
Konečně přišla zima a milovníci zim-
ních sportů nadšeně dodají „krásná 
zima“. Každý rok se připravujeme na 
lyžařský výcvik výběrem několika ter-
mínů. Nám letos vyšel hned ten první! 
Sedmáci byli natěšení, věděli, co je čeká. 
Šesťáci byli v napětí, co přijde. Mají se 
těšit nebo bát? 
V pondělí 21. ledna jsme se dočkali. Sraz 
byl pod Lišákem před půjčovnou lyží. Po 
prezentaci jsme si řekli pravidla chování 
na výcviku a pravidla FIS, jak se chovat 
na sjezdovce. Poté se žáci rozdělili do 
tří družstev, dvanáct z nich se postavilo 
na lyže poprvé. Začátky nebyly lehké, 
někteří se učili rychle, jiní pomalejším 

lyžařů využije skvělé podmínky a bude 
dál jezdit za podpory svých rodičů. Je to 
krásný sport a ke Kašperským Horám 
lyžaři zkrátka patří.
Všem zúčastněným bych ráda podě-
kovala za příjemnou atmosféru, ke 
které přispěli i zaměstnanci Ski areálu 
Kašperské Hory a půjčovny Yellow Point.
Pokud chcete vidět video z této akce, 
najdete je na stránkách naší školy.
Díky a zase za rok! 

Miroslava Melicharová

tempem. Třetí den už všichni bezpečně 
sjížděli celou sjezdovku! První a druhé 
družstvo od prvního dne pracovalo na 
technice lyžování a byla radost sledovat, 
jak jim to jde. V pátek všichni změřili síly 
v závěrečném obřím slalomu. Ti nejlepší 
dostali medaile a diplomy. (Fotografie 
oceněných na straně 2)
Poslední den vždy mívám smí-
šené pocity. Radost z  toho, že to byl 
vydařený týden, všichni jsou zdraví 
a s radostí lyžují, střídá smutek, že vše 
končí. I když nás v prvních dnech pro-
vázel velký mráz, nikdo si nestěžoval 
a  na sjezdovce panovala „sluníčková 
nálada“. Já doufám, že většina našich 
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Rok 2018 byl srážkově podnormální 
a  teplotně nadnormální. Hlavně byl 
tento rok srážkově velmi slabý. Srážek 
bylo jen 674 mm, což je přibližně o 200 
mm méně, než je průměr pro Kašperské 
Hory.
Již začátek roku byl velice teplý a celý 
leden se teploty pohybovaly v rozmezí 
od -3° až +9° .
Únor a březen byl srážkově velmi slabý, 
oba měsíce chladnější a největší mrazy 
na přelomu února a  března. Duben 
dost teplý a  slunečný, pouze 10 mm 
srážek a  několikrát až 25°C. Květen 
opět teplý, hodně bouřek a 4x teplota 
přesáhla 25°C. Červen konečně přinesl 
srážky a to celkem 150 mm. Červenec 
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průměrný, srpen teplý a suchý. Září 
mělo příjemné teploty a  srážky tak 
akorát. Říjen teplý a suchý, ke konci 
měsíce první sníh. Listopad v první 
polovině teplý, druhá polovina chladná 
a taky napadlo trochu sněhu. Prosinec 
přinesl více srážek (96 mm) a teploty 
kolem 0°C a nakonec na vánoční svátky 
i trochu sněhu.
 
Několik údajů:
Max. teplota 33°C        8. 8.
Min.  teplota -15°C  v období 27. 2. až 1. 3.
Úhrn srážek 674 mm (opět silně 
podnormální)
Max. vrstva sněhu 18 cm      22. 1.
Sněhová pokrývka  70 dní    

(a většinou vrstva do 10 cm)
Počet dnů se srážkami 156 dní     
Počet slunečných dnů  137 dní       
Počet dnů s bouřkou  28 dní  

A několik zajímavostí:
27. 2. – arktický den, kdy teplota  

    nevystoupila nad -10°C
17. 3. – silná ledovka 
28. 6. – napršelo 61,8 mm 
14. 10. – +20°C
27. 10. – první sníh

Příjemně prožitý rok 2019 Vám všem 
přeje 

Miroslav Mäntl, Kašperské Hory

ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
právě jste otevřeli číslo Kašperskohorského zpravodaje, které poprvé redakčně připravilo Městské kulturní a informační 
středisko. Naší snahou je připravovat pro vás měsíčník, kterým budete rádi listovat. Chtěli bychom přinášet články o dění 
v Kašperských Horách nejen z pohledu radnice, ale i dalších místních obyvatel, kteří jsou aktivní a svou činností přispí-
vají ke zpříjemňování zdejšího života. Tak jako dosud budeme velmi rádi za vaše příspěvky. Jen vás s ohledem na omezený 
prostor zpravodaje a platná pravidla pro jeho vydávání prosíme o dodržování předepsané maximální délky příspěvků – 
3600 znaků pro tematické a 1800 znaků pro názorové příspěvky. E-mailová adresa zpravodaj@kasphory.cz je vám i nadále 
pro tyto účely k dispozici.
V aktuálním čísle vám přinášíme praktické informace s otevíracími dobami lékařů a jízdní řády, které v předchozím čísle 
nevyšly, připojujeme malá ohlédnutí za rokem 2018 a nechybí samozřejmě ani tradiční rubriky. 
Příjemné počtení.

Jitka Skořepová, redakce

POČASÍ V ROCE 2018 V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

Foto: fotoarchiv ZŠ Foto: fotoarchiv ZŠ



Jaký byl rok 2018 v  lesích města 
Kašperské Hory? Jednoduše nic 
moc. Sucho a tím pádem pokračující 
kůrovcová kalamita po celé republice 
zapříčinila velký pád cen surového 
dříví. K tomu se přidaly i odbytové pro-
blémy a špatný rok pro vlastníky lesů 
byl na světě.
V našich lesích jsme vytěžili celkem 
9.597 m³ kůrovcového dříví, což bylo 
přibližně o 2.000 m³ více než v roce 2017. 
Je předpoklad, že to bylo maximum 
a kůrovcová těžba bude v následují-
cích letech postupně klesat. Celkem 
bylo vytěženo 27.530 m³. 
V tomto roce začal platit nový hospo-
dářský plán na období 2018–2027. Ke 
schválení došlo zásluhou NP a MŽP 
až ke konci roku, což nám přineslo 
i nemalé problémy s certifikací PEFC. 
Dnes již máme certifikaci schválenou 
a můžeme naši surovinu dodávat do 
celého světa. V novém plánu je celková 
těžba určena na 385.000 m3 (to je výše 
těžby na 10 let).

Několik základních údajů z roku 2018: 
Těžba dřeva celkem   -  27.530 m³
z toho kůrovec             -  9.597 m³
vítr                   - 8.917 m³
úmyslná           - 9.016 m³
Přiblíženo                    - 27.494 m³ 
z toho harvestorem          - 6.549 m³  

t.j. 23,8 %
Prodej dřeva - 25.465 m³
Pořez na pile  -   1.344 m³
Manipulace na pile -   3.461 m³
Zalesnění, vylepšení - 28,44 ha
(107.040 ks sazenic),  v  této druhové 
skladbě a počtech: smrk 77.900, buk 
17.470, jedle 6.790, borovice 4.500, dub 
zimní 50 ks a douglaska 330 ks.
Přirozená obnova      -    3,31 ha 
Ožínání                      -    138  ha
Nátěry proti okusu     -    284  ha
Prořezávky                 -      41  ha

Z další činnosti, která je běžně prová-
děna v našich lesích lze uvést zejména 
likvidaci klestu, stavby a opravy oplo-
cenek, v ýsek plevelných dřevin, 
vyvětvování, prostřihávky (ty se pro-
vádějí v místech hustého, přirozeného 
zmlazení). 
V oblasti myslivosti se pokračovalo ve 
zvýšeném odstřelu vysoké zvěře, a to 
celkem 73 ks. Je to o 12 ks méně než 
v roce 2017, ale na druhé straně máme 
již 5 ks prokazatelně stržených vlkem.  

Zároveň se ulovilo 36 prasat a 1 jezevec. 
Dodáno bylo celkem 5.163 kg zvěřiny, 
z toho do výkupu bylo dodáno 3.855 kg, 
zaměstnancům 839 kg a obyvatelstvu 
469 kg zvěřiny.
Bohužel musím konstatovat, že rok 
2018 byl méně úspěšný než roky 
předešlé.

Ani na kulturní, sportovní a spole-
čenské akce jsme nezapomněli.

• Na začátku roku jsme byli na pro-
dlouženém poby tu v  lázních, 
abychom načerpali sil do dalšího 
roku.

• 17. 3. 2018 jsme v  Horském klubu 
uspořádali setkání bý valých 
TH pracovníků Lesního závodu 
v Kašperských Horách.

• Na jaře jsme navštívili v Praze muzi-
kál YAGO.

• 1. 6. 2018 jsme měli připravenou ve 
spolupráci se SVOLem akci pro děti 
základní a mateřské školy s názvem 
„Den lesa“ v rámci lesní pedagogiky. 
Vzhledem k vytrvalému dešti jsme 
museli improvizovat a celou stezku 
přenést do tělocvičny. Akce se tento-
krát zúčastnily i děti ze Srní, Borové 
Lady a Horažďovic.

 
• Na podzim jsme byli v Divadle Palace 

na představení „Velká zebra“ – hlavní 
roli bravurně předvedl Ondřej 
Vetchý.

• V září jsme opět pořádali 7. ročník 
tur naje lesnick ých dr užstev 

v nohejbale.
• Organizačně jsme zajistili v  listo-

padu „Hubertskou mši“ v kostele sv. 
Markéty pro širokou veřejnost.

• 12. 12. 2018 jsme uspořádali společně 
s hudební skupinou „Pohoda“ a jejími 
hosty adventní koncert v Horském 
klubu.

• Již tradičně jsme zprostředkovali 
a nechali přivést vánoční strom na 
náměstí

 (tentokrát to byla krásná borovice) 
a  na prodej vánoční stromky pro 
školu, školku, farnost a  občany, 
byla připravena i jedlová chvoj na 
adventní věnce pro farnost, školu 
a DPS.

• V prosinci jsme se setkali na spole-
čenském posezení se zaměstnanci 
a živnostníky, kterým opět patří díky 
za jejich obětavou a poctivou práci 
v našich lesích.

Ing. Miroslav Mäntl - jednatel                     
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HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÝCH LESŮ V ROCE 2018

Foto: Tomáš Mašek

UZÁVĚRKA 
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE 

20. března 2019
příspěvky zasílejte  

elektronicky na e-mail:  
zpravodaj@kasphory.cz
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Rozpočet města na rok 2019 se projedná-
val na veřejném zasedání zastupitelstva 
21. února. Od 1. ledna 2019 do této doby 
město hospodařilo v tzv. rozpočtovém 
provizoriu. To znamená, že se hradily 
pouze běžné opakující se výdaje a také 
náklady na započaté akce, např. na rekon-
strukci staré tělocvičny. Zastupitelé 
rozpočet na letošní rok schválili, 12 zastu-
pitelů z 15 ho podpořilo. 
Dovolím si vás seznámit s nejdůležitěj-
šími položkami rozpočtu. Příjmy jsou 
plánované ve výši 76.904.000 Kč, výdaje 
ve výši 149.975.000 Kč. Rozdíl mezi příjmy 
a výdaji je kryt zůstatkem na bankovních 
účtech. 
Jaké akce jsme naplánovali? „Přestavba 
původní tělocvičny na třídy MŠ a  ZŠ 
v Kašperských Horách“ a „Obnova pra-
menišť a přeložka propojovacího potrubí 
Starý a  Nový Ždánov“ byly zahájeny 
v minulém volebním období. Nezbývá 
tedy nic jiného, než stavby dokon-
čit. Náklady na ně „ukrojí“ z rozpočtu 

nemalou část. Konkrétně tělocvična 21 
mil. a prameniště 20,5 mil. Novou akcí, 
kterou bychom chtěli zahájit, je rekon-
strukce Besední ulice, je na ni vydané 
stavební povolení. V současné době jsme 
začali vybírat firmu, která nám zúřaduje 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Rekonstrukce je naplánovaná na dva 
roky, na letošní rok jsme připravili 25 mil. 
Kč. Jedná se o poměrně složitou záleži-
tost, neboť investorem nebude pouze 
naše město, ale i Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje. Proč? Protože rekon-
strukce kromě Besední ulice a ulice Petra 
Chelčického zahrnuje i část Vimperské 
ulice. Je to území mezi základní školou 
a Dlouhou ulicí. Rekonstruovat se budou 
všechny sítě – vodovodní a kanalizační 
řad – a nakonec i povrchy a chodníky. 
Další větší akcí bude výstavba nových WC 
na hradě Kašperku pro jeho návštěvníky 
(2,5 mil.). Dále je naplánované dokončení 
nové ulice „K Pranýři“ ve výši 2,1 mil. Kč. 
Postavit bychom chtěli i  odlehčovací 

stoku kanalizace v Husově ulici (1 mil.) 
a „zokruhovat“ vodovodní řad v ulici Na 
Prádle (2 mil.). Rádi bychom provedli i II. 
etapu výměny světelných bodů veřejného 
osvětlení (2,8 mil.). To jsou asi nejdůle-
žitější a nejnákladnější investiční akce 
letošního roku. Dále budeme pokračovat 
v různých projektových pracích. 
Jednou z položek rozpočtu je i nákup vozu 
– senior taxi. Nyní po schválení rozpočtu 
můžeme poptat firmy a auto zakoupit. 
Myslím, že v  pololetí bychom mohli 
vyjet. O pravidlech provozování tohoto 
vozidla se zmíním v některém z příštích 
zpravodajů. 
Vidíte, že máme naplánované investiční 
akce, při kterých je nezbytné rozkopat tu 
či onu část města. Poprosím vás o shoví-
vavost a pochopení. 
V případě jakýchkoli dotazů jsem vám 
k  dispozici já nebo některý z  mých 
spolupracovníků. 

Bohuslava Bernardová

CO NÁS ČEKÁ V LETOŠNÍM ROCE

Dotační program  
města Kašperské Hory

Stejně jako v předcho-
zím roce vypisuje město 
Kašperské Hory dotační pro-
gram Podpora vzdělávání, 
kultury, sportu, klubové, 
spolkové a další zájmové 
činnosti. Žádosti do 1. kola 
podávejte od 1. do 30. dubna 
2019 na předepsaných for-
mulářích na podatelnu 
MÚ. Více info na https://
www.kasphory.cz/mesto/
mestsky-urad/formulare.

NESLOUŽÍ VÁM NOHY, ALE…
Neslouží vám nohy, nebo máte jiné 
zdravotní omezení a  špatně se vám 
chodí po schodech? Potřebujete něco 
vyřídit na radnici, ale úředník sedí 
v patře? Nevadí. Zastavte se na našem 
městském kulturním a  informač-
ním středisku v  průjezdu radnice 
a pracovnice vám ráda zavolá potřeb-
ného úředníka a ten za vámi přijde. 
Neobávejte se požádat o pomoc. Jednou 
se většina z nás dočká okamžiku, kdy 
pro nás budou schody překážkou…

Bohuslava Bernardová

Jednání rady města v roce 2019
Zasedání Rady města Kašperské Hory 6. a 20. března, 3. a 17. dubna 2019. Jednání rady města se konají v kanceláři 
starostky města, jsou neveřejná. Usnesení z jednání rady města jsou zveřejňována na úřední desce města a na webo-
vých stránkách města na www.kasphory.cz/mesto/mestsky-urad/uredni-deska

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 
Jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 v Horském klubu. 
Začátek zasedání zastupitelstva je v 17:00.
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Modrou, červenou, žlutou, bílou, 
oranžovou a zelenou. V Kašperských 
Horách se používají pouze dvě barvy 
– růžová a černá. Růžová barva před-
stavuje krásu, ctnost, postavení 
a společenskou prestiž. Kdo totiž není 
“někdo“, ten jako by neexistoval. Černá 
barva naopak představuje hnus, špínu, 
plevel a odpadlíky.
Správný novinář nepíše jenom o tom, 
co je růžové a krásné. Novinář se snaží 
vyváženě psát o všem, co se kolem něj 
děje, používá tedy více barev. Sdělila 
jste mi, že jste byla novinářkou 10 let. 
Já dělám novinařinu šestým rokem 
a  mám za sebou spoustu tvorby 
a „barevných“ rozhovorů. 
Za mého působení ve Zpravodaji jsme 
dali prostor prvňáčkům a  deváťá-
kům, běžným občanům, vedoucímu 
Obvodního oddělení Policie ČR, správci 
multifunkční tělocvičny, zaměstnan-
cům úřadu, zastupitelům, cvičitelce 
jógy... V listopadovém čísle jsme otiskli 
rozhovor s paní Šubovou, neboť i ona 
žije v Kašperských Horách, ať se vám 
to líbí nebo ne. Je to váš občan. Občan, 
který vám zřejmě nezapadá do spo-
lečností nastavených šablon a  není 
zařazen mezi honoraci Kašperských 
Hor.
„Peggyna“ je ikona. Pokud jste, jak 
říkáte, novinářka, víte, že při rozho-
voru ten, kdo rozhovor dává, jde se 
svojí kůží na trh. Novinář klade otázky, 
dotázaný odpovídá. Je to jeho zpověď 
a ani novinář nemá právo jej omezo-
vat a hodnotit. Zároveň není povinen 
zjišťovat, zda fakta, která o sobě uvedl, 
jsou pravdivá. Paní Šubová ve svém 
článku mluvila pouze o sobě. Nikoho 
nepošpinila, o nikom se křivě nevyjád-
řila. Naopak, na konci svého rozhovoru 
poděkovala spoustě lidem. 
Nazvala jste tento rozhovor bulvární 
článkem. Bulvární je nízké úrovně, 
nehodnotný a  senzacechtivý. Ani 
jeden z těchto faktorů tento rozhovor 
neobsahuje.
Jak již asi víte, již v redakci Zpravodaje 
nepracuji. Měla jsem nyní možnost 
vidět „nový“ Zpravodaj. Nejenom že 
se nyní ve Zpravodaji „nejede“ podle 
Pravidel Kašperskohorského zpravo-
daje, ale vytratila se z něj i slušnost, 
která byla v uplynulých čtyřech letech 
při vydávání periodika preferovaná. 
A tak se v uplynulých čtyřech letech 
nestalo (nemohlo stát!), že by byl 

otisknut článek někoho hrubě napa-
dající, aniž by byl současně poskytnut 
prostor i druhé straně.
Ale teď bude ve Zpravodaji již vše 
v  pořádku. Bude všechno růžové 
a  sluncem zalité. Konečně jste se 
dočkali. Ale pořád u vás ve městě žijí 
bezdomovci, nepracující, nepřizpůso-
biví a příživníci. Před tím totiž můžete 
sice zavírat oči, ale je to fakt. A pořád 
jsou to lidé a vy nemáte právo je soudit 
a  znemožňovat jim, aby se mohli 
vyjádřit. Zatím máme v naší repub-
lice novinařinu necenzurovanou. 
V některých městech už s cenzurou 
ale nepokrytě začali. No, máme se na 
co těšit.

Lenka Doubková

„Odpověď na článek Jak jsem dostala 
ránu mezi oči Rubikovou kostkou, 
uveřejněný v Kašperskohorském zpra-
vodaji č. 1, 2019.“

RUBIKOVA KOSTKA MÁ ŠEST BAREV

Nabubřelá jedovatost...

Jak klubko slizkých zmijí
se na kameni vyhřívá a syčí,
tak v Kašperských Horách
nabubřelá jedovatost klíčí,
snad nikdo nemá zdání,
že není to o květinách v rozkvétání
a o jarním sněhovém tání....
Arogantnost a namyšlenost 
nejde léčit a leckým cvičí,
ne, nelze to přehlížet,
když v očích se to příčí,
je to o lidech a jejich myšlení
v této různorodé době,
kdy jdou někteří proti proudu,
kdy jdou proti sobě....
Ať hodí kamenem ten,
kdo je bez viny,
ten zodpovídá se za své svědomí,
zodpovídá se za činy
a nabubřelost, jež na druhé
shlíží opovržlivě s  úšklebkem 
shora,
snad pocítí Boží mlýny a mlýnská 
kola.... 

Miroslava Langerová Kavrlík.

Foto: Tomáš Mašek
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Když jsem si přečetl v  posledním 
čísle Kašperskohorského zpravo-
daje články paní radní a zastupitelky 
Balounové a pana Balouna, dýchla na 
mne atmosféra 70. let minulého století. 
Atmosféra začátku roku 1977, kdy vyšel 
v Rudém právu článek „Ztroskotanci 
a samozvanci“ jako reakce na prohlá-
šení Charty 77. Na první týdny roku 
1977 si docela živě pamatuji. Nastoupil 
jsem tehdy po skončení roční základní 
vojenské služby do svého prvního 
zaměstnání na teplárně POLDI SONP 
Kladno. A doba prvního zaměstnání 
se člověku vryje do paměti.
Články jsou totiž napsány přesně 
v  duchu tohoto pamfletu z  Rudého 
práva. Tedy především zvolené osoby 
znevěrohodnit a  očernit. V  tomto 
případě členy minulé rady města. 
A následně text rozředit neutrálními 

Když jsem byl krátce před uzávěrkou 
březnového vydání zpravodaje redakcí 
dotázán, zda budu reagovat na výše uve-
dený článek, váhal jsem. Je to článek, 
mírně řečeno, velmi útočný a  jeho 
hlavním cílem je zdiskreditovat před-
stavitele předchozího vedení města, 
„vyřídit s  nimi účty.“ Prostředkem 
k tomu zvoleným je demagogický slov-
ník typu „nedejme se – město je naše.“
Nemá smysl reagovat na všechny 
invektivy, narážky. Snad jen pár pozná-
mek k několika málo faktům, které se 
v článku objevily.
Pravdou je, že externí právník JUDr. 
Samek se pravidelně účastnil veřej-
ného zasedání zastupitelstva města. 
O kvalitě a smysluplnosti jeho přítom-
nosti si může učinit obrázek každý, 
kdo takové jednání osobně navštívil. 
Ale fakta. Podle informací, které se mi 
podařilo získat, stála přítomnost práv-
níka skutečně 2000 Kč/hod., později se ji 
podařilo snížit na 1600 Kč, pokud se jed-
nalo o činnosti vykonávané nad paušál. 
Za jeho přítomnosti však nebylo přijato 
usnesení zastupitelstva města, které 
by bylo, nebo by mohlo být napadeno 
kvůli tomu, že je v rozporu se zákonem. 
V období, kdy se právní zástupce účast-
nil jednání zastupitelstva, se rovněž 
ani jednou nestalo, že by jeden zastu-
pitel vyhrožoval ostatním zastupitelům 

informacemi, polopravdami a lžemi. 
A díky tomuto stylu se na podobný typ 
článku dá jen těžko věcně reagovat…
Chceme dál číst v Kašperskohorském 
zpravodaji články v tomto „normalizač-
ním“ stylu? Opravdu bylo např. založení 
společnosti EVK Kašperské Hory v sto-
procentním vlastnictví města chybou, 
jak je nám podsouváno v článku pana 
Balouna? Společnosti, která spravuje 
a zajišťuje rozvoj technicky náročné 
městské infrastruktury jako je cent-
rální výtopna, čistírna odpadních vod 
a  rozsáhlé vodovodní, kanalizační 
a teplovodní sítě. A jsem přesvědčen, 
že právě s tím související rozhodnutí 
o zřízení fondů na obnovu a rozvoj této 
infrastruktury bylo tím správným roz-
hodnutím minulého vedení města. 
Stejně tak jako nezbytné investice do 
obnovy pramenišť a do intenzifikace již 

podáním trestního oznámení, protože 
se mu nelíbilo, jak hlasují a jednají. Což 
do té doby nebylo úplně samozřejmé. 
Nejsem odborník na všechno, ani na 
problematiku vodného a  stočného. 
O tom, že technický stav pramenišť na 
Ždánově a naše ČOV, stejně jako roz-
vody vody potřebovaly a potřebují velice 
naléhavě zásadní rekonstrukci a moder-
nizaci, snad ale není žádného sporu. Asi 
každý občan našeho města zazname-
nal stále častější poruchy vodovodního 
řadu ve městě. Ano, několik desetiletí 
stačil pouze místní „vodák,“ tak ani 
nemohla probíhat pravidelná údržba 
a modernizace. Dnes pravidelně všichni 
občané města doplácíme částkou cca 2,5 
mil. ročně ze společných peněz obec-
ního rozpočtu.  
Navíc nás čeká v blízké budoucnosti 
generální oprava přivaděče z Řetenic, 
což by mělo stát minimálně 25 mil. Kč. 
K  povinnosti razantního navýšení 
ceny vodného a  stočného v  případě 
přijetí dotací se jistě vyjádří ti, kteří 
znali detaily smluvních podmínek 
o přijetí dotací. Nicméně jsem přesvěd-
čen, že i tak bychom měli obě dotace 
v celkové výši 13 mil. Kč přijmout, a to 
pod podmínkou, že nabídneme obča-
nům výraznou finanční kompenzaci. 
A že kastelánovi teče voda z pramene 
a nechce se mu za ni platit? Jednoduchá 

nevyhovující čistírny odpadních vod.
Pokud tedy nechceme žít v této atmo-
sféře normalizace 70. a 80. let, pojďme 
společně, bez emocí a osobního napa-
dání věcně diskutovat o tom, co se v tom 
posledním volebním období podařilo, 
i o tom, co se nepodařilo. A nejen v tom 
posledním, ale i v blízké a vzdálenější 
minulosti. Ale věcně, bez toho, že něčí 
názor je předem zpochybňován. Třeba 
jen proto, že nebydlí přímo ve městě, 
ale v Tuškově, nebo na Bajerově. 

Milan Bechyně 
Kašperky pro život

 
„Odpověď na článek Jak to vidím!, uve-
řejněný v Kašperskohorském zpravodaji 
č. 1, 2019

odpověď. Kastelán vodu platí měsíčně 
jako součást plateb za odebrané energie. 
Pokud někdo tvrdí opak, pak nezbývá 
než konstatovat, že buď nemá pravdivé 
informace, anebo záměrně rozšiřuje 
nepravdivé informace. 
Já osobně jsem velice hrdý, že Kašperské 
Hory jsou krásné a  kulturní město 
s velice zajímavým a pestrým kultur-
ním programem, který je pro místní 
občany mimořádně dostupný. Tato slova 
potvrzuje například nápaditá a početná 
účast místních lidí při posledních záři-
jových slavnostech. Což ale samozřejmě 
těžko může docenit někdo, kdo se tako-
vých setkávání straní. Mimochodem 
většina návštěvníků našeho města i lidí 
z okolí se o kulturní nabídce našeho 
města a její kvalitě vyjadřuje s velkým 
respektem. Pokud bychom brali kulturu 
a společenský život jen jako zbytečný 
přepych a luxus, stalo by se z našeho 
města stárnoucí, bezduché město 
s prázdnými vyasfaltovanými ulicemi 
a s nakyslou náladou. Jsem přesvědčen, 
že nejen já, ale ani většina občanů by se 
tohoto stavu dožít nechtěla. 

Zdeněk Svoboda
 
„Odpověď na článek Jak to vidím!, uve-
řejněný v Kašperskohorském zpravodaji 
č. 1, 2019

DĚLALO MINULÉ VEDENÍ MĚSTA OPRAVDU VŠECHNO ŠPATNĚ?

REAKCE NA ČLÁNEK J. BALOUNA „JAK TO VIDÍM!“



Ten, kdo má v úmyslu ještě nyní, kdy 
pozvolna končí doba vegetačního klidu, 
ještě kácet dřeviny a nemá dosud poda-
nou žádost, upozorňuji, aby kácení 
odložil již na následující dobu vegetač-
ního klidu, která začíná 1. října. Určitě 
každý ví, že ke kácení stromů s obvo-
dem větším než 80 cm ve výšce 1,3 m  
je třeba povolení.  Povolení vydává 
příslušný orgán odboru životního pro-
středí na základě odst. 1) § 8 zákona 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
a probíhá ve správním řízení. Kácení 
se zpravidla povoluje právě v  době 
vegetačního klidu, čímž se rozumí čas 

přirozeného útlumu fyziologických 
a  ekologických funkcí dřevin a  trvá 
od začátku října do konce března. Po 
tomto datu nastává doba vegetace, kdy 
se stromy již nekácí. Vegetační doba ale 
může být specifická jak pro jednotlivé 
druhy dřevin, ale také z důvodu, jak je 
nastávající vegetační období teplotně 
a srážkově příznivé. Stává se, že se zima 
někdy nevzdává ani začátkem dubna, 
ale pokud v tomto období začnou tep-
loty rychle stoupat, začne v kmenech 
proudit míza, stromy se začnou chystat 
na nové olistění a rozkvět a současně 
začínají hnízdit ptáci. Kácení v tomto 

7Kašperskohorský zpravodaj / březen 2019

Po bouřlivých až „výbušných“ oslavách 
konce roku 2018 se začali ještě hlasi-
těji ozývat odpůrci používání zábavní 
pyrotechniky. Prostřednictvím petice 
se rozhodli požádat Vládu České 
republiky a Poslaneckou sněmovnu 
o stanovení Zákazu používání a pro-
deje zábavní pyrotechniky na celém 
území České republiky bez výjimky.
Motto petice zní - Normální je neru-
šit, neznečišťovat a  neohrožovat 
zbytečně životy ani zdraví spoluob-
čanů. Podpisový arch naleznete na 
Městském kulturním a informačním 
středisku na radnici.

Iniciátoři petice mají pro její podání 
hned devět důvodů. Patří mezi ně: 
• nepříznivý vliv na životní prostředí 

a zásoby (i pitné) vody
• nepříznivý vliv na domácí i divoká 

zvířata 
• neodborná a nepovolená manipu-

lace způsobuje stovky zranění lidem 
i zvířatům

• nepříznivý vliv na psychiku 
a zdraví obyvatel, především star-
ších lidí a malých dětí

• trvalé porušování zákonných 
podmínek pro používání zábavní 
pyrotechniky jak při prodeji, tak při 
užití

• znečištění veřejných ploch měst 
a obcí a následný nadbytečný úklid

• porušování vyhlášek většiny měst 
a zbytečné výdaje měst a obcí

PETICE ZA ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ A PRODEJE ZÁBAVNÍ  
PYROTECHNIKY K PODPISU NA INFOCENTRU

INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  
O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN

období tak může nově založená hnízda 
poškodit, nebo zcela zničit.  A protože 
takovým věcem chceme předejít, upo-
zorňuji na včasné podávání žádostí 
o kácení dřevin. Každoročně se totiž 
stává, že lidé přinesou žádost na 
poslední chvíli, třeba až v  polovině 
března a  to již stěží můžeme žádost 
vyřídit.  Pak se stává, že se narychlo 
kácí stromy s již narašenými pupeny 
a to není nijak veselý pohled. 

Helena Marková odbor ŽP

Foto: Aleš Motejl

• znečištění ovzduší a  životního 
prostředí

• nulová možnost rozpoznat tero-
ristický útok od pyrotechnické 
„zábavy“.

Jako jediné smysluplné, systémové 
a  nejbezpečnější řešení ve všech 

ohledech iniciátoři petice shledávají 
v  plném zákazu používání zábavné 
pyrotechniky, a tedy i prodeje na území 
České republiky. 
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pokračování z minulého čísla

Přišla doba prověrek. O  prázdninách 
roku 1974 byl pozván do Klatov na škol-
ský odbor. Byl kritizován za svoje postoje 
a bylo mu navrženo, aby výměnou za 
dobrý posudek dal sám výpověď. Nedal 
a ještě rok na škole vydržel. Nakonec se 
sešel výbor ROH, který musel dát k jeho 
vyhození souhlas. Jen jedna kolegyně 
se postavila proti. Tím se Emil Kintzl se 
školou rozloučil a na čtrnáct let skon-
čil v kotelně místního podniku Okula 
jako topič. Věnoval se svému oblíbenému 
lyžování a turistice a začal se zabývat 
historií regionu. Později se tak stal 
autorem dvou knih s touto tematikou, 
jmenovaly se „Zmizelý kousek Šumavy“ 
aneb Komu za to dík?“ a „O počátcích 
lyžování na Šumavě slovem i obrazem.“
Režim se ovšem mstil i na dětech. Bez 
ohledu na jejich vlohy a schopnosti jim 
znemožnil jakékoli studium. Dcera skon-
čila jako prodavačka, syn se nejdříve učil 
dřevařem, nakonec se vyučil v Plzni slád-
kem. Nemalou satisfakcí však pro Emila 
Kintzla je, že děti mu nikdy nic nevyčetly 
a naopak vyjadřovaly hrdost nad tím, jak 
se zachoval. „Vždycky říkaly: ‚Jsme rádi, 
že jsi se před nimi nepo…. Jsme na tebe 
hrdí, že jsi takový, jaký jsi, i když my jsme 
trochu trpěli.“
Nelze v jednom článku popsat životní 
činnost a  práci Emila Kintzla (např. 
lyžařské vleky, turistické značení cest, 
dlouholeté boje o  povolení přechodu 
Luzenským údolím k Modrému sloupu, 
nekompromisní zastání boje proti devas-
tující těžbě zlata nejen na Šumavě, ale 
i v dalších lokalitách naší země, řada 
přednášek o Šumavě, publikace knih 
o  lyžování, shromáždění jedinečné 
sbírky historických fotografií Šumavy 
a mnoho dalších).
Zmiňuji se jen o dvou činnostech:
Lyžařské středisko Lišák
Stručná chronologie:
V r. 1957–58 ustavena stanice HS s prv-
ními členy Františkem Bauerem, 
Gajerem, Kortusem, MUDr. M. Müllerem, 
J. Matasem a E. Kintzlem - 1962 - postaven 
1. lyžařský vlek 350 m dlouhý s dřevěnou 
boudou na Liščím vrchu. Tento vlek dán 
do provozu dne 23. 12. jako první v pod-
hůří Šumavy. V roce 1963 - postaven další 
vlek 415 m dlouhý a  zahájena stavba 
chaty s  dalšími členy HS J. Kolářem, 
B. Zájedou a R. Proškem - 1964 - chata 
dokončena - 1965 - vybudováno osvět-
lení svahu, první na Šumavě, zásluhou 

elektrikáře Fr. Chána. Mladí lyžaři posta-
vili další lyž. vlek na severozápadním 
svahu Lišáku. Vybudována sáňkař-
ská dráha a malý skokanský můstek. 
- 1973 - uspořádána 1. zimní olympiáda 
mládeže okr. Klatovy, která svým roz-
sahem nebyla dosud překonána - 1975 
- přicházejí noví mladí členové HS a na 
místě vleku 450 m staví moderní POMU 
- Metasport Ostrava pod vedením Fr. 
Kortuse - 1980 - zahajuje činnost Veřejná 
lyžařská škola (druhá na Šumavě), buduje 
se lyžařské hřiště, háčkový dětský vlek 
a staví maringotka - 1987 - místo prv-
ního vleku zaujímá vlek talířový EPU 300 
ze Slovsportu Žilina - 2002 - na vrcholu 
Lišáku umístěn křížek a pamětní prkno 
k poctě budovatelů lyžařského střediska. 
TJ kupuje pozemky lyžařského svahu. 
- 2004 - areál je dlouhodobě pronajat 
firmě Snowhill a ta vybuduje moderní 
vlek s kapacitou 1200 osob/hod, zasněžo-
vání, nové osvětlení, parkoviště, kiosek, 
WC - 2005 - postaven vlek Singl 350 m, 
nové lyž. hřiště, dětský vlek a snowpark 
- 2006 - přibyl vlek a dráha pro snowtu-
bing - 2009 - měřená slalomová dráha, 
dětský kolotoč a koberec
R. 2012 - výročí 50. let trvání lyž. areálu. 
TJ Kašperské Hory zve všechny budova-
tele Lyžařského areálu Lišák, zejména 
bývalé členy HS, cvičitele a žáky VLŠ, 
příznivce lyžování i  ostatní zájemce 
na malou oslavu tohoto výročí, která se 
bude konat v neděli 23. prosince 2012 od 
14 hodin u malého vleku. Po proslovu 
a přípitku bude následovat u pamětního 
křížku na vrcholu Lišáku vzpomínka na 
zesnulé členy HS a budovatele areálu.
Pokřtěním vzpomínkové knihy 
šumavského nestora a patriota Emila 
Kintzla a  jeho spolupracovníka Jana 
Fischera se oficiálně dostává na knižní 
trh 21 příběhů z historie Šumavy, které 
vyprávějí o životě a osudech lidí a větši-
nou již zaniklých obcí dřívější Šumavy.
Zmizelá Šumava podle Emila Kintzla 
a Jana Fischera nakladatelství Kniha 
Zlín ve spolupráci s internetovou tele-
vizí Stream.cz vydávají poutavou 
knihu autorů Emila Kintzla a  Jana 
Fischera s  názvem Zmizelá Šumava. 
Kmotrem 21 příběhů, jež vybízejí čtenáře 
k návštěvě zapomenutých míst v nád-
herné šumavské krajině, se stal Zdeněk 
Svěrák, který při slavnostní příležitosti 
zavzpomínal na své pedagogické začátky 
i první plavecká tempa ve vodách Vltavy 

a senoseč v Srní. Šumavského patriota 
Emila Kintzla označil při té příležitosti 
za legendu. Jméno Emila Kintzla se obje-
vilo i v seriálu Policie Modrava, kde ho 
ztvárnil Ladislav Mrkvička. Láskyplné 
vyprávění „Šumavskou krajinu znám za 
ta léta dobře, přesto vyprávění o ní raději 
přenechám autorům. Jsou zárukou, že 
to bude vyprávění věrohodné a lásky-
plné, protože ji oba milují,“ řekl Svěrák při 
křtu knihy a popřál knize i stejnojmen-
nému seriálu, jehož druhou řadu začne 
od 3. června vysílat internetová televize 
Stream.cz, aby lidem připomněly osud 
tohoto krásného kraje a jeho obyvatel. 
Zmizelá Šumava není nostalgickým 
vyprávěním o časech minulých. Je to 
21 příběhů, jež vybízí k návštěvě míst, 
která leží v nádherné šumavské krajině 
a  jsou svědky její jedinečné historie. 
Autoři Emil Kintzl, pro nějž je Šumava 
celoživotní láskou, a Jan Fischer, režisér 
stejnojmenných dokumentů internetové 
televize Stream.cz, poutavě a jadrně líčí 
těžký a svérázný život horalů na samo-
tách a  v  chudých osadách, popisují 
činorodý život lidí ve větších obcích 
a v neposlední řadě připomínají bohatou 
průmyslovou a kulturní historii tohoto 
regionu.
Vloni o Vánocích nám Emil chtěl „uletět“. 
A skutečně letěl, letěl, letěl..při naší velké 
obavě.
Ale k  naší velké radosti Emil nedole-
těl a vrátil se šťastně na své „šumavské 
stanoviště.“
Přejme mu velice mnoho zdraví, aby do 
tohoto „ošklivého“ letadla nemusel už 
nikdy nasedat!

Karel Větrovec 

„Velmi se omlouváme panu Karlu 
Větrovcovi za špatně uvedené křestní 
jméno v Kašperskohorském zpravodaji 
č. 1.“

PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ

DĚKUJI
panu Karlu Větrovcovi za velmi obsáhlý 
článek k mým 85. narozeninám, který 
jsem si ani nezasloužil a ty tři stránky 
textu mohly býti využity pro jiné zají-
mavější informace.
Proto kdybych se náhodou dožil těch 
kulatin, o  čemž pochybuji, stačilo by 
zveřejnit, že Emil ještě žije. 

ek
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VZPOMÍNKY 
Šestého února letošního roku zemřel po 
dlouhé nemoci v 85 letech první polistopa-
dový ředitel zdejší základní školy pan JAN 
MAREŠ
Bohužel, shodou pro mne neobvyklých 
skutečností jsme se se ženou nemohli na 
poslední rozloučení do Sušice dostavit.

BLAHOPŘÁNÍ

„Proto Tebe, milý Jendo, oslovuji a ve stručném příspěvku chci alespoň vzpo-
menout na Tvoji dlouholetou činnost, zásluhy a hlavně na kamarádství.
Přišel jsi učit do Kašperských Hor v roce 1960. Tvoje Jarka zde byla již o nějaký 
ten rok dříve. Byl jsi považován za hudebního odborníka, protože od svých dět-
ských let jsi byl zásluhou otce s hudbou spjat.
V dobách gymnaziálního studia i na pedagogické fakultě byla především hra 
na akordeon a elektrické varhany Tvým koníčkem. Ve škole jsi léta vyučoval 
hudební výchovu na II. stupni, vedl pěvecký kroužek, vyučoval nepovinný 
předmět sborový zpěv a pěveckými vystoupeními doplňoval program školních 
oslav i veřejných kulturních akcí ve městě. Když se založila základní umělecká 
škola, byl jsi trvalým členem jejího učitelského sboru nejprve na Staších a pak 
u nás v Kašperských Horách.
Já Tě poznal hlavně jako přírodovědce a zahrádkáře. Postupně jsi vybudoval 
u školy nádherný jednosedlový skleník i s vyhříváním ze školní budovy. V něm 
se pěstovala rozmanitá zelenina pro školní kuchyni a květiny pro okrasu školy 
i veřejnou výzdobu. V rámci výuky prací na školním pozemku přibylo něko-
lik bytelných pařenišť a velké školní pole i se zavlažováním. Vzpomínám, jak 
jsi na zakoupeném malém traktorku s vlekem, zaučoval velké kluky v polním 
obdělávání i s technikou strojního zařízení. Přímo v budově školy jsi vybudo-
val ukázkovou přírodopisnou pracovnu a spravoval přírodovědný kabinet.
Doma jsi svoji zručnost a perfektnost projevil ve stavbě rodinné vily a v zalo-
žení přepychové zahrady. Vzpomínám zejména na Tvoje nádherná rajčata, 
kterými jsi mne léta obdarovával.
Vedle toho všeho jsi byl pro mne hlavně dobrým, veselým, spolehlivým kama-
rádem a průvodcem. Ať to bylo na mnoha žákovských a učitelských zájezdech, 
i na výletech rodinných a soukromých setkáních. Užili jsme si spolu a s ostat-
ními přáteli mnoho hezkých a veselých chvil! Některé z nich jsme se snažili 
i zdokumentovat.
Po letech jsem pak neváhal v Tvé funkci pomáhat jako tvůj zástupce.
Ujišťuji Tě, Honzo, že ve zbytku života na Tebe budu rád myslet a vzpomínat.“

Tvůj Karel V. 

Dne 31. března letošního roku se dožívá 
krásných 88 let pan JIŘÍ VALÁŠEK.
Od roku 1967 bydlí se svou ženou Květou 
v Kašperských Horách. Vychovali spolu 
dvě dcery a v současné době mají již něko-
lik pravnoučat. O ty ještě vzorně a s láskou 
pečují.
V mladším věku si Jiří postavil v srdci 
Šumavy – nad Antýglem překrásnou 
chatu. Protože je velice zručný v truh-
lářském oboru, chatu stále vylepšoval 
a připravil ji k hezkému bydlení. Do ní 
se Valášků stále uchylují. Chata slouží za 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA
Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 
významné životní jubileum:

Jubilanti březen 
Josefíková Antonie
Tůma Josef
Holá Jiřina
Gogela Karel
Šikl Ladislav
Valisová Ludmila
Duchková Jana
Kostrounová Zdeňka
Blaschková Marie
Šubová Kornelie
Tesařová Marie
Valášek Jiří 

zemřel:
Mareš Jan 

Pozůstalým tímto vyslovujeme 
upřímnou soustrast. 

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

přechodný příbytek jeho dětem, přáte-
lům i známým.
V  roce 1968, v  době vojenské okupace 
našeho státu, byl Jiří Valášek velitelem 
vojenské posádky v Kašperských Horách 
ve funkci majora ČA. Proslavil se tím, že 
v žádném případě nepustil ruská vojska 
do města. Byl jim vykázán pobyt na 
bývalé vojenské střelnici u Ždánova. Za 
to byl na počátku normalizace propuštěn 
z přímého řízení armády.
Byl po celý život výborným automobilo-
vým řidičem. Mnoha lidem léta ochotně 

pomáhal s  dovozem. Hlavně však byl 
spolehlivým a dobrým kamarádem. Měl 
při přátelských setkáních vždy veselou 
náladu.
Přejme Jirkovi do příštích let ještě mnoho 
pevného zdraví a  spokojenosti v  celé 
rodině.

Karel V.
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OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE
je nestátní nezisková organizace, 
která působí v  Kašperských Horách, 
v  Domě s  pečovatelskou službou od 
roku 2005. Každodenně poskytujeme 
péči seniorům a  osobám se zdravot-
ním postižením v jejich domácnostech, 
podporujeme pečující rodiny při péči 
o své blízké, pomáháme lidem ohro-
ženým chudobou nebo lidem bez 
domova a snažíme se, aby se naše soci-
ální služby dostaly všude tam, kde je 
jich potřeba. V roce 2018 využilo námi 
poskytované sociální služby celkem 130 
osob z Kašperských Hor a okolí. Město 
Kašperské Hory na provoz sociálních 
služeb každoročně přispívá a pomáhá 
tak tyto služby a projekty realizovat. 

Péče o seniory  
v domácnostech
Mezi služby, které jsou pravidelně 
a  během celého týdne od rána do 
večera poskytovány v domácnostech 
seniorům, osobám se zdravotním 
postižením nebo lidem s  chronic-
kým onemocněním, patří především 
pečovatelská služba a  odlehčovací 
služby. Nabídka činností obou služeb 
zajišťuje těmto lidem pravidelnou kaž-
dodenní pomoc při péči o  vlastní 
osobu (pomoc při oblékání a svlékání, 
pomoc při osobní hygieně, pomoc při 
přesunu na lůžko nebo vozík), pomoc 
a podporu při zajištění chodu domác-
nosti (běžný úklid a údržba domácnosti, 
topení v kamnech, nákupy a pochůzky, 
žehlení a praní prádla aj.), pomoc při 
zajištění pravidelné stravy (donáška 
obědů, pomoc s přípravou jídla a pití 
aj.) a  základní sociální poradenství. 
Odlehčovací služby pomáhají hlavně 
pečujícím rodinám, které denně pečují 
o svého blízkého, v zajištění potřebného 
prostoru pro odpočinek a vyřizování 
běžných osobních záležitostí. 
Aby mohly být pečovatelská služby 
nebo odlehčovací služby poskytnuty, je 
nezbytné mít mezi klientem a charitou 
sepsanou tzv. Smlouvu o poskytování 
sociální služby. V ní si obě strany spo-
lečně vyspecifikují činnosti, které 
budou v  domácnosti vykonávány. 
V případě potřeby, pomůžeme rovněž 
seniorům vyplnit potřebné formuláře 
jako například Žádost o příspěvek na 
péči, ze kterého jsou následně sociální 
služby hrazeny. Příspěvek na péči je 
určen lidem, kteří pro svůj dlouhodobě 
nepříznivý zdravotní stav potřebují 

pomoc při zajištění základních život-
ních potřeb. 
Pokud máte zájem sjednat si tyto 
sociální služby, kontaktujte přímo 
v Kašperských Horách v budově Domu 
s  pečovatelskou službo sociální pra-
covnici charity, a to každé pondělí, ve 
středu nebo v pátek v čase 15:30 – 16:00. 
Kontaktovat rovněž můžete vedoucí 
služeb sociální péče paní  Moniku 
Věchtíkovou na telefonním čísle 731 
402 910 nebo na emailu sluzby@cha-
ritasusice.cz.

Aktivizace seniorů v DPS
Další poskytovanou sociální službou 
na Kašperských Horách jsou Sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením.  Nabízíme 
zájmové, vzdělávacích a aktivizační 
činnosti jako například pravidelné 
cvičení pro rozvoj a udržení kondice, 
přednášky se zajímavými hosty z regi-
onu, pěstování bylin ve vyvýšených 
záhonech za DPS nebo pravidelná setká-
vání při významných dnech a oslavách 
během roku.  Sociálně aktivizační pra-
covnice docházejí za klienty služby také 
do domácností, kde jim věnují dle jejich 
individuálních potřeb. 
V případě zájmu o službu kontaktujte 
vedoucí sociálně aktivizačních služeb 
pro seniory paní Olgu Hynoušovou na 
telefonním čísle 731 402 920 nebo na 
emailu sas@susice.charita.cz

Odborná sociální poradna
Pro obyvatele Kašperských Hor a okolí 
je otevřena Sociální poradna Racek, 
která nabízí bezplatně rady, potřebné 
informace a podporu při uplatňování 
práv a zájmů lidem, kteří se dostali do 
nepříznivé sociální situace. Sociální 
pracovnice při poskytování odborného 
sociální poradentství pomáhá s vyří-
zením sociálních dávek, s komunikací 
s  věřiteli, nastavením splátkových 
kalendářů při řešení dluhů, s hledáním 
vhodného zaměstnání, s komunikací 
při jednání s úřady a institucemi apod. 
Nedílnou součástí poradny je také 
poskytování potravin, hygieny a mate-
riální pomoci lidem v  tíživé situaci.  
Sociální poradna je v Domě s pečovatel-
skou službou pro klienty otevřena každé 
úterý v čase 13:00- 16:00 a ve čtvrtek 
9:00– 12:00. Lidem v tíživých životních 
situacích se věnuje sociální pracovnice 
paní Lucie Málková v provozní době 

nebo jí lze kontaktovat na telefonním 
čísle 731 596 448 či na emailu socialni@
charitasusice.cz.

Virtuální univerzita třetího 
věku
Oblastní charita Sušice otevřela v minu-
lém roce novou vzdělávací aktivitu 
– studium Univerzity třetího věku 
tzv. VU3V. Cílem univerzity je umožnit 
posluchačům zájmové vysokoškol-
ské studium bez ohledu na vzdálenost 
od sídel vysokých škol a univerzit, ve 
kterých probíhá prezenční seniorské 
vzdělávání, jehož se z různých důvodů 
(vzdálenost, zdravotní a časové důvody, 
finanční náročnost na dopravu apod.) 
nemohou zúčastňovat. Studium VU3V 
probíhá v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Kašperských Horách 1x za 14 dní 
vždy v úterý a zahrnuje dvouletý uce-
lený vzdělávací přednáškový program. 
Zapojit se do studia mohou všichni 
občané České republiky v důchodovém 
věku. Studium je jedna z forem celoži-
votního vzdělávání, kterou organizuje 
ekonomická fakulta České zemědělské 
univerzity v Praze.  Každý semestr obsa-
huje 6 nebo 12 vyučovacích dvouhodin 
dle typu kurzu. Studijní poplatek činí 
200,-Kč/semestr a ke zdárnému ukon-
čení semestru je potřeba 80% účasti 
a  vypracování písemného testu na 
konci semestru. V zimním semestru 
2018/2019 úspěšně ukončilo všech 13 
přihlášených posluchačů v  oboru 
Genealogie (hledání svých předků). 
Letní semestr začal v únoru v oboru 
České dějiny a jejich souvislosti. 
V  případě zájmu o  zapojení se do 
studia v  dalším, zimním semestru, 
který začíná v září a pro více informací 
o studiu se můžete obrátit na paní Olgu 
Hynoušovou na telefonním čísle 731 
402 920 nebo emailem na sas@susice.
charita.cz.
 Rádi bychom se s vámi při některých 
z našich nabízených sociálních služeb 
či při dalších projektech a aktivitách 
v budoucnu setkali. Proto vás budeme 
pravidelně a  průběžně informovat 
na stránkách Kašperskohorského 
zpravodaje Všem oby vatelům 
Kašperských Hor a  okolí přejeme 
krásné jarní dny.
Tým pracovníků 
Oblastní charity Sušice.
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Autobusové jízdní řády 2019
Platnost jízdních řádů od 15. 1. 2019 Zdroj www.idos.cz. 

Tento výpis z jízdních řádů spojů, které projíždějí Kašperskými Horami má informativní charakter, v průběhu roku se 
spoje mohou měnit. 

z KAšPersKé Hory do sušice (nábřeží)

odjezd Pozn. Příjezd

4.35 jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Sušice, žel. st. (5.05) 5.00

5.30 jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Sušice, žel. st. 
(6.05) 5.59

6.10 jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Sušice, Pod Stráží 
(6.40) 6.39

6.15 jede v ; Kašp. Hory > Sušice, žel. st. (6.50)
nejede 1.I. 6.44

7.22 jede v pracovní dny; Modrava, Filip. Huť (6.20)
 > Sušice, žel. st. (7.53) 7.48

7.55 jede v pracovní dny;  Stachy, aut. st. (7.35) 8.15

9.16

jede denně; České Budějovice, aut. nádr. (6.40) 
> Sušice, nábřeží (9.35)
nejede od 19. do 21.IV.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X. a od 
1.XII.

9.35

9.37 jede v  ; Kašp. Hory > Sušice, žel. st (10.07)
jede do 26. V.; nejede 1.I., jede od 5.X. 9.58

10.27 jede denně; Modrava (9:45) > Sušice,,žel.st. (11:00) 
31.V. a od 30. IX. 10.54

12.02
jede v  ; Kašp. Hory > sušice, žel. st (12.32)
jede do 26.V. a od 5.X.

12.23

13.45 jede v ; Modrava (13.10) > Praha, Na Kníž. 
(16.30) jede od 19. do 21.IV.,5.VII.,27.X 14.10

14.10
jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Rejštejn (14.16) > 
Sušice,,žel.st. (14:40) jede 29.VI. a od 3.IX do 7.XII. 
do 28.VI. a od 2.IX.

14.35

14.45 jede v pracovní dny; Kašp. H. > Sušice, ž.st. (15.25) 15.18

15.11 jede v pracovní dny; Stachy, aut.st. (14.55)
> Klatovy, aut.nádr. (16.20) 15.32

15.25
jede v pracovní dny; Kašp. H., přes Stra-
šín,Lazna,rozc.1.0 (15.43), Žihobce (16.08) > Sušice, 
žel.st. (16.40)   

16.35

15.25 jede v pracovní dny; Kašp. Hory, přes Nezdice na Š. 
(15.40), Žihobce (16.08) > Sušice, žel.st. (16.40) 16.35

15.58 jede v ,; nejede 1.i. Kašp. Hory > Sušice, žel. st 
(16.27); jede do 26.V., nejede 24. XII., jede od 5.X. 16.19

16.00
jede v pracovní dny; Modrava, Filip. Huť (15.10)
> Sušice, žel.st. (16.30)
jede do 28.VI. ,nejede 31.XII.,jede od 2.IX. 

16.25

17.16
jede v ; Modrava (16.40) > Praha, Na Kníž.(20.00)
jede 26.XII.,22.IV.,28.X., nejede 23.,30.XII.,21.
IV.,27.X.

17.40

17.25
jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Sušice, žel. st. 
(17.55) jede do 31.V., nejede 31.Xii.,jede od 30.iX. 17.50

19.40 jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Sušice, žel.st. 
(20.10) 20.05

z sušice (nábřeží) do KAšPersKé Hory

odjezd Pozn. Příjezd

5.25 jede v pracovní dny; z Sušice, žel.st. (5.20) > Kašp. 
Hory 5.50

6.45 jede v pracovní dny; z Klatovy, aut. nádr. (6.00) 
> Stachy, aut.st. (7.25) 7.10

6.45 jede v pracovní dny; z Sušice nabřeží, přes Nezdice 
na Š.(7:32), Žihobce > Kašp. Hory (7:45) 7.45

7.50 jede v , nejede 1.I. a od 5.X. Sušice, žel.st. (7.45) 
> Kašp. Hory > Modrava (8.49) 8.13

8.30
jede v pracovní dny; z Sušice, žel.st. (8.25) > Kašp. 
Hory > Modrava (9.40); jede do 31.V. a od 30.IX.
jede do 31.V. a od 30.IX.

8.53

9.55 jede v ; z Sušice, žel.st. (9.50) > Kašp. Hory > 
Modrava (10.54) 10.18

10.25 
jede v ; Z Praha, Na Knížecí (8.00) > Sušice, nábře-
ží (10.20) > Kašp. Hory > Modrava (11.25) 
jede od 19. do 21.IV.,5.VII.,27.X.

10.50

10.25
jede v , Sušice, žel.st. (10.20) > Kašp. Hory > 
Modrava (11.24)
jede do 26.V. a od 6.X. 

10.48

12.23 jede v pracovních dny; z Sušice, žel.st. (12.18) 
> Kašp. Hory 12.53

13.05 jede v pracovní dny; z Sušice, žel st (13.00) 
> Kašp. Hory; nejede 31. XII. 13.30

13.50
jede v pracovní dny; Sušice, žel. st. (13:40) > Kašperské 
Hory(14.15) > Modrava, Filipova Hut (15.00); 
jede do 28.VI., nejede 31.XII., jede do 2.IX. 

14.15

13.50 jede v pracovní dny; Sušice nábřeží (13.50) > Kaš-
perské Hory (14.16) > Stachy, aut.st. (14.35); 14.16

13.50
jede v , Sušice žel.st. (13.45) > Kašp. Hory > 
Modrava (14.49)
jede do 26.V. a od 5.X. 

14.13

13.55
jede v ; Z Praha, Na Knížecí (11.30) > Sušice, ná-
břeží (13.55) > Kašp. Hory > Modrava (14.55)
jede 22.IV.,28.X.,nejede 21.IV.,27.X.

14.20

15.03
jede v pracovní dny; z Sušice, žel.st. (14.50) 
> Modrava,Filipova Huť (16.27)
jede do 31.V., nejede 31.XII., jede do 30.IX. 

15.32

15.25

jede denně; Sušice,,nábřeží (15:25) > České Budějo-
vice,,aut.nádr. (18.20) 
nejede od 24. do 26.XII.,1.I.,od 19. do 21.IV.,5.,6.
VII.,28.IX.,28.X. a od 1.XII.

15.49

17.05 jede v prac. dny; Sušice, žel.st. (16.55) > Modrava (18.20)
nejede 31.XII. 17.31

18.25 jede v ; Sušice,,žel.st. (18:20) > Kašperské Hory
jede do 24.VI. a od 8.IX. do 8.XII. 18.55

18.35 jede v pracovní dny; z Sušice,žel.st. (18.30) > Kašp. 
Hory (19:00) 19.00

20.25 jede v pracovní dny; z Sušice, žel.st (20.20) > Kašp. 
Hory (20.50) 20.50

Autobusové jízdní řády 2019
Platnost jízdních řádů od 15. 1. 2019 Zdroj www.idos.cz. 

Tento výpis z jízdních řádů spojů, které projíždějí Kašperskými Horami má informativní charakter, v průběhu roku se 
spoje mohou měnit. 

z KAšPersKé Hory do sušice (nábřeží)

odjezd Pozn. Příjezd

4.35 jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Sušice, žel. st. (5.05) 5.00

5.30 jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Sušice, žel. st. 
(6.05) 5.59

6.10 jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Sušice, Pod Stráží 
(6.40) 6.39

6.15 jede v ; Kašp. Hory > Sušice, žel. st. (6.50)
nejede 1.I. 6.44

7.22 jede v pracovní dny; Modrava, Filip. Huť (6.20)
 > Sušice, žel. st. (7.53) 7.48

7.55 jede v pracovní dny;  Stachy, aut. st. (7.35) 8.15

9.16

jede denně; České Budějovice, aut. nádr. (6.40) 
> Sušice, nábřeží (9.35)
nejede od 19. do 21.IV.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X. a od 
1.XII.

9.35

9.37 jede v  ; Kašp. Hory > Sušice, žel. st (10.07)
jede do 26. V.; nejede 1.I., jede od 5.X. 9.58

10.27 jede denně; Modrava (9:45) > Sušice,,žel.st. (11:00) 
31.V. a od 30. IX. 10.54

12.02
jede v  ; Kašp. Hory > sušice, žel. st (12.32)
jede do 26.V. a od 5.X.

12.23

13.45 jede v ; Modrava (13.10) > Praha, Na Kníž. 
(16.30) jede od 19. do 21.IV.,5.VII.,27.X 14.10

14.10
jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Rejštejn (14.16) > 
Sušice,,žel.st. (14:40) jede 29.VI. a od 3.IX do 7.XII. 
do 28.VI. a od 2.IX.

14.35

14.45 jede v pracovní dny; Kašp. H. > Sušice, ž.st. (15.25) 15.18

15.11 jede v pracovní dny; Stachy, aut.st. (14.55)
> Klatovy, aut.nádr. (16.20) 15.32

15.25
jede v pracovní dny; Kašp. H., přes Stra-
šín,Lazna,rozc.1.0 (15.43), Žihobce (16.08) > Sušice, 
žel.st. (16.40)   

16.35

15.25 jede v pracovní dny; Kašp. Hory, přes Nezdice na Š. 
(15.40), Žihobce (16.08) > Sušice, žel.st. (16.40) 16.35

15.58 jede v ,; nejede 1.i. Kašp. Hory > Sušice, žel. st 
(16.27); jede do 26.V., nejede 24. XII., jede od 5.X. 16.19

16.00
jede v pracovní dny; Modrava, Filip. Huť (15.10)
> Sušice, žel.st. (16.30)
jede do 28.VI. ,nejede 31.XII.,jede od 2.IX. 

16.25

17.16
jede v ; Modrava (16.40) > Praha, Na Kníž.(20.00)
jede 26.XII.,22.IV.,28.X., nejede 23.,30.XII.,21.
IV.,27.X.

17.40

17.25
jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Sušice, žel. st. 
(17.55) jede do 31.V., nejede 31.Xii.,jede od 30.iX. 17.50

19.40 jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Sušice, žel.st. 
(20.10) 20.05

z sušice (nábřeží) do KAšPersKé Hory

odjezd Pozn. Příjezd

5.25 jede v pracovní dny; z Sušice, žel.st. (5.20) > Kašp. 
Hory 5.50

6.45 jede v pracovní dny; z Klatovy, aut. nádr. (6.00) 
> Stachy, aut.st. (7.25) 7.10

6.45 jede v pracovní dny; z Sušice nabřeží, přes Nezdice 
na Š.(7:32), Žihobce > Kašp. Hory (7:45) 7.45

7.50 jede v , nejede 1.I. a od 5.X. Sušice, žel.st. (7.45) 
> Kašp. Hory > Modrava (8.49) 8.13

8.30
jede v pracovní dny; z Sušice, žel.st. (8.25) > Kašp. 
Hory > Modrava (9.40); jede do 31.V. a od 30.IX.
jede do 31.V. a od 30.IX.

8.53

9.55 jede v ; z Sušice, žel.st. (9.50) > Kašp. Hory > 
Modrava (10.54) 10.18

10.25 
jede v ; Z Praha, Na Knížecí (8.00) > Sušice, nábře-
ží (10.20) > Kašp. Hory > Modrava (11.25) 
jede od 19. do 21.IV.,5.VII.,27.X.

10.50

10.25
jede v , Sušice, žel.st. (10.20) > Kašp. Hory > 
Modrava (11.24)
jede do 26.V. a od 6.X. 

10.48

12.23 jede v pracovních dny; z Sušice, žel.st. (12.18) 
> Kašp. Hory 12.53

13.05 jede v pracovní dny; z Sušice, žel st (13.00) 
> Kašp. Hory; nejede 31. XII. 13.30

13.50
jede v pracovní dny; Sušice, žel. st. (13:40) > Kašperské 
Hory(14.15) > Modrava, Filipova Hut (15.00); 
jede do 28.VI., nejede 31.XII., jede do 2.IX. 

14.15

13.50 jede v pracovní dny; Sušice nábřeží (13.50) > Kaš-
perské Hory (14.16) > Stachy, aut.st. (14.35); 14.16

13.50
jede v , Sušice žel.st. (13.45) > Kašp. Hory > 
Modrava (14.49)
jede do 26.V. a od 5.X. 

14.13

13.55
jede v ; Z Praha, Na Knížecí (11.30) > Sušice, ná-
břeží (13.55) > Kašp. Hory > Modrava (14.55)
jede 22.IV.,28.X.,nejede 21.IV.,27.X.

14.20

15.03
jede v pracovní dny; z Sušice, žel.st. (14.50) 
> Modrava,Filipova Huť (16.27)
jede do 31.V., nejede 31.XII., jede do 30.IX. 

15.32

15.25

jede denně; Sušice,,nábřeží (15:25) > České Budějo-
vice,,aut.nádr. (18.20) 
nejede od 24. do 26.XII.,1.I.,od 19. do 21.IV.,5.,6.
VII.,28.IX.,28.X. a od 1.XII.

15.49

17.05 jede v prac. dny; Sušice, žel.st. (16.55) > Modrava (18.20)
nejede 31.XII. 17.31

18.25 jede v ; Sušice,,žel.st. (18:20) > Kašperské Hory
jede do 24.VI. a od 8.IX. do 8.XII. 18.55

18.35 jede v pracovní dny; z Sušice,žel.st. (18.30) > Kašp. 
Hory (19:00) 19.00

20.25 jede v pracovní dny; z Sušice, žel.st (20.20) > Kašp. 
Hory (20.50) 20.50

Vysvětlivky:   

  | pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle     
 | jede v neděli a státem uznané svátky     

aktualizace 15. 1. 2019

z KAšPersKé Hory do sTAcHy
odjezd Pozn. Příjezd

7.10 jede v pracovní dny; z Klatovy,aut.n. (6.00) 
> Stachy,,aut.st. (7:25) 7.25

13.10 jede v  Kašperské Hory> Strakonice, aut. st. (14.35) 
jede do 29.XI., nejede 19.IV.,5.VII. 13.31

13.50

Kašperské Hory > Stachy,, aut. st. >  Strakonice, aut. st. 
(15.25)
jede do 27.VI. v -, nejede od 8. do 17.III.,18.,22.
IV.,1.,8.V.,jede od 2.IX. do 28.XI. v -, nejede od 
25. do 30.X.

14.11

14.16

jede v pracovní dny; z Sušice, nábřeží (13.50) > 
Kašp. Hory > Stachy,,aut.st. (14.35)
jede do 27.VI. v -, nejede od 8. do 17.III.,18.,22.
IV.,1.,8.V.,jede od 2.IX. do 28.XI. v -, nejede od 
25. do 30.X.

14.35

15.49
jede denně, z Sušice, nábř. (15.25) > Stachy,, aut. 
st. > České Buděj. (18.20) nejede od od 19. do 
21.IV.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X. a od 1.XII.

16.08

z sTAcHy do KAšPersKé Hory
odjezd Pozn. Příjezd

7.35 jede v pracovní dny; Stachy,,aut.st. (7:35) > Sušice,-
nábř. (8.15) 7.55

8.55
jede denně ; České Budějovice, aut. nádraží (6.40) 
> Sušice, nábřeží (9.35) nejede od 19. do 21. IV., 
5.,6. VII., 28.IX, 28.X. a od 1.XII.

9.16

12.50 jede v pracovní dny: Stachy, aut.st. (12:50)
jede do 29.XI. 13.10

14.55 jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Sušice,,nábřeží 
(15.32) > Klatovy, aut. nádr. (16.20) 15.11

Vysvětlivky:   

  | pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle     
 | jede v neděli a státem uznané svátky     

aktualizace 15. 1. 2019

z KAšPersKé Hory do sTAcHy
odjezd Pozn. Příjezd

7.10 jede v pracovní dny; z Klatovy,aut.n. (6.00) 
> Stachy,,aut.st. (7:25) 7.25

13.10 jede v  Kašperské Hory> Strakonice, aut. st. (14.35) 
jede do 29.XI., nejede 19.IV.,5.VII. 13.31

13.50

Kašperské Hory > Stachy,, aut. st. >  Strakonice, aut. st. 
(15.25)
jede do 27.VI. v -, nejede od 8. do 17.III.,18.,22.
IV.,1.,8.V.,jede od 2.IX. do 28.XI. v -, nejede od 
25. do 30.X.

14.11

14.16

jede v pracovní dny; z Sušice, nábřeží (13.50) > 
Kašp. Hory > Stachy,,aut.st. (14.35)
jede do 27.VI. v -, nejede od 8. do 17.III.,18.,22.
IV.,1.,8.V.,jede od 2.IX. do 28.XI. v -, nejede od 
25. do 30.X.

14.35

15.49
jede denně, z Sušice, nábř. (15.25) > Stachy,, aut. 
st. > České Buděj. (18.20) nejede od od 19. do 
21.IV.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X. a od 1.XII.

16.08

z sTAcHy do KAšPersKé Hory
odjezd Pozn. Příjezd

7.35 jede v pracovní dny; Stachy,,aut.st. (7:35) > Sušice,-
nábř. (8.15) 7.55

8.55
jede denně ; České Budějovice, aut. nádraží (6.40) 
> Sušice, nábřeží (9.35) nejede od 19. do 21. IV., 
5.,6. VII., 28.IX, 28.X. a od 1.XII.

9.16

12.50 jede v pracovní dny: Stachy, aut.st. (12:50)
jede do 29.XI. 13.10

14.55 jede v pracovní dny; Kašp. Hory > Sušice,,nábřeží 
(15.32) > Klatovy, aut. nádr. (16.20) 15.11
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P R A K T I C K É  I N F O R M A C E

aktualizováno 19. 2. 2019

Praktický lékař pro dospělé - MUDr. Ladislav Jon
Tel.: 773 997 442 - Kašperské hory, 376 593 220 - Hartmanice, 608 442 666 - Srní

Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Dana Heinová
Tel.: 376 582 383, (376 593 392 - Hartmanice)

Česká pošta 
Tel.: 954 234 192

Lékárna Na Zlaté Stezce 
 PhamDr. Jana Vošalíková

Tel.: 376 520 586

Ženská poradna - MuDr. František Kožnar

Pondělí

    7.00 - 10.30 pouze pro zvané diabetiky - lichý týden
  10.30 - 12.00 pouze akutně nemocní - lichý týden
  12.30 - 17.00 pro pracující - sudý týden
  17.00 - 18.00 pouze pro zvané pacienty 

Úterý     7.30 - 10.00
Středa  neordinuje
Čtvrtek  10.30 - 13.00
Pátek    7.30 - 10.00

Pondělí 10.00 - 14.00
Úterý 10.00 - 12.00
Středa 13.30 - 16.00
Čtvrtek   7.30 - 10.30
Pátek   8.00 - 10.00

Pondělí 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.30 - 15.00
Středa 8.00 - 16.00
Čtvrtek 7.30 - 15.00
Pátek 7.30 - 15.00

Pondělí 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Úterý operační dny, práce v terénu
Středa 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Čtvrtek operační dny, práce v terénu 
Pátek 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Sobota 9.00 - 11.00

Veterinární ordinace - MVDr. Martina Fišerová, MVDr. Darina Ondráčková
Tel.: 773 426 600, 773 426 455

Mimo ordinační hodiny konzultace na telefonu a návštěvy dle dohody

Středa 7.00 - 12.00
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BŘEZEN
06.02.–13.03.	 středy	od	14:00
Komentované	 prohlídky	 města	
s šálkem	horkého	nápoje
Prohlídka začíná šálkem horkého 
nápoje dle vlastního výběru před 
pražírnou kávy Rósta kafe. V  rámci 
prohlídky navštívíte dva největší 
skříňové betlémy v České republice, 
projdete si náměstí a další zajímavá 
místa. Doporučujeme si místa na pro-
hlídce rezervovat na tel. 376 503 413, 
omezená kapacita prohlídky. Prodej 
vstupenek předem na MěKIS (radnice 
Kašperské Hory) nejpozději hodinu 
před začátkem.

 Kašperské Hory

06.02.–16.03.	 středy	a soboty
Jarní	prázdniny	na	hradě	Kašperk
V  zimním období každou středu 
a sobotu návštěvníci lépe pochopí, že 
i přes velké úsilí nebyl život na hradě 
jednoduchý. Prohlídkov ý okruh 
„Život na hradě“ se zimní tematikou. 
Podrobněji se zaměříme na vytápění 
a  způsoby tepelné izolace obytných 
místností, osvětlení, trávení volného 
času a  stravování v  zimním období, 
vnímání času ve středověku apod. 
Doporučujeme rezervaci. Více informací 
a časy prohlídek na www.kasperk.cz.

 hrad Kašperk

Březen–Duben
Výstava	Pavla	Korčáka
Výstava akrylů krajiny Pavla Korčáka. 
Zahájení výstavy 02.03.2019 v  15:00. 
Součástí vernisáže verše Vladimíra 
Uhra.

 výstavní místnost radnice 

01.03.	 10:30	a 18:00
Expediční	kamera	–	filmový	festival
Mezi ná rod n í f i lmov ý fes t iv a l 
EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní 
promítání filmů o  dobrodružství, 
divoké přírodě, poznávání nového, 
o extrémních zážitcích i sportech. 

 kino Kašperské hory

03.03.	 10:00
Lyžařské	závody	v obřím	slalomu
Lyžařský oddíl při TJ Kašperské Hory 

pořádá veřejný dvoukolový závod 
v  obřím slalomu pro děti, mládež 
a  dospělé. Registrace závodníků 
08:30–09:45.

 Skiareál Kašperské Hory

04.03.	 10:00 
Kolem	Pranýře	za	výhledy
Výprava na sněžnicích (i  bez sněž-
nic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice 
s panoramatickými rozhledy do oblasti 
střední Šumavy a Pošumaví.  Prosíme, 
na akci se předem přihlaste.

 IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory 

05.03.	 13:30
Masopustní	průvod	městem
Klub Kašperskohorských žen spolu 
s  Městským kulturním a  informač-
ním střediskem a kašperskohorskými 
občany připravili masopustní průvod 
městem za doprovodu harmonikářů 
a vozembouchu. Zveme všechny, kdo 
mají rádi tradice a zábavu, aby se při-
dali. Sraz masek ve 13:00 ve vestibulu 
kina. Začátek průvodu 13:30 u kašny.

 Kašperské Hory

06.03.	 13:30
Kavárnička	k mezinárodnímu	dni	
žen
Přijďte společně oslavit tento meziná-
rodně uznávaný svátek žen. Zdarma 
pro seniory a  zdravotně postižené 
občany.

 DPS Kašperské Hory

06.03.	 14:00
Odpoledne	s rysem	ostrovidem 
Odpoledne plné her, aktivit a zajíma-
vostí včetně promítnutí filmu ze života 
této naší největší kočkovité šelmy.

 IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory 

07.03.	 14:00
Antistresové	malování	a Pergamano
Na tvořivé dílně se seznámíte s netra-
dičním v ý tvarným programem, 
odreagujete se od starostí všedních 
dnů a vlastnoručně si vyrobíte origi-
nální dárek. 

 IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory 

07.03.	 18:00 
Pohledy	do	krajiny	–	Andalusie 
Cestopisná přednáška s  promítá-
ním krásných fotografií. Společně 
se v ydáme k  bráně do Evropy, 
kterou střeží opice bez ocasů. Od 
Gibraltaru až po zasněžený hřeben 
pohoří Sierra Nevada, nejvyššího 
pohoří Pyrenejského poloostrova, 
jakoby vystupujícího z moře mraků. 
Vyhlášená historická města Granada, 
Córdoba, Cádiz či Sevilla. Přednáší 
Radek Vrhel.

 IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory 

08.03	 17:00
Jarní	 a  velikonoční	 aranžo -
vání	 s  Hanou	 Kindelmannovou	
–	Šebestovou
Jedna z  nejvýznamnějších českých 
floristek opět v Kašperských Horách! 
Tentokrát jarní a velikonoční zdobení.

 Horský klub Kašperské hory

08.03.	 19:00
Vojta	Kiďák	Tomáško	–	Ženám
Legendární písničkář Vojta Kiďák 
Tomáško. Zazní spousta písniček 
k pousmání i zamyšlení. Určitě zahraju 
„Šumavskou zkratku“ a nebude chybět 
ani Toulavej , Zelená košile, Náklaďák 
do L.A, Brčko, Sobotní blues a  další 
songy. A samozřejmě věnuji písničku 
všem přítomným ženám k MDŽ.

 Kino Kašperské Hory

09.03.
Masopust	v pivovaru
Masopust v pivovaru spojený s naráže-
ním masopustního piva typu Marzen.

 Kašperskohorský pivovar

09.03.	 10:30
Závod	po	staru	z Lišáku	s Emilem
Sjezd pánů a dam na starých dřevěných 
lyžích v dobovém oblečení. Prezentace 
proběhne u malého vleku v 10.30 hod. 
Startovné je dobrovolné. 

 Ski areál Kašperky Kašperské Hory

11.03.	 10:00
Kolem	Pranýře	za	výhledy 
Výprava na sněžnicích (i bez sněžnic) 

KULTURNÍ PROGRAM
BŘEZEN / 19
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přes Šibeniční vrch a  vrch Vinice 
s panoramatickými rozhledy do oblasti 
střední Šumavy a Pošumaví. Prosíme, 
na akci se předem přihlaste. 

 IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory 

13.03.	 13:30
Křeslo	pro	hosta
S výtvarnicí a sklářkou z Dobré vody 
u  Hartmanic, s  paní Vladimírou 
Tesařovou. Zdarma pro seniory a zdra-
votně postižené občany.

 DPS Kašperské Hory

14.03.	 14:00
Tvořivá	dílna	z ovčína
Přijďte si vyzkoušet jednu z technik 
zpracování ovčí vlny. Plstit budeme 
mokrou i suchou technikou.

 IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory 

14.03.	 18:00
Pohledy	do	krajiny	–	Toskánsko 
Cestovatelská fotografie spojuje kra-
jinářskou a portrétní fotografii spolu 
s  reportáží a  dokumentem. Helena 
Macenauerová je zkušená fotografka, 
která uskutečnila řadu fotografických 
expedic do exotických a vzdálených 
míst, vždy se ale ráda vrací na Šumavu. 
Cestopisná přednáška s  promí-
táním fotografií a  videoprojekcí 
z  FotoExpedice nejen z  Toskánska. 
Navštívíme Japonsko, Vietnam, Indii
Helena Macenauerová, FotoInstitut.cz, 
Dům fotografů Kašperské Hory

 IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory 

15.03.	 10:00
Hurá	na	sněžnice  
Zábavné soutěžení na sněžnicích 
(i bez …), převážně pro rodiny s dětmi, 
v  areálu a  okolí IS a  SEV Kašperské 
Hory. /Prosíme, na akci se předem 
přihlaste.

 IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory 

16.03.	 19:00
Shoes	Jana	Krause
Parodie na známou televizní show Jana 
Krause v podání divadla Zaseto.

 kino Kašperské Hory

18.03.	 10:00	
Kolem	Pranýře	za	výhledy	
Výprava na sněžnicích (i  bez sněž-
nic) přes Šibeniční vrch a vrch Vinice 
s panoramatickými rozhledy do oblasti 
střední Šumavy a Pošumaví. / Prosíme, 
na akci se předem přihlaste. 

 IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory 

21.03.	 14:00
Tvořivá	dílna	–	výtvarné	recyklování 
Na tvořivé dílně se seznámíte s netra-
dičním v ý tvarným programem, 
odreagujete se od starostí všedních 
dnů a vlastnoručně si vyrobíte origi-
nální dárek. 

 IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory 

21.03.	 15:00
Senior	IN
Pořad nejen pro seniory, kde se sezná-
míte s historií pivovarů a pivovarnictví 
na Šumavě. Přednášet bude klatov-
ský archivář, spisovatel a historik Jan 
Jirák.

 Horský klub

21.03.	 18:00
Pohledy	do	krajiny	–	Na	Madeiru	za	
brouky	
Cestopisná přednáška s promítáním 
krásných fotografií. Opět jsem se po 
dvou letech vrátil na Madeiru, kouzelný 
ostrov v Atlantském oceánu, vzdálený 
asi 700 km západně od břehů Maroka, 
který nenabízí tolik příležitostí ke kou-
pání, ale pro milovníka přírody je to 
opravdový ráj.  Pavel Krásenský

 IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory 

22.03.	 17:00
Bella	a Sebastián	3		-	Přátelé	navždy
Uběhly už dva roky od posledního 
příběhu o  přátelství mezi Bellou 
a  Sebastianem. Sebastian dospívá 
a z Belly se stává maminka tří rozto-
milých štěňátek. Pierre a  Angelina 
budou mít svatbu a sní o novém životě 
na jiném místě, jinde než v horách.

 kino Kašperské Hory

24.03.	 15:00
Jarní	koncert	Veselá	 trojka	Pavla	
Kršky
Trojice harmonikářů – koncert lido-
vých písní pro starší generaci. 200,- Kč 
na místě 180,- Kč v předprodeji.

 kino Kašperské Hory

28.03.	 13:00
Tvoření
Brož organzová květina. Zdarma pro 
seniory a zdravotně postižené občany.

 DPS Kašperské Hory

28.03.	 18:00 
Pohledy	do	krajiny
Závěrečná cestopisná přednáška s pro-
mítáním fotografií a videoprojekcí. 

 IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory 

29.03.
Noc	s Andersenem
Tradiční nocování s  dětmi s  pohád-
kami a zajímavým programem. Již po 
desáté se naše knihovna společně se 
Základní školou zapojila do projektu 
Noc s  Andersenem. Pro děti bude 
připraveno opět spoustu dobrodruž-
ství a  nebudou chybět ani pohádky 
na dobrou noc. Městská knihovna 
Kašperské Hory ve spolupráci se ZŠ, 
ZuŠ a MŠ Kašperské Hory připravila 
pro děti další dobrodružství plné her, 
úkolů, pohádek. Nebude chybět ani 
lampiónový průvod a  nocování ve 
škole. 

 ZŠ Kašperské Hory

Městské kulturní a informační středisko
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
+420 376 503 412, kultura@kasphory.cz, www.kasphory.cz
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KULTURA

Už od loňského jara bydlí pod kašper-
skohorským kinem skřítek Kašpérák, 
který má ze všeho nejradši dětské filmy. 
Také letos se objevil, aby se spolu s dětmi 
a jejich rodiči podíval na pohádky pro-
mítané během dětského filmového 
festivalu, který nese skřítkovo jméno.   
Celkem i  s  rodiči se na letošního 
Kašpéráka přišlo podívat více než sto 
diváků. Nejvíce jich přišlo na český 
animovaný film Pat a Mat: Zimní rado-
vánky, ale nadšení neskrývali ani 
návštěvníci dalších dvou filmů Malá 
čarodějnice a Paddington 2. Každý den 
před začátkem filmu byly pro děti ve 
vestibulu připravené tvořivé dílny. 
Vyrábět mohly čarodějnické košťátko 

„Březen, za kamna vlezem“ a my si tam 
s sebou vezmeme i dobré pivo. Březnový 
pořad Senior IN vás totiž seznámí s his-
torií pivovarů a  pivovarnictví na 
Šumavě. Současné pivovary na Šumavě 
jsou mezi znalci a milovníky velmi oblí-
bené. Domácí Kašperskohorský pivovar 
je navíc ověnčen několika pivními 
cenami. Klatovský archivář, spisova-
tel a historik Jan Jirák se však ve svém 
vyprávění zaměří na historii někte-
rých již zaniklých pivovarů. K historii 
jej přivedl jeho dědeček a otec. Letos 

BĚHEM KAŠPÉRÁKA PŘILÁKALA NEJVÍCE DIVÁKŮ  
DVOJICE PAT A MAT

SENIOR IN A HISTORIE PIVOVARŮ NA ŠUMAVĚ 

s havranem Abraxasem, pohyblivého 
medvídka nebo přírodní krmítka. Děti 
ze ZUŠ pod vedením učitelky Hany 
Stonové Prančlové letos rozpohybovaly 
několik Kašpéráků a vytvořily krátký 
animovaný film, který se promítal před 
každým filmem. Výstava všech výtvorů 
jen potvrdila jak úžasná je dětská fan-
tazie. Kašpérák – Elf, 12leté Simony 
Vaďurové byl diváky vybrán jako ten 
nejhezčí. 
A kdy Kašpéráka zase uvidíme? V celé 
kráse se představí zase až příští rok. Ale 
pokud ho budete chtít vidět, tak přijďte 
kdykoli na film do kina. 

Radek Nakládal

na začátku února v Chanovicích byla 
veřejnosti představena jeho dvoudílná 
publikace s názvem Klatovská pivovar-
ská chasa aneb Pivovary a pivovárky 
okresu Klatovy. Knihy popisují 152 míst, 
na kterých se vařívalo či dnes vaří pivo. 
Knihu si budete moci na místě zakoupit. 
Ptáte se, jestli bude během pořadu před-
staveno nějaké pivo? Přijďte 21. 3. v 15:00 
do Horského klubu v  Kašperských 
Horách a uvidíte. Dej Bůh štěstí!

Radek Nakládal

Rodinný film Bella a Sebastián 3 bude 
22. března na programu kašpersko-
horského kina. Poutavý dobrodružný 
příběh vypráví o přátelství mezi chlap-
cem Sebastiánem a jeho fenkou Bellou. 
Uběhly už dva roky od jejich posledního 
vyprávění. Sebastian dospívá a z Belly 
se stává maminka tří roztomilých 
štěňátek. Třetí pokračování nese pod-
titul Přátelé navždy. Promítání začíná 
v 17:00.

LEGENDÁRNÍ FENKA BELLA SE VRACÍ NA FILMOVÁ PLÁTNA

Uběhly už dva roky od posledního příběhu o přátelství mezi Bellou a Sebastianem. Sebastian dospívá a z Belly se 
stává maminka tří roztomilých štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě na jiném místě, 
jinde než v horách… Sebastian však své hory opustit nechce. Když se najednou objeví Joseph, bývalý vlastník Belly, 
je pevně přesvědčen, že ji získá zpět. Sebastian si uvědomuje nebezpečí, které Belle i štěňatům hrozí a rozhodne se 
udělat všechno pro to, aby je ochránil.

22. 3. 2019
od 17.00 hod.

Rodinný / Dobrodružný
Francie, 2017, 91 min

Vstupné: děti 60 Kč, dospělí 80 Kč

bella a sebastián 3

uvádí rodinný film
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Malebná Šumava přináší snad nevy-
čerpatelnou inspiraci pro uměleckou 
tvorbu. Potvrdila to i výstava obrazů, 
dekorativního a  užitkového skla ote-
vřená první únorovou sobotu ve 
výstavní síni na radnici v Kašperských 
Horách. Pod názvem „Umění a řemeslo 
Šumavska“ se zde představily tvůrčí 
dílny čtyř místních umělců, lidí, kteří 
na Šumavě žijí – skláře a malíře Jiřího 
Jirmana z Kašperských Hor, malířské 
dvojice Františka Zahálky a jeho dcery 
Violy, rovněž obyvatel tohoto horského 
městečka, a v neposlední řadě brusiče 
skla Jaroslava Zedníka z  Vimperka. 
Jak upozornila při vernisáži starostka 
Kašperských Hor Bohuslava Bernardová, 
je obdivuhodné, že vedle svých každo-
denních povinností nacházejí tito lidé 
ještě čas pro uměleckou činnost. Díky 
ní je všední život těchto tvůrců krás-
nější, ale také dokáží zprostředkovat 

UMĚNÍ A ŘEMESLO ŠUMAVSKA
krásu i nám všem.  Skrz jejich obrazy 
vidíme, co bychom třeba jinak neviděli, 
včetně Šumavy a  samotného města. 
Možná, že bychom přešli nevědomky 
kolem, nezastavili se, nepokochali se 
zajímavým místem, neobdivovali pří-
rodní útvar a minuli městskou památku, 
aniž bychom se nad ní zamysleli. V kusu 
skla bychom viděli jen hmotu, která se 
ale díky umění Jiřího Jirmana nebo 
Jaroslava Zedníka stává zajímavou 
a krásnou. Havran by byl jen ptákem, 
který někde zakráká, byl by jednou 
z mnoha součástí přírody, ale on je najed-
nou krásný, fascinující, když se na vás 
dívá z černoty obrazu šestnáctileté Violy. 
Názvy obrazů, to je zároveň umělecký 
místopis Šumavy – Klostermannova 
cesta, Prášilské jezero, Křemelná, 
Chalupská slať, Kozí hřbety. Také jsou 
to ale příběhy a životy lidí spjatých se 
Šumavou. Kdo jiný by je mohl lépe 

zachytit, než právě lidé, kteří zde žijí. 
Jako když František Zahálka zachytil 
na obraze pozoruhodný, dnes už chát-
rající dům „Pustina“ nad Hartmanicemi, 
kde žil známý šumavský lékař MUDr. 
Kostrouch. Mohli bychom pokračo-
vat ve výčtu obrazů představených na 
výstavě, například malebnou kašnou na 
kašperskohorském náměstí nebo dal-
šími dominantami i zákoutími tohoto 
horského městečka, zachycenými na 
plátně Jiřím Jirmanem.  To ale není 
zase tak podstatné. Přejme si, jak to řekla 
i Bohuslava Bernardová, aby pokračovala 
tvorba samotných umělců. Škoda jen, že 
výstava byla otevřena krátce, pouze do 
16. února 2019.

Vít a Jana Smrčkovi

Fotografie z výstavy naleznete na webo-
vých stránkách zpravodaje.

Vážení,
dovoluji se vám sdělit historickou část 
života jedné mně velice blízké osoby, na 
které se život krutě podepsal. Osobní 
život rodilých šumavských rodin měl 
převážně nějaké tajemné pozadí a tito 
lidé nikdy neměli zájem někomu něco 
sdělovat. To u těchto prostých pracovi-
tých lidí patřilo k přirozenému způsobu 
jednání a životnímu stylu, který se po 
staletí u nich vyvíjel.

Píši to při vzpomínce na smutný den, 
který život nedovolí odložit.

Prarodiče vlastnili na Vchynici-Tetově 
zemědělskou usedlost s pozemky, které 
nebylo jednoduché udržovat. Šlo o maje-
tek, který rodinní příslušníci vlastnili 
několik století, nezískali jej tzv. „zábo-
rem,“ ani jiným způsobem, který by bylo 
možné napadnout.
Žili tak, jak jim to příroda v této nadmoř-
ské výšce dovolovala a umožňovala živit 
vícečlennou rodinu. Čtenářům knih spi-
sovatele Karla Klostermanna to nikdo 
nemusí popisovat.

Přišla první světová válka a nejstarší 
syn narozený v r. 1893 musel nastoupit 

do první světové války. Následně byl 
v Rusku zajat a tvrdě musel v zajateckém 
táboře pracovat. Po určité době byl zařa-
zen do výrobního podniku s neznámým 
výrobním procesem. Ruský písemný 
doklad uvádí, že archiv byl vypálen, 
proto nelze nic sdělovat.
Písemné doklady z třicátého čtvrtého 
roku, německé i další ruské písemnosti 
popisují žádost dědečka o  umožnění 
návratu do Československého státu.
Vrátil se po 22 letech těsně před vypuk-
nutím druhé světové války. Jako občan 
německé národnosti nebyl zařazen do 
nacistického vojska, nespolupracoval 
s NSDAP, nespolupracoval později ani 
s KSČ – písemnosti to i dokazují. 
Sám musel požádat v r. 1946 ve smyslu 
dekretu prezidenta republiky ČR číslo 
33/45 o navrácení českého občanství. 
Německy hovořící smíšená rodina 
nebyla odsunuta a  bylo jí umožněno 
kupní smlouvou v  r. 1949 zakoupit 
majetek na LV 303, o který následně při 
kolektivizaci zase přišla. Majetek na 
Vchynici-Tetově navrácen nebyl. Každý 
ví, co byly Benešovy dekrety. Nikdo z celé 
místní společnosti nemůže a nemá právo 
říkat urážky, nařčení a pomluvy o praro-
dičích, jako se i několikrát stalo.

Poslední přímý potomek, který se také 
na Vchynici-Tetově narodil, žije zde na 
Kašperských Horách. Nás vnuků je více.

Tak se z těžkých životních zkušeností 
vyvíjejí  o s o b n o s t i, které veřejnosti 
známy nejsou a nejsou ani publikovány.

Dědeček byl pochován v Rejštejně dne 
30. 1. 1991 jako občan tohoto státu. Čest 
jeho památce.

Na závěr co k  tomu říci. Nic – jen to, 
že každý se může zamyslet nad tím, 
co povídá a píše, jaká je pravda, jak se 
člověk v životě ke všemu staví. Každý má 
v životě nějaké zklamání, tak to i v životě 
chodí. Nenapsal jsem vše, protože tento 
článek by byl nepřijatelně dlouhý. 
Originální doklady o rodině zůstanou 
uschovány pro další generace.

Jindřich Schmied, Kašperské Hory

VZPOMÍNKA NA FRANTIŠKA SCHMIEDA
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Jarní hudební událostí bude určitě 
koncert trojice hudebníků z Blanenska 
s  názvem Veselá trojka Pavla Kršky, 
který se uskuteční v neděli 24. března 
od 15:00 v  kašperskohorském kině. 
V posledních měsících se tato trojice 
stala obrovským hitem na televizních 
obrazovkách. Jejich polky a valčíky oslo-
vily zejména starší generaci posluchačů. 
Jak uvedl v jednom z rozhovorů vedoucí 
skupiny Pavel Krška z Černé Hory: „My 
hrajeme vlastní písničky na lidovou 

notu. Doma mám haldu dopisů od lidí, 
které naše skladby chytly za srdce. A to 
je pro mě směrodatné. Už v minulosti 
jsem se pokoušel vlastní písničky udat 
v rozhlase, ale neuspěl jsem. Vydal jsem 
i cédéčko, ale nechytlo se to. Teď je to 
jiné. Je to úžasný pocit, když se písničky, 
co hrajeme, lidem líbí.“ Současný reper-
toár tvoři zejména vlastní tvorba, která 
je určena všem, kteří si rádi poslechnou 
lidové písničky. Náměty na vlastní texty 
čerpají ze života. Jsou smutné i veselé 

a každý si v nich najde kousek svého 
příběhu.
Vstupenky jsou stále v  předprodeji 
v Městském kulturním a informačním 
středisku na radnici v  Kašperských 
Horách a už od první informace o kon-
certu, je o ně velký zájem. Proto je třeba 
si včas rezervovat místa. 

Radek Nakládal

Březen je již více než 60 let označován 
jako měsíc knihy. Rádi vám proto před-
stavíme další novinky z naší městské 
knihovny.
První z nich je kniha z pera Ivo Stehlíka 
a kolektivu Šumava domovem. Kniha 
nabízí pohledy třiceti sedmi obyva-
tel Šumavy nejrůznějších profesí na 
soužití lidí s místní přírodou. Někteří 
z nich jsou rodáci, vrostlí po generace 
do šumavské žuly, další jsou novoused-
líci, kteří si toto místo pro život vybrali 
po zralé úvaze, nebo je sem osud prostě 
zavál. Všechny je však spojuje láska 
k domovu a nespoutané přírodě. Texty 
doprovází dvě stovky fotografií, včetně 
několika historických snímků z rodin-
ných archivů, které nebyly doposud 
nikde publikovány.
Pozornost nejen místních obyva-
tel si zaslouží kniha Radka Oceláka 
Reemigranti s  podtitulem Minulost 
sedmihradských Slováků a jejich pová-
lečný příchod z  Rumunska do ČSR. 
Kniha je sedmdesát let po příchodu 
sedmihradských Slováků z Rumunska 

 Na tuto otázku dostanete odpověď, 
pokud přijdete 16. března 2019 od 19:00 
do kina v Kašperských Horách. Po roce 
zde bude opět účinkovat pražské diva-
dlo Zaseto se svojí inscenací Shoes Jana 
Krause. Divadelní parodie na známou 
televizní show nabídne pořádnou 
dávku humoru, nadsázky a samozřejmě 

VESELÁ TROJKA NAVŠTÍVÍ KAŠPERSKÉ HORY

PŘIJEDE DO KAŠPERSKÝCH HOR JAN KRAUS?

NOVINKY Z KNIHOVNY
do českého a  moravského pohraničí 
první souhrnnou prací o  minulosti 
této svébytné etnické skupiny. Kapitoly 
popisují příběh slovenských rodů, které 
v  první polovině 19. století osídlily 
lesnaté kopce bihorsko-salajské oblasti 
na severozápadě dnešního Rumunska 
a vytvořily zde ostrov čistě slovenského 
osídlení. O sto let později, po 2. světové 
válce, několik tisíc těchto rodin vyu-
žilo možnost „návratu do vlasti“. Ten 
ovšem ve skutečnosti dostal podobu 
osídlování vylidněné sudetské krajiny, 
jež se jim jen pomalu a neochotně stala 
novým domovem. Výklad doprovází 
velké množství historických fotogra-
fií, z nichž mnohé jsou zveřejněny vůbec 
poprvé a nechybí mezi nimi i Kašperské 
Hory. Knihu jistě ocení nejen návštěv-
níci přednášky, kterou měl R. Ocelák 
v  IS NPŠ Kašperské Hory na podzim 
roku 2017.

Vaše knihovnice

svébytného „moderátora“ se čtveřicí 
„vzácných hostů“ na pověstné červené 
sedačce.
V minulém roce se kašperskohorským 
divákům s velkým úspěchem předsta-
vili Ondřej Hejma, Dagmar Havlová, 
Dalajláma a Jiří Ovčáček. Letos diva-
dlo Zaseto přiveze Evu a Vaška, Angelu 

Merkelovou a Angelinu Jolie.
Vstupenky jsou již v  předprodeji 
v Městském kulturním a informačním 
středisku na radnici.

Radek Nakládal
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Rankelský Sepp, občanským jménem 
Josef Klostermann, od jehož narození 
letos v lednu uplynulo rovných 200 
let, se stal téměř bájnou a symbolic-
kou postavou staré Šumavy. Povědomí 
o něm stále žije a to díky tradici čet-
ných lidových vyprávění, která líčí 
neobvyklou sílu i  tělesnou velikost 
tohoto bodrého Šumavana. Rankelský 
Sepp má svou sochu v Horské Kvildě, 
připomíná ho třeba pamětní deska 
ve Stachách – Jáchymově, kde žil 
ve sv ých starších letech. Čtenáři 
Klostermannových próz znají navíc 
Rankelského Seppa jako jednu 
z  výrazných postav románu V  ráji 
šumavském. Rankl Sepp jako symbol 
šumavských hor je někdy srovnáván 
s  krkonošským Krakonošem. My si 
ovšem s  hrdostí uvědomujeme, že 
oproti pohádkové a vybájené postavě 
Krakonoše je náš šumavský Rankelský 
Sepp postava zcela skutečná, histo-
rická, reálná. 
Rankl Sepp hospopdařil na svém 
statku v Ranklově poblíž Zlaté Studny 
na náhorní planině v sousedství roz-
sáhlých Zhůřeckých slatí. Zároveň 
byl vyhledávaným povozníkem dřeva 
a křemene pro sklářské hutě. Pro tuto 
fyzicky náročnou práci měl všechny 
předpoklady. Byla to především neu-
věřitelná, přímo medvědí síla, kterou 

disponovala Seppova mohutná, rame-
natá, přes dva metry vysoká postava.
Rankelský Sepp se narodil 16. ledna 
1819 jako čtvrté dítě a  první syn 
Matěje a Františky Klostermannových 
z Reckerbergu – Popelné č. 4. Do svých 
mladých let žil Josef Klostermann ve 
společné domácnosti s rodiči a dalšími 
sourozenci, pomáhal v hospodářství, 
zabýval se různými domácími pra-
cemi, prací v lese a zpracováním dřeva. 
Dlouho zůstával svobodným a teprve 
roku 1864 se rozhodl pro ženitbu. Bylo 
mu tehdy už 45 let, když si 8. listopadu 
1864 v rejštejnském kostelíku bral za 
ženu dvacetiletou Cecílii, dceru cha-
lupníka Františka Krückla ze Zhůří 
- Haidlu. Z tohoto manželství se pak 
narodilo celkem 9 dětí – 5 chlapců 
a 4 děvčata, dvě dívky však zemřely 
ještě v kojeneckém věku. V matričním 
zápise o sňatku se jako bydliště Josefa 
Klostermanna poprvé uvádí Ranklov- 
Ranklau č. 4. Tato samota nesla zřejmě 
název podle svého původního maji-
tele a další držitelé s chalupou dědili 
i  jméno. Tak se Josefovi – Seppovi 
říkalo Rankl – Sepp. Statek Rankla 
Seppa se nacházel uprostřed pozemků 
města Kašperských Hor. Není proto 
divu, že kašperskohorští radní měli 
zájem získat Ranklov do majetku 
města za přiměřenou cenu. Dlouho 
Sepp uvažoval o nabídce. Teprve když 
zestárl a hůře snášel trampoty života, 
podlehl tlaku kašperskohorských 
pánů a statek jim prodal. Za utržené 
peníze pak koupil uvolněnou usedlost 
č. 132 v Jáchymově u Stach, kam se pře-
stěhoval s celou rodinou. Stašsko bylo 
tradičně české, Rankelský Sepp však 
česky neuměl. Jako věřícího křesťana 
ho mrzelo, že nerozuměl českým kázá-
ním ve stašském kostele. Proto přes 
své stáří chodíval každou neděli do 
vzdálenějšího Nicova, kde bohoslužby 
byly německé a kde byl uvyklý již od 
dřívějších dob.
Josef Klostermann – Rankelský Sepp 
zemřel 19. ledna 1888 ve věku 69 let. 
O  jeho tělesné pozůstatky se prý 
zajímalo jedno vídeňské muzeum. 
Přes vysokou finanční nabídku však 
vdova ani děti s vyzdvižením ostatků 

nesouhlasily.
Vzpomínky na šumavskou rázovitou 
postavu čas neodvál. Zásluhu na tom 
má také profesor kašperskohorské 
reálky Hans Kollibabe, který řadu lido-
vých vyprávění o Rankelském Seppovi 
zaznamenal do útlé knížečky vydané 
v roce 1930. 
Většina historek líčí situace, kdy 
Rankl Sepp zdvihal a vytahoval vozy 
či saně i s nákladem, které nějakou 
nešťastnou náhodou uvízly, nebo se 
převrátily. Často hravě zdvihal obrov-
ské balvany, dřevěné špalky nebo plné 
sudy, ochotně zastavoval splašený 
dobytek. Vypravovalo se také o tom, 
že náš obr a silák dovedl zjednat pořá-
dek při hospodských pranicích a jak 
po zásluze vyplácel darebáky. Poradil 
si i se zkušenými zápasníky, kteří při-
cestovali zdaleka, aby si s ním mohli 
změřit síly. Neslavně dopadl i černoch, 
který se vydával za nepřemožitel-
ného zápasníka a nabízel tomu, kdo 
ho porazí, 100 zlatých. Veselo bývalo, 
když se Sepp objevil na některé 
z místních poutí, mezi nimiž nejslav-
nější byla pouť Panny Marie Sněžné 
v Kašperských Horách. Z pochopitel-
ných důvodů nemohly před Seppem 
obstát takové atrakce jako různé 
měřiče síly, jimž náš silák okamžitě 
strhal pero. Jednou v Rejštejně uza-
vřeli sázku o  sud piva, zda Rankl 
– Sepp zdvihne vůz plně naložený 
sklem z vogelsangské sklárny, který 
stál právě před hospodou. Sepp zprvu 
váhal, ale aby měl pokoj od přítom-
ných, vyšel ven. Vlezl pod vůz a zády 
se opíral o podvozek a zkoušel těžiště. 
Když je našel, vzepřel se celou silou 
tak, že všechna čtyři kola vozu byla 
ve vzduchu. Zvolal: „Do výše jsem to 
zvedl, mám to nyní převrátit?“ Kočí 
dostal strach a křičel: „Jen dolů, jen 
dolů!“ Poté se všichni odebrali zpět do 
hospody, kde sázku propíjeli.
Příběh se váže také k jediné fotografii 
Rankelského Seppa. Ta byla získána 
vlastně lstí. Kašperskohorští měšťané 
chtěli mít na šumavského obra a siláka 
památku. Posílali jej k fotografovi, ale 
Sepp tvrdošíjně odmítal. Po čase mu 
poslali dopis s padělaným podpisem 

RANKELSKÝ SEPP JE POSTAVA SKUTEČNÁ A REÁLNÁ

HISTORIE

200 let od narození pověstného šumavského obra a siláka
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OKÉNKO K SOUSEDŮM

Muzea Bavorského lesa - Skanzen 
Finsterau a Muzeum dějin lesa ve St. 
Oswald (SRN) připravila pro období 7. 
2. – 12. 5. 2019 výstavu s přeshraničním 
záběrem „Was zum spielen?! - Něco 
na hraní?!“ Jedná se o expozici histo-
rických, většinou dřevěných, hraček 
z  oblasti Bavorského lesa, Šumavy 
a Pošumaví. Svými zápůjčkami se na 
této akci účastní také naše Muzeum 
Šumavy Sušice – Kašperské Hory, které 
poskytlo několik zajímavých ukázek, 
například z produkce lidového výrobce 
Kantora z Vlkonic nebo dřevařských 

českobudějovického biskupa. Ještě 
téhož dne přišel bohabojný Sepp do 
Kašperských Hor a řekl: „ Když si to 
přeje pan biskup, tož se tedy nechám 
vyfotografovat…!“ Jeho obraz pak visel 
dlouhá léta v místním hostinci Bílá 
Růže.
Lidé Seppa měli rádi pro jeho sílu, pra-
covitost, spravedlnost a  především 
však pro jeho dobrotu a  laskavost 
srdce.

Vladimír Horpeniak,  
Muzeum Šumavy

        

V sobotu 10. listopadu 2018 se v příhra-
niční obci Bavorského lesa Frauenau 
uskutečnilo slavnostní otevření nové 
ulice pojmenované podle spisovatele 
Šumavy „Karel Klostermann Weg“ 
– Cesta Karla Klostermanna. Ulice 
se nachází v  nově budované jihozá-
padní části obce, ve slunečné poloze 
s  nádhernými vyhlídkami na okolní 
krajinu s horskými vrcholy jako Velký 
Javor nebo Roklan. Akci ve spolupráci 
s  místní komunální správou inici-
ovala bavorská sekce spolku Karel 
Klostermann – spisovatel Šumavy jako 
příspěvek k loňskému jubileu uznáva-
ného představitele české venkovské 
realistické prózy. Slavnosti se hojně 

dílen v  Nezdicích a  Hartmanicích – 
Chlumu. Realizace projektu se ujaly 
mladé kurátorky – muzejní prakti-
kantky Raphaela Holzer M.A. a Tanja 
Reindl M.A. Slavnostní vernisáže 
s  kulturním programem, která se 
uskutečnila ve výstavních a vstupních 
prostorách skanzenu ve Finsterau, se za 
Muzeum Šumavy zúčastnili kurátoři 
PhDr. Vladimír Horpeniak a Vladimír 
Vlk. Pozdravili se s autorkami výstavy, 
dále s řediteli muzeí ve Finsterau, St. 
Oswald a  Frauenau a  například také 
s  kulturně stále činným bývalým 

zúčastnili místní obyvatelé, zástupci 
místní regionální i komunální správy 
spolu s  členy bavorské i  české sekce 
Klostemannova spolku. Z  čestných 
hostů lze připomenout krajského pre-
zidenta Dolního Bavorska Dr. Olafa 
Heinricha, zemskou radní okresu Regen 
paní Ritu Röhl, starosty obcí Frauenau, 
Bayerisch Eisenstein, Grafenau 
i Železná Ruda. Slavnost s kulturním 
programem a společenským setkáním 
pokračovala v  prostorách tamního 
Sklářského muzea, kde byla nainsta-
lována česko-německá výstavka k 170. 
výročí narození šumavského spisova-
tele. Ve svých vystoupeních předsedové 
obou sekcí spolku Karel Klostermann 

hejtmanem okresu Freyung-Grafenau 
Alfonsem Urbanem. Pozoruhodná 
výstava s německými i českými texty 
a  popisky má dvě části, druhou část 
expozice můžete zhlédnout v Muzeu 
dějin lesa ve St. Oswald.  

Vladimír Horpeniak,  
Muzeum Šumavy

více na str. 22

– spisovatel Šumavy Dr. Alfons Maurer 
i  Václav Sklenář připomněli mimo-
řádný význam Klostermannova díla 
pro sblížení lidí na obou stranách 
šumavského pohoří. Toto naše sdružení 
s přeshraniční působností a dvacetile-
tou historií má velkou zásluhu také na 
tom, že Klostermannovo dílo vychází 
opět nejen v českých originálech ale 
také hojně i v kvalitních německých 
překladech. 

Vladimír Horpeniak 

NĚCO NA HRANÍ?! – NÁVŠTĚVOU U NAŠICH BAVORSKÝCH 
MUZEJNÍCH KOLEGŮ

KAREL KLOSTERMANN MÁ SVOU ULICI I V BAVORSKU
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Spolek Šumavské cesty, z. s. se sídlem 
v Plzni je znám především svými aktivi-
tami na Šumavě. V posledních letech ale 
přibližuje historii, přírodu, život a sou-
časné dění na Šumavě i Plzeňanům.
Když v  červnu 2018, po 2,5 letech, 
končil ve Studijní a vědecké knihovně 
Plzeňského kraje velmi úspěšný cyklus 
přednášek o  Šumavě „Šumavské 
čtvrtky“, slíbili organizátoři, že konec 
pravidelných čtvrtečních setkávání 
není definitivní. Kdy, kde a  při jaké 
příležitosti se znovu setkají se svými 
posluchači tenkrát nikdo nevěděl.
Spolek Šumavské cesty, z. s. již dlouho 
spolupracuje se správou Národního 
parku Šumava, a tak společně vzniká 

nový projekt. Jeho první vlaštovkou 
bude ve čtvrtek 21. března v Aule gym-
názia na Mikulášském nám. od 17:00 
hod Beseda o nové zonaci Národního 
parku Šumava. Vstupné bude zase 
tradičně 50 Kč a  vstupenky budou 
k zakoupení cca 20 min. před začátkem 
akce v přízemí budovy gymnázia.
Zákon o  ochraně přírody a  krajiny 
114/1992 byl novelizován a jeho novela 
platí od 1. června 2017. Zásadní změnou 
je právě nová zonace Národního 
parku Šumava – z původních tří zón 
na budoucí čtyři. Nově půjde o  zónu 
přírodní, přírodě blízkou, zónu sou-
středěné péče a zónu kulturní krajiny.
Dopady novely zákona na Národní park 

Šumava přijede vysvětlovat sám ředitel 
Mgr. Pavel Hubený.
Zajímáte se o toto téma? 
Máte dotazy? Připomínky? 
Chcete vědět, kam se budete, nebo 
naopak nebudete moci podívat? 
Napište svoje otázky organizátorům na 
e-mail: sumavske.cesty@centrum.cz. 
Chcete-li, aby právě váš dotaz zazněl při 
řízené besedě, potom pište nejpozději do 
neděle 10. března 2019.
A hlavně – určitě přijďte!
Těší se na vás organizátoři, spolek 
Šumavské cesty, z. s.

NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY
Beseda v Plzni s ředitelem Národního parku Šumava Mgr. Pavlem Hubeným

                                    2019

 PRODEJ     KUŘIC
                                      
           FIRMA  NOVÁK  RADOMYŠL

KAŠPERSKÉ  HORY -  11.15  hod.
 U  COOPU
DNE :  21.3 || 18.4 || 16.5 || 13.6 || 11.7 || 8.8 || 5.9 ||     
3.10 || 31.10 || 28.11   
       červené,černé,kropenaté,modré,žíhané,bílé,kohouti            
        stáří 19 týdnů                                          cena  175 Kč/ks       
tel. 602115750                                            www.drubez-novak.cz 

VEROBA lešení s. r. o.

montáž – demontáž – pronájem 
trubkového a rámového lešení včetně dopravy

veroba.leseni@seznam.cz

602 689 608
775 991 237
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ZE ŠKOLKY
V zimním období si děti opravdu užily 
sněhové nadílky. Na zahradě školky 
zdatně zdolávaly zasněžený kopec na 
„lopatách,“ hrably si upravovaly ces-
tičky, stavěly sněhové stavby. Zájemci 
o lyžařskou školu se zúčastnili lyžař-
ského výcviku. Někteří lyžovali úplně 
poprvé, někteří si lyžařské umění zopa-
kovali z loňského i předloňského roku. 
Byli moc šikovní, děkujeme za skvělé 
vedení a výuku dětí!
Ve školce nás se svým divadélkem 
navštívil „Honza Pohoda,“ děti se 
aktivně zapojily do děje a svojí bezpro-
středností ukázaly, že herectví jim není 
cizí.
Zima se odrazila v třídních vzděláva-
cích tématech, návštěvou IS SEV, kde si 

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
děti obohacují znalosti o přírodním pro-
středí šumavské přírody, se v lednovém 
a  únorovém programu učily o  životě 
zvířat a  ptáčků a  o  tom, jak se o  ně 
v zimním období staráme („Putování po 
ptačím království“, „Kdo to houká nocí“).
Do 17. ledna jsme opět mohli zpraco-
vat a podat přihlášku ke společnému 
organizování česko-německé akce 
s  Tandemem „Odmalička,“ který je 
určen přímo pro děti předškolního 
věku. Opět byl vypracovaný projekt 
úspěšný, finanční podpora byla potvr-
zena se stoprocentní účastí Tandemu, 
která nám umožní uhradit dopravu 
a překladatelskou činnost do herního 
centra „Babalu“ v  Grafenau společně 
s dětmi a pedagogy MŠ St. Elisabeth. 
Návštěvy herního centra Babalu“ 
se na konci května zúčastní 1. třída 

„Sluníčko“ (2. třída „Včelek“ již herní 
centrum navštívila v říjnu 2018), spo-
lečně v rámci školkového výletu se na 
začátku června podíváme na Borovou 
Ladu mezi sovičky, kde se seznámíme 
se životem nočních dravců.
I v nadcházejícím období nás čeká  další 
řada akcí. 4. března proběhne  ve školce 
společně s „Krejčíkem Honzou“ a spous-
tou maškar  maškarní karneval, opět 
bude probíhat cvičení „Sparťan“ ve 
sportovní hale, dalšími výukovými pro-
gramy s přírodní tématikou navštívíme 
IS SEV, od 14. března nám začíná pla-
vecký výcvik v sušickém bazénu v délce 
deseti lekcí. Určitě nebudou scházet 
divadélka a jiné zajímavé činnosti.

Radka Kolářová a Jana Bártíková

V  termínu 25. února – 1. března 2019 
se naše škola opět zapojila do meziná-
rodního projektu “EDISON”. Jedná se 
o multikulturní projekt, který posky-
tuje dětem a mládeži v České republice 
možnost vylepšit si jazykové znalosti, 
poskytuje jim povědomí o jiných kul-
turách a  motivuje je k  přemýšlení 
o budoucích možnostech.
Pro tento projekt byli vybráni čtyři 
zahraniční vysokoškolští studenti 

Vážení rodiče, jistě jste si všimli, že stále 
probíhá rekonstrukce staré tělocvičny 
a opěrné zdi spodního hřiště. Prostor 
je označen, po celou dobu stavby platí 
zákaz vstupu na staveniště. Žáci byli 
řádně poučeni, v oblasti zajištění bez-
pečnosti nedošlo k žádným problémům.
Příjezd k  MŠ byl již v  létě z  důvodů 
zajištění bezpečnosti osazen znač-
kou zákaz vjezdu všech vozidel, byla 
instalována i nová elektronicky ovlá-
daná brána. Na hlavní silnici v prostoru 
před školou a školkou platí zákaz zasta-
vení. Pro rodiče je k dispozici parkoviště 
u sportovní haly. Bohužel opakovaně 
a  pravidelně dochází k  porušování 

MEZINÁRODNÍ PROJEKT “EDISON” PODRUHÉ V ZŠ

INFORMACE (NEJEN) O BEZPEČNOSTI DĚTÍ, ŠKOLSKÉ RADĚ 
A ZÁJMU RODIČŮ

z Číny, Kyrgyzstánu, Turecka, Thaiwanu. 
Společným jazykem byla samozřejmě 
angličtina. Cílem bylo zapojit naše 
hosty po celý týden do běžné výuky ve 
škole, připravit předem mnohé aktivity 
a následně spontánně zařadit další na 
základě přání našich žáků (společné 
snídaně, svačiny, obědy, sportovní 
aktivity, zábavné hry, návštěva zájmo-
vých organizací a kulturních památek 
ve městě atd.) Na programu byl i jakýsi 

nově nastavených pravidel. Vjezd k MŠ 
je často blokován, na zákazu zastavení 
stojí denně auta rodičů. 
Policie ČR průběžně dohlíží na dodržo-
vání pravidel silničního provozu. Na 
sociálních sítích se objevily „zaručené 
zprávy“, že učitelky MŠ udávají rodiče na 
Policii ČR. Šlo o nepodloženou a neprav-
divou zprávu, jak se následně ukázalo.
Pokusím se objasnit některé organi-
zační záležitosti, které řešíme i  na 
jednáních školské rady. Jednou z otázek 
je délka provozu školní družiny a mateř-
ské školy. Za více než 6 let za mnou 
osobně nepřišel jediný rodič s tím, že 
by stál o nějakou změnu. V posledním 

Festival kultur a tradičních jídel.
Další podrobnosti přineseme vzhle-
dem k termínu uskutečnění projektu 
a době uzávěrky zpravodaje v příštím 
čísle. O projektu se můžete více dočíst 
i na webových stránkách školy.

Mgr. Richard Nový

anonymním dotazníkovém šetření pro-
jevil zájem o prodloužení provozu ŠD 
jeden rodič, stejně tak v MŠ. 
Prodloužení provozu MŠ o další hodinu 
by znamenalo roční náklady kolem 100 
tisíc korun, které nám v současném sys-
tému financování nikdo nedá. Takovou 
provozní dobu navíc nemá žádná školka 
v okrese Klatovy. Vše se řídí jasnými pra-
vidly, která platí i pro školní družinu. 
Ta fungovala dlouhá léta pro 50 dětí. 
I když na umístění dítěte ve školní dru-
žině není podle vyhlášky o zájmovém 
vzdělávání nárok, rozšířili jsme kapa-
citu o dalších 25 žáků. Přestože jsme to 
museli velice složitě obhajovat, je pro 
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nás velmi důležité uspokojit potřeby 
většiny rodičů.
Ze strany rodičů se bohužel často 
setkáváme s nekorektním jednáním. 
Na každodenní prázdninový provoz 
školky je často přihlášeno 20 – 30 dětí, 
ale fyzicky jich chodí necelá polovina. 
To samé platí pro provoz družiny. Při 
podzimním ředitelském volnu (uděle-
ném z důvodu přestavby v budově školy) 
bylo přihlášeno 9 dětí, dorazily jen 4.
Některé školou připravené aktivity 
nakonec paradoxně zkrachují nebo 
nemohou pokračovat pro nezájem 
rodičů. S velkým úsilím jsme získali 
dotace na stravování dětí ze sociálně 
slabých rodin. Nakonec čerpali dotaci 
jen dva žáci, ostatní rodiče oslovení 

úřadem práce pomoc odmítli. Většina 
finančních prostředků musela být 
vrácena. 
O prázdninách jsme opakovaně pořá-
dali se společností Attavena bezplatné 
příměstské tábory pro děti z 1. stupně 
ZŠ. Rozjednán byl vždy celý měsíc. 
Nakonec proběhly vždy jen dva týdenní 
turnusy a  účast byla třeba jen 6 dětí 
z  Kašperských Hor. V  minulém roce 
se již jmenovaná společnost odmítla 
pro nenaplněnost na táborech podílet. 
Přesto znovu zkoušíme příměstské 
tábory ve škole na léto zajistit. Veškeré 
podobné projekty s  sebou přinášejí 
značnou administrativu a práci navíc. 
Pak nás samozřejmě mrzí nezájem. 
Ještě větší problém vidíme v tom, že 

někteří rodiče mají přemrštěné poža-
davky, šíří nepravdivé nebo zkreslené 
informace a sami nejsou ochotni dodr-
žovat nastavená pravidla, dokonce ani 
pravidla slušného chování.
Závěrem chci upřímně poděkovat všem 
rodičům, kterým nedělá problém pra-
vidla dodržovat. Oceňujeme, když se se 
svými dotazy nebo návrhy osobně ve 
škole zastaví nebo zatelefonují. Každý 
z  nich ví, že si pro ně čas vždycky 
najdeme. Pokud to jen trochu jde, sna-
žíme se jim v rámci našich možností 
vyjít vstříc.  

Mgr. Richard Nový

                   ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  
                          KAŠPERSKÉ HORY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
          Vimperská 230, PSČ: 341 92, IČO: 71005501, Tel.: 376 582 305, reditel.zskhory@seznam.cz   
 
 
 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

 
proběhne v budově školy 

 
ve středu 10. 4. 2019 od 14 do 17 hodin 

  

S sebou prosím přineste:   
- rodný list dítěte 
- občanský průkaz 
- žádost o přijetí dítěte podepsanou nejlépe oběma rodiči* 
- zápisní list pro školní rok 2019/20* 
 
V případě žádosti o odklad i následující dokumenty: 
- žádost o odklad povinné školní docházky* 
- doporučení z pedagogicko-psychologické poradny  
- doporučení od dětského lékaře  
 

Pozn.:  
- * formuláře jsou k dispozici v MŠ, ZŠ i na http://zs.kasphory.cz/ 
- bez těchto dokumentů není možné žáka do školy přijmout, 

případně školní docházku odložit 
 
 
 
 
V Kašperských Horách 30. 1. 2019       ……………………………… 
                          ředitel školy 
 
 

Partnerausstellung 
Freilichtmuseum Finsterau 
Waldgeschichtliches Museum 
St. Oswald

7. Februar – 12. Mai 2019

Was zum
Něco na ?

!

?
!

malý sál sportovní haly 
středa 14:30

Sebou: Sportovní oblečení, pití, disciplínu

Kroužek Boxu
ve sportovní hale
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VOLNOČASOVÝ KLUB 
JONÁŠ

P R O G R A M   Ú N O R    
M Ě S Í C   Č T E N Á Ř E   A  K N I H Y

Oblastní charita Sušice

Akce jsou pořádány za finanční podpory 
Města Kašperské Hory, 
Plzeňského kraje a dárců Tříkrálové sbírky.

VOLNOČASOVÝ KLUB JONÁŠ JE OTEVŘEN 
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 15:30 DO 17:30 

 v Horském klubu na adrese  Horní 168 
v Kašperských Horách.  

 
(Aktivity zajišťuje GIZELA ŠVAJKOVÁ 

721 643 096)

7.3.  Výroba originální záložky do knihy 
14.3. Čtení oblíbené knihy.  
21.3. Tvoření obalů na knihy. 
22.3. Andersenova noc s Jonášem / na akci  
je nutné se předem přihlásit 
28.3. Výlet do aquaparku Sušice / sraz 
ve  14  hod. na autobusové zastávce 
v Kašperských Horách.   
 

Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory a Oblastní charita Sušice  
zvou nejen seniory na kulturní program

SENIOR „IN“ 

vstupné dobrovolné

HISTORIE PIVOVARŮ A PIVOVARNICTVÍ 
NA ŠUMAVĚ
Přednáší klatovský archivář, spisovatel a historik Jan Jirák, který 
letos na začátku února veřejnosti představil svou dvoudílnou 
publikaci s názvem:

vstupné dobrovolné

21. 3. 2019 od 15:00
Horský klub

Klatovská pivovarská chasa aneb 
Pivovary a pivovárky okresu Klatovy

Kočičí útulek Šance pro kočku z. s. Sušice ve spolupráci 
se Sušickým kulturním centrem pořádá

KD Sokolovna

Sušice
Sobota  16. 3. 2019   9-18 hod.
Neděle  17. 3. 2019   9-12 hod.

Celý výtěžek z prodeje bude použit pro potřeby 
kočičího útulku v Sušici - na nákup krmiva, steliva, 
na veterinární péči, atd.

Tombola:
V sobotu jsou připravené tomboly 
pro dospělé i děti.

Velký výprodej:
oblečení, doplňky, knihy, časopisy, tašky, batohy, bižuterie, hračky,
domácí potřeby, dekorace a mnoho dalšího...

Srdečně všechny 
zveme a moc 
se na Vás těšíme!

Naši partneři pro tuto akci:

www.sanceprokocku.cz

Hrádecká 493
342 01  Sušice

č.ú.2000952043/2010

tel.: +420 731 241 782

V sobotu jsou připravené tomboly 

y 

Vás těšíme!

o tuto akci:

www.sanceprwww.sanceprwww okocku.czwww.sanceprokocku.cz

   CHARITATIVNÍ 

BAZAR PRO KOČKY

BEZ DOMOVA

10.

16.3.
2019

divadlo 
ZASETO

KINO
Baarova 132, 
341 92 Kašperské Hory

19:00


