentovaného pásma nádherných fotografií Jana Pečeného Kašperské
Hory – Perla v srdci Šumavy. Těším se na
Vás v pátek 29.ledna od 19 hodin.
Na letošní úvodní přednášce Pohledů
do krajiny ve čtvrtek 4. února od 18 hodin
s Miloslavem Martanem tentokrát navštívíme „Západní Kanadu – od oceánu po
Skalisté Hory“. Západní část Kanady je jednou z nejpestřejších přírodních oblastí světa.
Krásná města Victoria a Vancouver dýchají velmi příjemnou a poklidnou
atmosférou. Pobřežní hory u Tichého
oceánu se vyznačují velkou divokostí i opuštěností a díky vlhkému počasí nabízí celou řadu deštných pralesů,
jejichž stáří dosahuje až 1000 let.
Kaskádové pohoří zase nabízí úchvatné
pohledy na největší hory Britské
Kolumbie a Alberty. Stovky ledovců
zajišťují obrovské množství vody pro horské řeky, vysoké vodopády a hluboká,
tmavozelená jezera. Celá vysokohorská
oblast je domovem mnoha druhů divokých
zvířat. Nádherná země, která se mění doslova před očima a uchvátí doslova každého. Budete si moci zakoupit i nádherný
kalendář pro rok 2016.
11. února se budeme těšit na vyprávění
a úžasné panoramatické snímky předního fotografa Šumavy Vladislava Hoška.
V pásmu „Šumavské mlhy a inverze“ se
podíváme prostřednictvím jeho teleobjektivu na atraktivní místa celé Šumavy.
Krásné fotografie Vás mohou doma provázet i na zakoupeném kalendáři.
18. února následuje zajímavé cestopisné
vyprávění Jany Dvorské a Miloše Kašpara
„Thajsko – Kambodža“. V cestopisném
filmu „Postřehy z Asie „ zhlédneme kulturní památky nevyčíslitelných hodnot, běžný
život místních obyvatel a mnoho dalšího.
Poslední únorový čtvrtek 25. 2. v „Krajině
na cestách“ se s námi o své cestovatelské
zážitky podělí Helena Macenauerová prostřednictvím krásných fotografií a videí
z Ladakhu, Islandu, Toskánska, Skotska,
USA a Japonska.
Začátkem března se uvidíme hned
dvakrát.
Již ve středu 2.3. na přednášce s promítáním „Šumava na starých pohlednicích
atelieru Wolf „ . Martin Leiš, autor stejnojmenné knihy, nám představí fotografa

J. Wolfa, významného občana Českého
Krumlova, bude povídat i o pohnutých
osudech jeho tří synů, kteří se po jeho smrti
v roce 1938 starali o chod rodinného podniku, poutavé vyprávění je spojeno s promítáním "Wolfovek", které jsou mnohdy
i neznámé veřejnosti. Nově vydanou knihu
o Šumavě na starých pohlednicích fotoateliéru Wolf bude možno i zakoupit.( Pevná
šitá vazba, 240 stran, dvojjazyčná - česko
- německý text, kvalitní tisk. V knize jsou
vyobrazeny výlučně pohlednice ateliéru
Wolf vydané v letech 1899-1941 ve velikosti 1:1 s originály.
A pokračujeme dále v Pohledech do
krajiny ve čtvrtek 3. 3. Procestujeme
s Jaroslavem Červenkou a jeho fotografiemi „Kyrgyzstán“, čekají nás snímky
krásné přírody ze země hor ležící na severním okraji horského masivu tvořeného
Himálajemi a Ťan-šanem.
Za týden 11. března se podíváme do nesmírně zajímavé země plné kontrastů , navštívíme „Indii“ s Elisou Belotti.
Zajímá Vás, jak se dříve žilo na staré
Šumavě? Přijďte si 17. března poslechnout
poutavé vyprávění Emila Kintzla a zhlédnout jeho úžasné historické fotografie „Život a práce lidí na staré Šumavě“.
24. března nás čeká zajímavá cestopisná přednáška s nádhernými snímky
z cest Karla Hrdličky „Nejkrásnější místa
Izraele“.
A je tu TUVA, poslední březnový čtvrtek
a s tím i závěrečné večerní promítání 31. 3.
od 18 hodin. TUVA - diashow o horách,
pastevcích a šamanech. „TUVA – země
divokých hor a šamanů“. Zapomenutá republika TUVA je pravým rájem pro dobrodruhy. Země šamanů, 10 dní bez lidské stopy, opuštěné hory Sajany a Ergaki,
čarokrásné pastviny, život Tuvinců plný
tradic, pastevecké jurty, kumys, Kyzyl,
tradiční zápasy břicháčů, písečná vichřice, radonové prameny –kde člověk splyne
s přírodou, mléčná vodka, největší slavnost festival Naadam. TUVA - diashow
Tomáše Kubeše o horách, pastevcích
a šamanech. TUVA klip:http://www.tomaskubes.cz/promitani/veřejnost/01.php.
Nezapomenutelné. Nenechte si ujít.
Nezapomínáme ani na denní programy
pro širokou veřejnost. Na zimní sezonu
jsme připravili tvořivé dílny s různou tematikou, přednášku o historii sklářství
s Janou Wudy, zde si můžete vyrobit svůj
vlastní zářivý poklad a zajímavé vycházky
na sněžnicích.
Nabídku na všechny připravované programy a pozvánky na akce s upřesněním
konkrétních termínů najdete na stránkách
Správy NP Šumava www.npsumava.cz.
Přijďte nás navštívit, těšíme se na Vás.
Milada Janošíková

Spolek Duha Králováci má v současné době celkem 17 členů. Z toho tři
dospělé osoby a 14 dětí ve věku od 7 do
13 let.
Stejně jako v loňském roce, tak jsme
i letos absolvovali několik výletů do okolí Kašperských Hor, Řetenic, Nicova,
Radešova, Opolence... atd. Mimo jiné
jsme v měsíci červen podnikli celodenní
výlet do Horní Plané u Lipna. V témže měsíci jsme přenocovali jednu noc
v kempu Úbislav a v září strávili krásný
večer na hradě Kašperk.
Věříme, že členstvím dětí v našem
spolku získají tyto děti vztah k přírodě
na celý život, jelikož se snažíme veškerý
čas trávit v přírodě.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří Královákům v roce 2015
pomáhali a podporovali tímto v dětech,
aby si tuto celoživotní vazbu na to krásné kolem nás, vytvořily. Jedná se zejména o manžele Břicháčkovi, Třískovi
a Žižkovi. Jako jednotlivci zaslouží velké díky: Mgr. Z. Svoboda, F. Petlička,
Ing. M. Janošíková, I. Nachtigal, PhDr.
Jan Lhoták, PhDr. V. Horpeniak, Ing.
M. Horáčková, L. Imramovská, Ing.
J. Kratochvíl, Ing. M. Mäntl, Ing. P.
Voldřichová, V. Ryvola, E. Kadlecová,
L. Valentová, Ing. V. Rosecká, M.
Hrdina, Z. Bálek, Mgr. P. Šrail, Ing. J.
Halbhuberová, J. Gregr a R. Halbhuber.
Dále naši činnost podporovali Město
Kašperské Hory, Kašperskohorské
městské lesy s.r.o., Statek Kašperské
Hory s.r.o., Medica Filter spol. s.r.o.,
ZKD Sušice a hotel Rilancio. Ještě jednou všem shora uvedeným velmi moc
děkujeme.
Na úplný závěr bychom rádi poděkovali Pavlu Klementovi za jeho mnohaletou práci s dětmi.
M. Vrhel a M. Voldřichová

Klub pro maminky s dětmi
v roce 2016
• každé pondělí od 9.30 do 11.30
• pro děti od 0 do 6 let
• tvořivá dílna pro maminky a jejich
děti v Horském klubu
• přihlásit se můžete na tel. čísle: 733
153 310.
• Počet míst je omezen.
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Šumavská pocta českému králi
Ve dnech 11.–12. září 2015 si Kašperské
Hory připomněly několik svých historických výročí velkolepou slavností s odhalením pamětní desky českému králi Janu
Lucemburskému. Šumavského města
s bohatou minulostí, které se v předhusitské době prosadilo jako centrum nejbohatšího zlatonosného revíru Českého
království, se v roce 2015 bezprostředně
dotýkalo například výročí 690 let od zahájení ražby prvních českých a zároveň středoevropských zlatých mincí – florénů Jana
Lucemburského.
Historická výročí inspirovala
Janovy florény, jejichž ražba se opírala
hlavně o surovinové zdroje z nadějných
dolů u Kašperských Hor, nebyly záležitostí
jen vladařské reprezentace a prestiže, ale
tato zlatá měna otvírala Čechy obchodně
i politicky vyspělé západní Evropě. V patrné historické souvislosti s touto událostí
je i 690 let od prvních písemných zpráv
o Kašperských Horách – Reichensteinu,
jejich zlatých dolech a zlatorudných mlýnech, zaznamenaných v rozhodčích výrocích jihlavského horního soudu. Před
670 lety 29.září 1345 udělil český král Jan
Lucemburský našemu šumavskému městu
první městské privilegium a bezprostředně před tím také městskou pečeť a znak.
Nebyla to splátka jen za zlaté bohatství,
jehož prostřednictvím se umořovaly nemalé státní dluhy, ale zároveň to byla také
odměna za vydatnou vojenskou pomoc šesti set místních havířů, kteří jako zvláštní
ženijní vojsko pomáhali králi při vítězném obléhání odbojných slezských měst.
K těmto výročím přistoupila také připomínka 660 let od římské korunovace syna
Jana Lucemburského – Karla IV. a v následujícím roce 2016 jubileum – 700 let od narození Karla IV., kterého u nás ctíme především jako zakladatele hradu Kašperku
a mezinárodní obchodní silnice Zlaté stezky kašperskohorské, která svou technickou
pokročilostí tenkrát znatelně předčila tisíciletou Zlatou stezku prachatickou.
Státník a král diplomat
Připomínka těchto výročí a povědomí o tom, že právě lucemburská doba
byla nejvýznamnější etapou v dějinách
naší vlasti ale i našeho šumavského města a okolního kraje, podnítily zájem uctít
Jana Lucemburského odhalením pamětní
desky na jeho počest. Tento akt má být
prvním krokem k procesu nového pojmenování hlavního veřejného prostranství
v Kašperských Horách „Náměstí Jana
Lucemburského“. Krále Jana tak chtějí
Kašperskohorští ocenit nejen jako důležitého příznivce jejich města, ale také jako
evropsky významného politika a státníka.
Byl to právě on, kdo stál na začátku procesu rozvoje české státnosti v souvislostech
evropské politiky 14.století. Tomuto králi
diplomatovi vděčí Čechy za nebývalý mo-

censký vzestup, který pak geniálně rozvinul
Janův syn a nástupce Karel IV. Především
na mezinárodním poli král Jan připravil cesty svému synovi Karlovi. Bez Jana
Lucemburského by sotva tak slavně a znatelně mohla zazářit doba Karla IV. Rušnou
dobu prvních Lucemburků v Kašperských
Horách i jejich okolí dokládají nejen pozoruhodné památky stavitelství a umění,
ale například také existence cenných technických památek – rozsáhlých zbytků středověkých zlatodolů nebo četných mlecích
kamenů z mlýnů na zlatou rudu, kterých za
panování Jana Lucemburského údajně pracovalo na Kašperskohorsku kolem tří set.
Pamětní deska
Hold českému králi Janu Lucemburskému
pojali Kašperskohorští s plnou vážností.
Zvláštní pozornost věnovali zpracování
samotné pamětní desky. Ta je zhotovena
ze šedé leštěné žuly a rozměrech 90 x 60
cm. Umělecky ji ztvárnil plzeňský sochař,
medailér a restaurátor Jiří Špinka, který ji
opatřil vlastním bronzovým reliéfem s motivem jezdecké pečeti Jana Lucemburského
podle originálních předloh z Národního
archivu České republiky. Na přípravě desky spolupracoval také sochař a kameník
Lukáš Řezníček z Chválenic u Plzně.
Královská privilegia a koruna
Odhalení
pamětní
desky
Janu
Lucemburskému Kašperskohorští chápou jako upřímnou poctu českému panovníkovi, poctu staletým tradicím české
státnosti, výraz úcty k naší slavné minulosti. Proto odhalení této pamětní desky
doprovodila zcela výjimečná krátkodobá
výstava výběru originálů královských pergamenových listin – privilegií udělených
Kašperským Horám českými panovníky od 14. do 18.století v místním Muzeu
Šumavy. Veřejnost tak měla zcela vzácnou a jedinečnou příležitost na vlastní oči
vidět unikáty nevyčíslitelné ceny z někdejšího městského archivu svobodného
královského horního města Kašperských
Hor zapůjčené z trezorů Státního okresního archivu v Klatovech. Vystaveny byly
například listiny Jana Lucemburského,
Karla IV., Zikmunda Lucemburského,
Ladislava Pohrobka, Vladislava a Ludvíka
Jagellonského, Ferdinanda Habsburského,
Maxmiliána II., Rudolfa II., Matyáše nebo
Marie Terezie a dalších. Pochopitelně největší pozornost patřila pergamenovému
originálu prvního městského privilegia,
které Kašperské Hory obdržely od Jana
Lucemburského 29.září 1345 nebo listiny, které ve 14.století vydalo samo město
a opatřilo svou originální pečetí s hornickými symboly. Čelo výjimečné výstavní
expozice doslova korunovala působivá prezentace kopií českých korunovačních klenotů, které přímo ze své instalace ve Staré
sněmovně zapůjčila Správa Pražského
hradu.

Slavnosti přilákaly stovky diváků
K odhalení pamětní desky Jana
Lucemburského vyzval starosta města Petr Málek čestného hosta - hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse.
Mezi nejvítanějšími hosty byly také paní
hraběnka Maria Sterbergová, rozená
princezna Lobkovicová a paní hraběnka
Adrienne Korff – Kersenbrocková, jejichž
předkové jakož i ony samy pocházejí z rodu
Přemyslovců a Lucemburků.
U příležitosti odhalení pamětní desky
králi Janu Lucemburskému vydalo město bohatě ilustrovanou pamětní publikaci
s názvem „Kašperské Hory v době krále Jana“, kterou připravil historik Muzea
Šumavy PhDr.Vladimír Horpeniak. Oba
dva prosluněné zářijové dny městské slavnosti 2015 v Kašperských Horách vyplňovaly historické průvody, turnaje a souboje,
dobová taneční, hudební a divadelní vystoupení, strhující představení fakírů a po-

lykačů ohně, interaktivní ukázky středověkých řemesel či rýžování zlata i bohatý
středověký jarmark – to vše v obdivuhodné
režii pracovnic místního městského kulturního a informačního střediska. Snad
největší pozornost o sobotním dopoledni
na sebe strhla inscenace příjezdu družiny
krále Jana Lucemburského s jeho chotí
Beatrix Bourbonskou a kralevicem Karlem.
Podobně skvělý byl odpoledne válečnický
tábor i odvážné rytířské turnaje v malebném krajinném prostředí okolí gotického
kostela sv. Mikuláše za městem. O dobrou
náladu četných diváků se vytrvale starali
královi šašci Jürgen a Francois.
Mimořádný návštěvnický zájem široké
veřejnosti o slavnost v Kašperských Horách
je dobrou vizitkou práce pořadatelů a organizátorů a svědčí také o tom, že slavná
historie naší vlasti dokáže stále aktuálně
a povzbudivě oslovovat.
PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Jak se na Kašperkách lyžovalo
Ze
vzpomínky
prof.
Erharda
Gattermanna
Už moje narození bylo provázeno zimou
a sněhem. Z vyprávění otce i matky vím,
že v zimě roku 1929 pokryl Šumavu metr
sněhu, silnice byly těžko sjízdné a potraviny pro obyvatele města byly dováženy
ze Sušice s velkou námahou na saních taženými koňmi. Ještě v dubnu byly teploty
tak nízké, že téměř všechny vodovody zamrzly a většina domácností si musela donášet vodu ze studně na náměstí. Rodiče
jen s velkou námahou a úsilím mohli uhlím a dřevem vytápět byt, zvláště ložnici,
kde jsem ležel. A tak jsem přesvědčen, že
všechny tyto mimořádné okolnosti, které
provázely můj porod, byly základem pro
moji odolnost pro zimu a sníh.
Pro moje rodiče, lyžařské nadšence (otec
Walter byl profesorem na místní reálce),
bylo prostě nutné co nejdříve mne naučiti pohybovat se na lyžích. Však ve více
jak pětiměsíční zimě pro děti a mladistvé
neexistovala žádná jiná činnost, jak prožít
volný čas než lyžování.
V necelých třech letech, v zimě 1932, mne
poprvé postavili na lyže a pomalou chůzí
na rovině jsem byl uveden do tajů lyžování.
Ty trochu dlouhé lyže, vyrobené kolářem,
měly jen jednoduché kožené patičkové vázání a hole byly tenké tyčky z lískových
prutů. Pletený lyžařský oděv a palčáky byly
sice teplé, ale mokrým sněhem byly pořád
prosáklé. Už si ale nevzpomínám na řadu

základních pouček od rodičů. Ale dovedu si představit, že otec, který zasvěcoval
nejen své žáky a také šumavské učitele do
lyžování, se pokusil toho lyžařského skřítka Erharda, zasvětit a předat hlavní zkušenosti k jízdě na lyžích. K tomu se hodila
strmá stráň hned za naším domem, (bydleli v tzv. Českém domě) které se říkalo
Golgenberg - Šibeniční vrch. Vzpomínám
také na zážitky z Zwergenbergu - Trpasličí
hůrky, jižně našeho domu.
První sníh vždy způsobil s ničím jiným
nesrovnatelné napětí a radost z koulování.
A jakmile zmizely pod sněhem krtince,
jako na rozkaz se objevili malí lyžaři a obsadili celý svah posázený ovocnými stromy. Pak začalo to veselé ježdění na lyžích.
Vyzkoušeli jsme všechny možnosti jak svah
rychle ušlapat a tím ho udělat skluznějším,
aby se snadněji sjíždělo. Pak jsme vyjížděli
krkolomné stopy, budovali skokanské můstky a mezi sebou jsme soutěžili. Odvážně
jsme šůsovali z kopce dolů a zkoušeli zastavit
před malým potůčkem kristiánií, obratem,
který k nám přišel z Norska. Také se ale tam
stalo, že některý z těch lyžařských skřítkům skončil ve vodě a všem byl k smíchu.
Hodiny jsme bez únavy zkoušeli co nejdále
skočit. Neúnavně jsme prodlužovali nájezd,
až už nikdo z nás doskok neustál. Takto
přirozenou cestou jsme denně rozšiřovali
své zkušenosti, poznávali rozdíly v kvalitě
sněhu a charakteru terénu. Vyrůstali jsme
řadu měsíců a let lyžováním a stávali jsme

se, jak se odborně říkalo, dospělými lyžaři.
Domů jsme se vraceli, když už se stmívalo,
promáčeni za všech těch pádů, k smrti unaveni, ale šťastni. Jen vzácně mne maminka
přijala s vlídnou tváří.
V roce 1937 Erhard s rodiči se stěhuje do
Karlových Varů a v lyžování tam pokračuje.
A o dalších jeho osudech zase někdy jindy.
-ek-

Jablko nepadlo daleko od stromu,
neb Erhard se stal ski pokračovatelem
otce Waltera GATTERMANNA
Walter (1902-1969) po dokončení studií
přišel z Litoměřic na německou reálku v
Kašperských Horách jako mladý, pokrokový
profesor v roce 1927. Bylo to již v době, kdy
už začínaly neshody mezi německou většinou a menšinou českých obyvatel. Čeští, sem
dosazení úředníci, jen těžko získávali v německých
rodinách
bydlení.
Zásluhou
Národní
jednoty šumavské byl
pro ně tedy
postaven
moderní
Český dům,
ve kterém
zůstal jeden
byt volný.
Proto z dob-

ré vůle byl nabídnut novému profesorovi,
který nabídku přijal. Ten se zde stal propagátorem všeho sportu a tělesné výchovy.
Jeho láskou největší bylo však lyžování a stal
se tak jeho prvým učitelem a zakladatelem
lyžařské tradice v našem městě. Se studenty, ale i s ostatními zájemci jezdil
učit lyžovat na Kvildu, Srní, Prášily...
a pomocníkem, krom kolegů, mu byl
i zdejší drogista Sláma a jeho manželka Olga. Byl iniciátorem stavby
skokanského můstku na Chlumu nad
Cikánkou.
Na snímcích je vidět kolik lyžařských nadšenců zde vychoval. Žil
a lyžoval zde do roku 1937, kdy byl
přeložen do Karlových Varů, kde
pokračoval ve své bohulibé činnosti,
kterou přerušila až 2. světová válka.
Jeho žena, ke cti našeho města mně
řekla dobrou češtinou, že pobyt
v Kašperských Horách, byl jejich

nejšťastnějším úsekem života.
A právě jejich prvorozený syn Erhard,
jako to jablko ze stromu, se stal jeho vzorným pokračovatelem. Ale o něm zase
příště.
-ek-
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Novoroční 2016

b., 3.Antonín Šustr 1560 b.,
4.Šimon Mayer 1425b.
Ženy do 20 let:
2. Anna
Jirsová 1795 b.
Muži: 1. Jan Paták 1985 b.,
3. Martin Paták 1985 b.
Ženy: 2. Pavla Jirsová 1703
b.
Ženy veteránky:
4. Mária
Patáková 787 b.
Tak zase za rok a mezi tím
Vás srdečně zveme na 16.ročník
Šumavského kufru, který pořádá oddíl OB TJ Kašperské
Hory 3.-4.září.
Poděkování patří také
Městu Kašperské Hory za
poskytnutí zázemí v předsálí
kina.
Pavla Hulcová,
foto: K.Větrovec

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet… ale vezměme to od začátku. Ráno
v 8 hodin je azurové nebe a svítí slunce.
Pak se ale z údolí vytáhnou mlhy a z jinak lehkého orientačního závodu se stává pořádné bloudění v mlze hodné Krále
Šumavy.
Ano, i v letošním roce jsme zahájili
nový rok pořádáním Novoročního orientačního závodu, protože „jak na Nový rok,
tak po celý rok“. Díky nesněhové nadílce se k nám sjela řada orientačních běžců trávící přelom roku na Šumavě, takže
účastnický rekord z loňského roku padl.
Pro účastníky jsme připravili 2 tratě
a tradiční kontroly na Náměstí pro úplné
začátečníky. Krátká trať měla připraveno
17 kontrol, z nichž většina byla ve městě a několik na loukách kolem Vodárny.
Dlouhá trať měla kromě většího počtu
kontrol (30) i speciálně upravenou mapu.
Mapa se nám totiž rozdělila, takže z ní
vznikly 2 mapy, kde na jedné byly budovy,
stromy a vrstevnice a na druhé silnice, pěšiny, vodní objekty a soukromé pozemky.
Kontroly byly rozesety na všech mapách,
což kladlo vysoké nároky na závodníky
při plánování optimálního postupu.

A jak to letos dopadlo? Absolutním vítězem na dlouhé trati byl Honza Paták
s časem 44:30, mezi ženami pak Lenka
Kovářová za 57:34. Na krátké trati zvítězila vimperská Terezka Czerwenková
s maminkou v čase 44:39, Náměstí nejlépe zvládl František Hulec. Z domácích
závodníků si nejlépe vedli:
Krátká trať:
17 kontrol: Tereza a Lucie Czerwenková,
Zuzka Patáková, Ondra Šustr
16 kontrol: Anička a Ondra Markovi,
Johanka Mayerová, Johanka Michálková,
Maruška a Lenka Janošíkovy
15 kontrol: Daniela Mayerová, Tomáš
Roučka
14
kontrol:
Terezka
Roučková,
Anička a Alexandr Kozlovských, Nikola
a Erik Norských, Šárka, Klára a Adéla
Javorských
13 kontrol: Mikuláš
H o l ý ,
Magdaléna
Marková
12 kontrol: Pepíček
P a t á k
(5měsíců)
9 kontrol: Tobiáš
R a u c h ,
Jonáš Rauch
(5měsíců)
Dlouhá
trať:
M u ž i
do 20 let:
1.Adam
Jirsa 1758

Odysea
soudního sluhy
Letošní pochod Odysea soudního sluhy vyšel na den, kdy by se pan
František Kortus dožil 75 let. Než se
účastníci vydali na cestu, připili si na
jeho památku s paní Kortusovou a dcerou Janou. Za vcelku příznivého počasí
dorazili pochodníci do Stach, kde se
posilnili výborným obědem a vyrazili
na zpáteční cestu. Pro letošní rok to byl
poslední hromadný výlet a těšíme se na
další v roce 2016.
-kr-
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Budoucí fotbalové kašperskohorské hvězdičky

Malí fotbalisté si užili svoji první „dokopnou“ 25. listopadu v restauraci Pod Věží.
Majitel restaurace pan Lukáš Zabloudil
přichystal našim fotbalovým nadějím
milé překvapení. Pozval je na jejich první
společnou večeři. Že večeře byla výborná,

svědčí i to, že na talířích, děti dostaly kuřecí řízek s bramborovou kaší a zeleninovou
oblohou, nezbylo vůbec nic.
Pan Zabloudil to celé pojal jako sponzorský dar našim sportovcům.
Oba trenéři, jak pan Jaroslav Chlada,
tak i pan Miloslav Eger, potom ohodnotili
kladně dosavadní tréninky, které probíhaly
vždy ve středu za každého počasí venku na
fotbalovém hřišti.
Docházka byla rovněž dobrá, postupně
přicházely další děti, a tak z
prvních čtyř jsme nyní už snad
ustálení na patnácti dětech. Na
malých sportovcích bylo vidět
obrovské nadšení z pohybu na
čerstvém vzduchu.
Oba trenéři poděkovali i rodičům, kteří děti na trénink
připraví a dovezou a po tréninku si je vyzvednou.
Po té přišlo další překvapení a velmi milé. Pan Hung
Svu Nguyen (Švay), majitel
smíšenky, připravil pro děti
malou předčasnou mikulášskou nadílku, rovněž sponzorským darem. Bylo to pěk-

né zakončení večera.
Našim sponzorům tímto děkujeme, tak
jako i celému personálu restaurace Pod
věží. Rodičům těchto malých sportovců
přejeme hodně strpení a dětem pak krásné
Vánoce.
V novém roce se sejdeme poprvé ve
středu 3. února na fotbalovém hřišti
v 16.00.
Sportu a hlavně fotbalu zdar.
trenér Jaroslav Chlada

Autobuso�é jízdní řád� 2016
P�atnost jízdních řádů od 13. 12. 2015 do 12. 12. 2016. Tento ��pis z jízdních řádů spojů, kte�é p�ojíždějí Kašpe�sk�mi Ho�ami
má in�o�mati�ní cha�akte�, � p�ůběhu �oku se spoje mohou měnit. Zd�oj ���.idos.cz.

z KAŠPERSKÉ HORY do SUŠICE (NÁBŘEŽÍ)
Odjezd
4.35
5.30
6.10
6.15
7.28
7.55
9.15
9.18
10.27
11.15
12.03
13.45
14.10
14.10
14.15
14.45
15.11
15.25
16.00
16.18
16.34
17.12
17.16
17.25
18.10
18.50

z SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY

Pozn.
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.; .> Sušice, že�. st.
(5.00)
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.; > Sušice, že�. st.
(6.10); (přípoj na K�ato�� 6.10)
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.; > Sušice, Pod St�áží
(6.40); (přpoj na K�ato�� 6.50)

Příjezd

jede 12.12. a �  ; > Sušice, že�. st. (6.50)
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.;
Mod�a�a, Fi�ip. Huť (6.20) > Sušice, že�. st. (8.00)

6.44

jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.; z Stach�, aut. st. (7.35)

8.15

jede denněod 1.7. do 31.8.; z S�ní (8.50) > Sušice, že�.
st. (9.50)
jede denně, nejede od 24. do 26.12., 27.3.; České
Budějo�ice, aut. nád�. (6.45) > Sušice, nábřeží (9.42);
(přípoj na K�ato�� 10.35)
jede � p�aco�ní dn� do 30.6., od 1.9. a 10., 11.12.;
Mod�a�a (9.45) > Sušice, že�. st. (11.00)
jede denně od 1.7. do 31.8.;
S�ní (10.50) > Sušice, že�.st. (11.50);
jede denně od 1.7. do 31.8.;
K�i�da (11.10) > Sušice, že�.st. (12.35);
jede � , 25.12., 27.3., 28.10., 12.12.; Mod�a�a
(13.10) > P�aha, Na Knížecí (16.30)
jede � p�aco�ní dn� do 30.6., od 1.9. a 10. ,11.12., .>
Sušice, nábřeží (14.35)
jede � p�aco�ní dn� od 1.7. do 31.8., .> Sušice,
nábřeží (14.35)
jede denně od 1.7. do 31.8.;
S�ní (13.50) > Sušice, že�.st. (14.50);
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12., nejede 31.12.; >
Sušice, že�.st. (15.25)
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.;
Stach�, aut.st. (14.55) > K�ato��, aut.nád�. (16.20)
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.; přes Nezdice na
Šum. (15.40), Žihobce (16.08) > Sušice, že�.st. (16.40)
jede � p�aco�ní dn� 30.6. a od 1.9. a 10., 11.12.;
Mod�a�a, Fi�ip. Huť (15.10) > Sušice, že�.st. (16.30)
jede �   do 26.6. a od 3.9.;
Mod�a�a (15.35) > Sušice, že�.st. (16.54)
jede denně od 1.7. do 31.8.;
K�i�da (15.45) > Sušice, že�.st. (17.06)
jede 12.12.; Mod�a�a (16.30) > Sušice, že�.st. (17.45)
jede � , 28.3., nejede 27.3.; Mod�a�a (16.40) >
P�aha, Na Knížecí (20.00)
jede � p�aco�ní dn� do 30.6., od 1.9., 10., 11.12.; nejede
31.12. Mod�a�a, Fi�ip. Huť (16.35) > Sušice, že�.st. (17.55)
jede denně od 1.7. do 31.8.;
S�ní (17.45) > Sušice, že�.st. (18.45);
jede � p�aco�ní dn� od 1.7. do 31.8.;
K�i�da (17.55) > Sušice, že�.st. (19.25)

5.00
6.05
6.39

7.54

9.42
9.42

12.28
14.10
14.35
14.35

13.50

14.55

15.32

15.03

16.35

15.03

16.25
16.45
16.58
17.39
17.40
17.50

19.17

7.55
8.15

15.11

jede � , 28.3., nejede 27.3.; P�aha, Na Knížecí
(11.30) > Mod�a�a (14.55)

7.10
7.45
7.35
8.48
8.53
9.00
10.15
10.20
11.15
12.40
12.50
13.13
13.30
14.15
14.16
14.20
15.20

18.35

jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.;z Sušice,že�.st. (18.30)

19.00

19.00

jede �, 12.12. nejede 24.12.; z Suš., že�.s. (18.55)

19.30

20.25

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (20.20)

20.50

20.35

jede 11.12.; z Sušice, že�.st. (20.30)

21.00

7.10
10.10

jede � p�aco�ní dn�,10., 11.12.;z K�ato��,aut.n.(6.00)
jede � p�aco�ní dn� od 20.6. do 30.9.

7.25
10.30

13.10

jede - od 4.7. do 31.8., � p�aco�ních dnech
od 15.-18.2.,24.3.,4.7.-31.8. a 26.-27.10. nejede
5.-6.7.; > St�akonice, aut. nád�. (14.35)

13.31

13.10

jede �  a 11.12., nejede 25.12.,1.1.,25.3. a 28.10.; >
St�akonice, aut.nád�. (14.35)

13.31

15.35
15.48
17.05

15.32
15.32
15.59
16.13
17.31

z KAŠPERSKÉ HORY do STACHY

13.50

9.18
13.10

jede denně od 1.7. do 31.8.; z Sušice, že�.st. (12.40)
> S�ní (13.35);
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12., nejede 31.12.; z
Sušice, že�. st. (13.00)
jede � p�aco�ní dn� do 30.6. a od 1.9 a 10., 11.12.;
z Sušice, že�.st. (13.40) > Mod�a�a, Fi�ip. Huť (15.00)
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.; > Stach�, aut. st. (14.35)

Příjezd
5.50

jede 24. a 31.12..; Sušice, že�.st. (14.50)
jede � p�aco�ní dn� od 1.7. do 31.8.; Sušice, že�.st.
(14.50) > K�i�da (16.30)
jede � p�aco�ní dn� do 30.6., a od 1.9. a 10., 11.12.;
nejede 31.12. z Sušice, že�.st. (14.50) > Mod�a�a,Fi�ipo�a Huť (16.27)
jede denně, nejede 24. - 26.12.,27.3..; z Sušice, že�.
st. (15.35) > Č.Budějo�ice,aut.nád�. (18.20)
jede denně od 1.7. do 31.8.; z Sušice, že�.st. (15.40)
> S�ní (16.40);
jede � p�ac. dn�, nejede 31.12.; z Sušice, že�.st. (16.55) >
Mod�a�a (18.20)

18.37

z STACHY do KAŠPERSKÉ HORY

aktua�izace 10. 12. 2015

13.50

15.18

20.10

V�s�ět�i�k�:

13.05

13.55

jede 10., 11.12.; > Sušice, že�. st. (20.15)

14.55

12.50

14.42

19.45

12.50

jede � p�aco�ních dnech; z Sušice, že�.st. (12.15)

10.50
11.42

20.05

8.59

12.20

10.54

jede � p�aco�ní dn�;
Kašpe�ské Ho�� (19.40) > Sušice, že�.st. (20.10)

jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12; > Sušice,nábř. (8.15)
jede � p�aco�ní dn� od 20.6. do 30.9.
jede denně, nejede 24.-26.12.a 27.3..; Č.Budějo�ice,
aut. nád�. (6.45) > Sušice, nábřeží (9.42)
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.; > K�ato��, aut.
nád�. (16.20)

12.10

jede � , 25.12., 27.3., 28.10., 12.12.; z P�aha, Na
Knížecí (8.00) > Mod�a�a (11.25)
jede denně od 1.7. do 31.8.; z Sušice, že�.st. (10.40)
> K�i�da (12.05)
jede 10., 11.12.; z Sušice, že�.st. (12.05)

10.25

19.40

7.35
7.55

Odjezd
Pozn.
5.25 jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.;z Sušice, že�.s.(5.20)
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.; z K�ato��, aut.
6.45
nád�. (6.00) > Stach�, aut.st. (7.25)
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12; přes Žihobce (7.01) 6.45
Soběšice (7.14) - St�ašín (7.27) - Nezdice na Šum. (7.32)
jede denně od 1.7. do 31.8.; z Sušice, že�.st. (7.00)
7.10
> S�ní (8.00)
8.25 jede denně; z Sušice, že�.st. (8.20) > Mod�a�a (9.35);
jede denně do 30.6. a od 1.9.; z Sušice, že�.st. (8.25)
8.30
> Mod�a�a (9.40);
jede denně od 1.7. do 31.8.; z Sušice, že�.st. (8.25) >
8.35
K�i�da (10.06);
jede denně od 1.7. do 31.8.; z Sušice, že�.st. (9.40) >
9.51
S�ní (10.40);

14.16
15.59

jede � - do 30.6., nejede od 23.12. do 3.1.,12.21.2., 24.,28.3., jede od 1.9. � - jede 10.12., nejede 28.9., 26.-27.10., 17.11., > St�akonice, aut.n. (15.25)
jede � p�aco�ní dn� a 10., 11.12.; z Sušice, nábřeží
(13.50)
jede denně, nejede 24.-26.12.,27.3.; z Sušice, nábřeží (15.35)>České Budějo�ice, aut.n. (18.20)

14.11
14.35
16.18

 | pondě�í, úte��, středa, čt��tek, pátek, sobota, nedě�e

| jede � nedě�i a státem uznané s�átk�
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KULTURA
DLOUHODOBÉ AKCE
do 27. úno�a 2016
V�sta�a Ži�ot na sk�e

V�sta�a šuma�ského ma�íře JUD�. Vác�a�a H�abánka. P�o�ozní doba úte�� – sobota: 9.00 –
12.00, 13.00 – 16.00; nedě�e, pondě�í: za�řeno.
| Ga�e�ie Muzea Šuma��, Kašpe�ské Ho��

do 30. 1. 2016
V�sta�a Histo�ie a t�adice � ob�ázcích Bohus�a�a Bisinge�a | V�sta�a �et�o kočá�ků
ze sbí�k� Ma�két� Kubo�é

V�sta�a Histo�ie a t�adice ��t�ořena �e spo�up�áci s Muzeem Šuma��. „Přij�te se ��átit
� čase, � čem babičk� naše a možná i mamink�,
�ozi�� děti a panenk�.“ P�o�ozní doba: po – pá
9.00 – 12.00, 13.00 - 16.00, ��jimk� z p�o�ozní dob�: 23. 12. 9.00 – 12.00, 24. – 27. 12.
za�řeno, 31. 12. 9.00 – 12.00, 1. 1. za�řeno.
| V �sta�ní místnost na �adnici, Kašpe�ské Ho��

LEDEN
1. 1. 2016 | 13.30
T�adiční No�o�oční zá�od � o�ientačním
běhu

T�adiční no�o�oční p�oběhnutí spojené s h�edáním kont�o� p�o �šechn� �ěko�é katego�ie
od kočá�ků po kmet�. Nejzdatnější budou mít
mapu, kte�á p�o�ěří i jejich b�st�ou m�s�. Zá�od pot��á 60 minut. V cí�i čaj, cuk�o�í a d�obná odměna. Pořadate�: OB TJ Kašpe�ské Ho��.
| Sta�t od Kina Kašpe�ské Ho��

11. 1. 2016 | 16.00 – 18.00
Přástk� – t�ů�čí dí�na p�o dospě�é

Přijďte si s námi vytvořit výrobky, které
vás potěší.
| Ho�sk� k�ub, k�ubo�na 2 NP, Kašpe�ské Ho��

25. 1. 2016 | 16.00 – 18.00
Přástk� – t�ů�čí dí�na p�o dospě�é

Přijďte si s námi vytvořit výrobky, které
vás potěší.
| Ho�sk� k�ub, k�ubo�na 2 NP, Kašpe�ské Ho��

26. 1. | 10.00-15.00
V�p�a�a za histo�ií na sněžnicích

V�měňte ��že za sněžnice a ��dejte se s námi
po stopách histo�ie. T�asa: Ro�ina – Březník –
Dob�á Voda – Ro�ina, Koo�dináto�: IS a SEV
Kašpe�ské Ho��, Te�.: 376 582 734, 731 530
544, Cena p�og�amu: 50 Kč, Na akci je nutné předchozí te�e�onické objednání. V případě
ne�hodn�ch sněho��ch podmínek, �ze akci abso��o�at jako ��cházku bez sněžnic. Zaměření:
�enko�ní, p�o místní ob��ate�e, ku�tu�ně-histo�ick�, místopisn�
| S�az: Chata Ro�ina

28.1. | 13.00-16.00
T�oři�á dí�na z o�čína

Přij�te si ��zkoušet jednu z technik zp�aco�ání
o�čí ��n�. P�stit budeme mok�ou i suchou technikou, ��t�oříte si �oňa�á m�d�a, kouze�né �í��,
z�ířátka, ku�ičk� a da�ší t�a��. Koo�dináto�: IS
a SEV Kašpe�ské Ho�� Te�.: 376 582 734, 731
530 284, Cena p�og�amu: 50 Kč, Zaměření:
�nitřní, t�oři��, p�o děti, p�o místní ob��ate�e,
ku�tu�ně-histo�ick�.
| S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��

29. 1. 2016 | od 19.00
Kašpe�ské Ho�� – Pe��a � s�dci Šuma��

Veče�ní p�omítání komento�aného pásma nádhe�n�ch �otog�a�í Jana Pečeného
| S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��

4. 2. | 18.00
ZÁPADNÍ KANADA - OD OCEÁNU PO
SKALISTÉ HORY

Západní část Kanad� je jednou z nejpestřejších pří�odních ob�astí s�ěta. K�ásná města
Victo�ia a Vancou�e� d�chají �e�mi příjemnou
a pok�idnou atmos�é�ou. Pobřežní ho�� u Tichého oceánu se ��značují �e�kou di�okostí i
opuštěností a dík� ��hkému počasí nabízí ce�ou
řadu deštn�ch p�a�esů, jejichž stáří dosahuje až
1000 �et. Kaskádo�é pohoří zase nabízí úch�atné poh�ed� na nej�ětší ho�� B�itské Ko�umbie
a A�be�t�. Sto�k� �edo�ců zajišťují ob�o�ské
množst�í �od� p�o ho�ské řek�, ��soké �odopád� a h�uboká, tma�oze�ená jeze�a. Ce�á ��sokoho�ská ob�ast je domo�em mnoha d�uhů
di�ok�ch z�ířat. Nádhe�ná země, kte�á se mění
dos�o�a před očima a uch�átí dos�o�a každého.
Přednášející: Mi�os�a� Ma�tan, CK Ocean P�achatice, Koo�dináto�: IS a SEV Kašpe�ské Ho��,
Te�.: 376 582 734, 731 530 284, Cena p�og�amu: 20 Kč, Zaměření: �nitřní, místopisn�,
ku�tu�ně – histo�ick�, odbo�n�
| S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��

6. 2.
Maška�ní ka�ne�a�

Odpo�edne p�o děti p�né he�, soutěží, hudb�
a tance. U�čitě nebude ch�bět ani soutěž o
nej�epší masku a na zá�ě� si �šechn� mask�
udě�ají spo�ečné �oto. Pod�obné in�o�mace
na�eznete na p�akátcích.
| S�az: Ho�sk� k�ub

ÚNOR
Úno� | 10.00-15.00
Za dob�od�užst�ím na sněžnicích

V�p�a�a na sněžnicích s cí�em dob�t h�ad Kašpe�k. Spo�ečně se ��dáme na sněžnicích z Kašpe�sk�ch Ho� ke h�adu Kašpe�k. Cestou nás čekají �ůzné úko�� a překážk�, kte�é musíme zdo�at.
Koo�dináto�: IS a SEV Kašpe�ské Ho��. Te�.: 376
582 734, 731 530 284. Cena p�og�amu: 50 Kč;
Přesn� te�mín této akce bude d�e sněho��ch podmínek u�eřejněn na ���.npsuma�a.cz.
| S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��
změna p�og�amu ��h�azena
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KULTURA
11. 2. | 18.00
ŠUMAVSKÉ MLHY A INVERZE

Pano�amatické snímk� z ce�é Šuma��, k�ásná
pří�oda, in�e�ze, at�akti�ní místa NP Šuma�a.
Přednášející: V�adis�a� Hošek, přední �otog�a�
Šuma��, Koo�dináto�: IS a SEV Kašpe�ské
Ho��, Te�.: 376 582 734, 731 530 284, Cena
p�og�amu: 20 Kč, Zaměření: �nitřní, místopisn�, ku�tu�ně – histo�ick�, odbo�n�
| S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��

16. 2., 23. 2. 10.00-15.00
V�p�a�a za histo�ií na sněžnicích

V�měňte ��že za sněžnice a ��dejte se s námi
po stopách histo�ie. T�asa: Ro�ina – Březník
– Dob�á Voda – Ro�ina; Koo�dináto�: IS a SEV
Kašpe�ské Ho��, Te�.: 376 582 734, 731 530
544, Cena p�og�amu: 50 Kč, Na akci je nutné předchozí te�e�onické objednání. V případě
ne�hodn�ch sněho��ch podmínek, �ze akci abso��o�at jako ��cházku bez sněžnic. Zaměření:
�enko�ní, p�o místní ob��ate�e, ku�tu�ně-histo�ick�, místopisn�
| S�az: Chata Ro�ina

17. 2. | 13.00-16.00
T�oříme z FIMO hmot�

Prožijte u nás odpoledne a ozdobte si lžičku, propisku nebo jiný, vám milý, předmět
z kovu nebo skla. Koordinátor: IS a SEV
Kašperské Hory, Tel.: 376 582 734, 731
530 284, Cena programu: 50 Kč, Zaměření:
vnitřní, tvořivý, pro děti, pro místní obyvatele, kulturně-historický
| S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��

II. ČÁST
18. 2. | 18.00
THAJSKO – KAMBODŽA

V cestopisném ��mu „Postřeh� z Asie“ zh�édneme ku�tu�ní památk� ne��čís�ite�n�ch hodnot, běžn� ži�ot místních ob��ate� a mnoho
da�šího. Přednášející: Jana D�o�ská, Koo�dináto�: IS a SEV Kašpe�ské Ho��, Te�.: 376
582 734, 731 530 284, Cena p�og�amu: 20
Kč, Zaměření: �nitřní, místopisn�, ku�tu�ně –
histo�ick�, odbo�n�
S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��

o�dináto�: IS a SEV Kašpe�ské Ho��, Te�.:
376 582 734, 731 530 284, Cena p�og�amu:
20 Kč, Zaměření: �nitřní, místopisn�, ku�tu�ně – histo�ick�, odbo�n�
| S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��

1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. | 10.00-15.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�

V�p�a�a na sněžnicích (i bez ….) přes Šibeniční
��ch a ��ch Vinice s pano�amatick�mi �ozh�ed�
do ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í. Koo�dináto�: IS a SEV Kašpe�ské Ho��, Te�.: 376
582 734, 731 530 284, Cena p�og�amu: 50
Kč, Na akci je nutné předchozí te�e�onické objednání. Zaměření: �enko�ní, ku�tu�ně – histo�ick�, p�o děti.
| S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��

2.3.
Přednáška s p�omítáním „Šuma�a na
sta��ch poh�ednicích ate�ie�u Wo��„

24. 2. |13.00-17.00
Histo�ie sk�ářst�í na Šuma�ě a �uční
���oba sk�eněného ko�á�ku na sk�ářském
kahanu

Co to b��� pateřík� a jak se ���ábějí �inuté
pe���? Přij�te se seznámit s ���obkem Šuma�a - o�iginá�ní p�odukt, pos�echnout si mnoho
zajíma�ého o histo�ii sk�ářst�í na Šuma�ě a
podí�at se na ce�� postup ���ob� sk�eněného
ko�á�ku. Sami se pak můžete pokusit o ���obu s�ého záři�ého pok�adu. Přednášející: Jana
Wud�, Koo�dináto�: IS a SEV Kašpe�ské Ho��,
Te�.: 376 582 734, 731 530 284, Cena p�og�amu: 20 Kč, ���oba ko�á�ku: 50 Kč. Zaměření:
�nitřní, t�oři��, ku�tu�ně-histo�ick�, odbo�n�.
| S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��

25. 2. | 18.00
KRAJINA NA CESTÁCH

Cestopisná přednáška s p�omítáním úžasn�ch �otog�a�í z Ladakhu, Is�andu, Toskánska, Skotska, USA a Japonska. Přednášející:
He�ena Macenaue�o�á, FotoInstitut.cz, Ko-

Ma�tin Leiš, auto� stejnojmenné knih�, nám
předsta�í �otog�a�a J. Wo��a, ��znamného občana Českého K�um�o�a, bude po�ídat i o
pohnut�ch osudech jeho tří s�nů, kteří se po
jeho sm�ti � �oce 1938 sta�a�i o chod �odinného podniku, pouta�é ��p�á�ění je spojeno s
p�omítáním „Wo��o�ek“, kte�é jsou mnohd� i
neznámé �eřejnosti. No�ě ��danou knihu o
Šuma�ě na sta��ch poh�ednicích �otoate�ié�u
Wo�� bude možno i zakoupit.( Pe�ná šitá �azba, 240 st�an, d�ojjaz�čná - česko - německ�
text, k�a�itní tisk. V knize jsou ��ob�azen� ���učně poh�ednice ate�ié�u Wo�� ��dané � �etech
1899-1941 �e �e�ikosti 1:1 s o�iginá��.
| S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��

2. 3. |13.00-16.00
Antist�eso�é ma�o�ání

Na t�oři�é dí�ně se seznámíte s net�adičním
��t�a�n�m p�og�amem, od�eagujete se od
sta�ostí �šedních dnů a ��asto�učně si ���obíte o�iginá�ní dá�ek. Koo�dináto�: IS a SEV
Kašpe�ské Ho��, Te�.: 376 582 734, 731 530
284, Cena p�og�amu: 50 Kč, Zaměření: �nitřní,
t�oři��, p�o děti, p�o místní ob��ate�e.
| S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��

změna p�og�amu ��h�azena
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