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Opětovné otevření východní
věže hradu Kašperk
Od 1. července t. r. je pro veřejnost po více než roce
opět otevřena východní věž hradu Kašpek, jejíž
střechu jak známo zničil v lednu 2007 orkán Kyrill.

Dětské hřiště
v České ulici

Rozhodli jsme se zařadit prohlídku této věže do nového
prohlídkového okruhu, který zavede turisty do prostoru jižního
parkánu a východní věže. Do jejího přízemí se bude vstupovat
bývalým pracovním otvorem, který sloužil v době stavby věže ve 14.

Město Kašperské Hory mohlo důstojně oslavit
Den dětí až první letní den, kdy bylo slavnostně
otevřeno nádherné dětské hřiště v České ulici.
Pro desítky dětí, které na otevření přišly, tu bylo v poměrně
krátkém čase zbudováno nové a moderní dětské hřiště s mnoha
hracími prvky splňující evropské normy včetně dopadových
ploch. Zapomenuto nebylo ani na vkusné lavičky a odpadkové
koše. Součástí je i provozní řád hřiště, s kterým by se měli
seznámit nejen malí návštěvníci (od 3 do 13 let), ale i rodiče dětí
a pedagogický dozor, aby se jednak nikomu nic nestalo a také,
aby nám hřiště nějaký čas vydrželo bez investic do oprav. Jeho
pořízení nebyla žádná levná záležitost a městkou pokladnu stálo
550.000,-Kč.
pokračování na str. 5

Opravená střecha východní věže, foto Zdeněk Svoboda

století. Při průchodu jednotlivými patry věže si návštěvníci budou
moci prohlédnout obrazovou dokumentaci ilustrující proměny
zastřešení východní věže v různých historických obdobích.
K vidění bude hmotová rekonstrukce původního zastřešení ze 14.
století, rozpad střechy v pozdějších staletích, unikátní projektová
dokumentace a snímky z osazování střechy z konce třicátých let
20. století, zkázu způsobenou orkánem Kyrill a obnovu střechy
pokračování na str. 5

Dětské hřiště, foto Radek Vrhel
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Neustále aktuální téma – odpady
Kam s posečenou trávou?
Ani jsme se nenadáli a je tady čas léta, čas
sluníčka i letních dešťů a spolu s tímto
obdobím musíme my, kteří máme vlastní
zahrádky a nechováme zrovna králíky, ovce
nebo kozu, řešit nerudovský problém - kam
s ní? V tomto případě jde o posekanou trávu.
Dodnes jsme likvidaci trávy řešili jednoduše
tím, že se došlo nebo zavolalo na technické
služby města, a jejich pracovníci ochotně
odváželi nachystané hromádky trávy téměř
denně „na zavolání“. V současné době,
kdy se neustále zvyšují náklady, bohužel
není možné tuto službu obyvatelům dále
poskytovat. Žijeme v malém městě, kde by
neměl být pro nikoho, kdo vlastní zahrádku,
byť jen jako zatravněnou plochu u domu,
problém si pořídit vlastní kompost. Každý
jistě takové místo na zahradě najde. Vždyť
zkompostovaná tráva a biologické zbytky
vytvoří za čas kvalitní ekologické hnojivo

Třídění bolí?
Příležitostným nahlédnutím tu a tam do
popelových nádob ve městě bylo zjištěno,
že ještě ne všichni se naučili to, co je již

a kvalitní zeminu. Pokud si nebudeme chtít
postavit kompostér svépomocí, trh nabízí
velké množství kompostérů zhotovených
např. z dřevěných latí, z plastů i z kovových sítí
v různých velikostech a jejich pořízení není
ani nijak cenově náročné. Do větších zahrad,
nebo do květinových a zeleninových zahrad,
kde je větší spotřeba zeminy, je vhodnější
umístit kompostovací sila. Vhodné materiály
ke kompostování jsou zbytky rostlin,
posečená tráva, listí, štěpky větví, ovoce,
zelenina. Zbavíte se takto téměř veškerých
biologických
zbytků.
Kompostováním
současně
snížíte
množství
odpadů
ukládaných na skládku, a tím samozřejmě
i výdaje města na likvidaci veškerého odpadu,
které město za tuto službu vynakládá. Do
budoucna se uvažuje se o možnosti ukládání
boiodpadu do sběrného dvora, nebo
výhledově i o výstavbě kompostárny.

Televizní
vysílání
Protože se v souvislosti s informací
o přechodu na digitální televizní vysílání
vysílače Svatobor, které mělo nastat již
v červnu letošního roku (termín posunut

Helena Marková
odbor životního prostředí

pro některé samozřejmostí - třídit odpady.
Třídit je - opět připomínám - povinnost
daná zákonem. A v případě této zákonné
povinnosti jsem přesvědčená,
že jde
o rozumnou věc. Proč by měly místo na
skládce zabírat materiály, které je možno
ještě zpracovat? Proto upozorňuji občany,
že nedůsledným tříděním a nalezením
„všehochuti“ v popelové nádobě se vystavují
nebezpečí, že jim nemusí být tato svozovou
firmou vyvezena.
Při likvidaci PET lahví a jejich vhazování do
příslušné nádoby, nezapomínejte prosím
lahve zmáčknout nebo sešlápnout. Také to
ještě není pro každého „normálka“.
Helena Marková, odbor ŽP

Místní poplatek za odpady
Do 30.9. 2008 je nutné zaplatit druhou
splátku místního poplatku za odpady. Dále
upozorňujeme hlavně ty občany, kteří
v letošním roce ještě neuhradili poplatek
vůbec, aby tak učinili rovněž do 30.9. 2008.
Ten, kdo poplatek ve stanoveném termínu
neuhradí, se vystavuje riziku, že mu bude
poplatek navýšen dle obecně závazné
vyhlášky města až na trojnásobek.
V letošním roce nezaplatilo poplatek ani
jeho část ještě 93 osob. Všem byla během
měsíce dubna 2008 zaslána výzva k úhradě
poplatku.
V loňském roce byl poplatek vyměřen
platebním výměrem vč. majitelů rekreačních
objektů 96 osobám. Tyto osoby neuhradily
v termínu do 30.9. výše uvedený poplatek
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a ani po následné výzvě o zaplacení u 38
osob úhrada neproběhla. Proto byl poplatek
těmto 38 osobám navýšen o polovinu a u 20
z nich byl nebo stále ještě je vymáhán soudní
a exekuční cestou.
Chtěla bych upozornit na to, že povinnost
zaplatit poplatek mají všechny osoby
s trvalým pobytem ve správním obvodu
Města Kašperské Hory a majitelé staveb
k individuální rekreaci. Následné vymáhání
poplatku prostřednictvím soudu nebo
prostřednictvím exekutora přijde každou
osobu z částky 500,-- Kč za kalendářní rok
na částku i několika tisícovou. Několik osob
z našeho města si už tuto situaci zažilo,
a přesto se někteří z nich dosud neponaučili.
Alena Kolářová, finanční odbor

na říjen 2008), množí dotazy ohledně
přechodu na digitální vysílání na našem
Lišáku, informuji tímto způsobem obyvatele
našeho města, kteří jsou stejně jako já
odkázáni na tento převaděč.
Dnem 15.5.2008 vstoupilo v platnost
Nařízení vlády o technickém plánu přechodu
zemského analogového vysílání na zemské
digitální televizní vysílání (nařízení vlády
o technickém přechodu). V tomto nařízení
je mimo jiné uvedeno, že s přechodem na
digitální televizní vysílání pro Plzeňský
kraj bude započato v měsíci říjnu letošního
roku a bude postupně probíhat dle
jednotlivých televizních programů a území
v dosahu vysílačů o různém výkonu, které
nemá význam zde uvádět. Nejzazším
termínem vypnutí zemského analogového
televizního vysílání vysílače Kašperské
Hory pro televizní programy ČT 1, ČT 2
a NOVA je listopad 2011. Dle telefonické
informace Českých radiokomunikací se jeví,
že tento termín bude ještě prodloužen. Po
tomto termínu už nebude možný příjem
na televizních přijímačích staršího data
výroby bez tzv. set-top-boxu. Domácnosti,
které přijímají vysílání z Lišáku, budou ale
konečně mít televizní signál bez rušivých
účinků inverzního počasí. Pokud máte
zájem o podrobnější informace ohledně
přechodu na zemské digitální vysílání
v našem regionu, navštivte internetové
stránky www.digizone.cz.
tajemník Jaroslav Rajtmajer

-3-			

			

léto 2008

Kašperskohorský zpravodaj

Hospodaření města v roce 2007
Před koncem měsíce června a po
provedeném auditu hospodaření se
každoročně
do
programu
jednání
zastupitelstva
dostává
schvalování
závěrečného účtu města za uplynulý rok.
Celý rok 2007 byl poznamenán živelnou
pohromou z ledna - vichřicí, která způsobila
rozsáhlé škody na majetku města, zejména
na lesních porostech. V průběhu roku se
tedy pracovalo na odstranění následků
a škod po vichřici na městském majetku
obecně. Škody se podařilo napravit,
s následky, zejména pak v lesích, se budou
naši lesáci vypořádávat v letošním i příštích
nejméně třech letech. A s jakou silou se
vichřice opřela do hospodaření a rozpočtu
města? Posuďte sami.
Likvidace následků orkánu přinesla
pracovníkům městských lesů spoustu práce
a starostí. Obrovské množství vývratů, zlomů
a jinak poškozeného dříví v objemu více než
150 tis. kubíků se jim podařilo v průběhu
loňského roku zpracovat, z lesa odvézt
a prodat. V městské kase se mimořádná
situace projevila mimořádně vysokým
příjmem 51,7 mil. korun právě z prodeje
kalamitního dříví. Zpracování a vyklizení
lesní kalamity se neobešlo bez následných
škod na lesních cestách – jejich náprava
se objeví postupně ve výdajích městského
rozpočtu letos a v následujících letech. Další
škodou na městském majetku způsobenou
vichřicí byla rozmetaná střecha východní
věže na hradu Kašperk. Na opravu střechy
se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj v částce 1.828 tis., která
spolu se sbírkou od občanů pokryla
všechny výdaje potřebné na opravu. Od září
je střecha východní věže opět v pořádku.
Jiné škody na městském majetku menšího
rozsahu jsme řešili z běžných výdajů,
případně v rámci pojištění.

Kromě likvidace následků po živelní události
jsme v průběhu roku 2007 pokračovali
v opravách a údržbě městského nemovitého
majetku:
•
rekonstrukce školní kuchyně, jídelny
a navazující části školní budovy v hodnotě
téměř 14 mil. korun, z toho jen vybavení
kuchyně za 2,9 mil., s přispěním dotace od
Plzeňského kraje 5 mil. korun
•
vybudování další zpevněné plochy
- hřiště v areálu školy za 623 tis. s podílem
dotace 400 tis. z Programu obnovy venkova  
Ministerstva pro místní rozvoj
•
kompletní rekonstrukce sociálního
zařízení a vestibulu v kině za 490 tis., v tom
dotace z Programu stabilizace a obnovy
venkova   Plzeňského kraje v částce 250 tis.
korun
•
oprava západní bašty hradu za 662
tis., z toho dotace 400 tis. korun z programu
záchrany
architektonického
dědictví
Ministerstva kultury
•
v rámci Programu regenerace
městské
památkové
zóny
dotované
Ministerstvem kultury (399 tis. korun), jsme
přispěli 114 tis. na pořízení a výměnu oken
v památkově chráněném objektu fary
•
v budově zdravotního střediska
byla zčásti provedena výměna starého linolea
v chodbě a ordinacích  za podlahovou krytinu
novou s vysokou trvanlivostí – náklady 180
tis.
•
na opravy a údržbu městských bytů
bylo vynaloženo 333 tis. (např. nové boilery
v čp. 165, nátěry střech na čp. 381,382 atd)
•
na   připojení dalších objektů
do systému centrálního vytápění a na
vypracování projektové dokumentace pro
rozšíření teplofikace jsme vynaložili 1.750 tis.
•
pro dostatek volných finančních
prostředků jsme mohli   jednorázově splatit
úvěr v částce 6.479 tis Kč u firmy EVČ, která

Pozemková držba
Pro Město Kašperské Hory pracuji již tři roky. Byla jsem přijata proto,
abych dokončila převod historického a přídělového majetku na
město. Za ty tři uplynulé roky se hodně věcí podařilo "dotáhnout
do konce", některé na mě ještě čekají. Moje pracovní náplň je
samozřejmě mnohem širší a obsáhlejší.
Město Kašperské Hory má svůj majetek v devatenácti katastrálních
územích. Řetenice u Stach, Nicov, Mílov a Studenec u Stach jsou
v Jihočeském kraji. V Plzeňském kraji je to potom katastrální
území Kašperské Hory, Červená u Kašperských Hor, Dolní Dvorce
u Kašperských Hor, Filipova Huť, Horská Kvilda, Kavrlík, Lídlovy
Dvory, Opolenec, Radešov u Rejštejna, Rejštejn, Svojše, Tuškov,
Vchynice-Tetov I., Zhůří u Rejštejna a Žlíbek. Je to opravdu pořádný
kus Šumavy.
K 10. 5. 2008 Město Kašperské Hory vlastní 66.338,5 m2 stavebních
pozemků, 1.124.398 m2 ostatních ploch, 2.497.832,4 m2 trvalých
travních porostů, 58.331.214 m2 lesních pozemků,

nám půjčila na zádržné z dotace na teplofikaci
do závěrečného vyhodnocení stavby, které
proběhne v závěru letošního roku. Ušetřili jsme
na úrocích z úvěru a pokud splníme podmínky
pro přiznání dotace na teplofikaci, dostaneme
celou uvedenou  částku zádržného vyplacenu
od Státního fondu životního prostředí
•
opět se podařilo zlepšit stav části
místních komunikací a chodníků, konkrétně
byl upraven povrch v ulici Česká a v okolí
domu čp. 301 za 683 tis., opraven druhý
chodník v Dlouhé ulici za 367 tis., zahájeny
práce na odstranění havarijního stavu mostku
v Červené – v roce 2007 nákladem 335 tis.,
práce dokončeny letos a doplacen zbytek ceny
v částce 610 tis.  korun
•
zčásti vlastními silami, zčásti za
pomoci najaté firmy byla provedena demolice
a předrcení suti z bývalých stájí za 547 tis.
korun
•
zásahové jednotce hasičů pro její
lepší mobilitu město pořídilo terénní vůz
Nissan za 225 tis. Kč
•
pro potřeby technických služeb
města byla zakoupena kára za traktor
v hodnotě 130 tis. a na leasing pořízen nový
zemní stroj   JCB v hodnotě 2,2 mil. Kč - na
akontaci  za něj  zaplacena částka 449 tis.
Tolik stručný výčet prací a výdajů na
zhodnocení majetku a zlepšení vzhledu
města. Přesto, že součet vynaložených
prostředků jen na výše uvedené akce je více
než 21 mil. korun, na běžných účtech města
zbyla k 31. 12. 2007 částka 33,5 mil. Kč. Díky
lesnímu majetku města tak máme dobrý
finanční základ a věřím, že při uvážlivém
nakládání s těmito prostředky se nám podaří
vzhled našeho města opět o něco vylepšit.
starostka Alena Balounová

974.707 m2 vodních ploch, 38.520 m2 zahrad, 960.944 m2 orné
půdy a 3.174.704,7 m2 parcel zjednodušené evidence. Parcely
zjednodušené evidence jsou parcely grafického přídělu, parcely
pozemkového katastru a parcely evidence nemovitostí. Celkem
se tedy jedná o 67.168.658,6 m2, které jsou zapsané na listech
vlastnictví města.
Město se snaží majetek spíše shromažďovat, než se ho zbavovat.
Takže majetek prodáváme ve velmi omezené míře. Reagujeme na
každou veřejnou nabídku Pozemkového fondu ČR, většinou se nám
podaří nějaké pozemky přikoupit.
Bohužel musíme kupovat i majetek pro nás nezbytně nutný, který
zůstal nevyřešený z minulosti. Koupili jsme například Šumavskou
ulici v Kašperských Horách, nebo části návsi v Červené. Byl to
majetek Státního statku Jeneč, s.p., který majetek pouze prodává,
sice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, ale jsou to také
peníze. Stejným způsobem musíme koupit Klostermannovu ulici
pokračování na další straně
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Dohraje základní umělecká škola
v Kašperských Horách?
Vážení přátelé, rodiče a žáci, před
osmi lety se po značném úsilí
představitelů města a vedení
školy podařilo zřídit při základní
škole ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU
ŠKOLU. Tím se splnil náš sen, Vaše
přání.
Výuka probíhá ve výtvarném oboru
a hudebním oboru s volbou hry na flétnu,
klarinet, klavír, akordeon a klávesy.
Učitelé a žáci dosáhli v obou oborech při

s žádostí, aby posoudili, jestli jejich dítě
smysluplně tráví svůj volný čas - například
hrou na počítači, sezením u televize, či „
pobíháním“ po městě. Zda by nebylo lepší
využít nabídky naší ZUŠ a dítě přihlásit do
některého z nabízených oborů. Řada rodičů
využila této možnosti a své dítě na příští
školní rok do umělecké školy přihlásila.
Škoda , že zájemců není ještě více. Jsem
rád, že alespoň na rok je situace zachráněna
a škola bude pokračovat.
Myslím si, že ti, kteří přišli na letošní
závěrečný koncert ZUŠ, nebyli zklamáni
výkony našich žáků a učitelů
a že odpolední posezení jim
poskytlo příjemný zážitek.
Chtěl bych žákům za jejich
vystoupení poděkovat, také
jejich rodičům za pochopení
a podporu naší činnosti. Velký
dík patří i učitelům za jejich
náročnou pedagogickou práci
a trpělivost, která bohužel není
naší společností dostatečně
uznávána a ohodnocena.
Mgr. Karel Schön, ředitel
školy

soutěžích a přehlídkách mnoha významných
úspěchů. Žáci naší malé školy se umístili
v klavírních a klarinetových soutěžích
v okrese na 1. a 2. místech, velmi dobře
byli hodnoceni i ve výtvarných oborech.
Veřejnost měla možnost seznámit se
s ukázkami výtvarného oboru při výstavách
při příležitosti výročí školy. Školu úspěšně
reprezentovali při tradičních vánočních
a závěrečných koncertech i dalších akcích
pro veřejnost, řada z nich je zapojena
do žákovského dechového orchestru ve
Vimperku. Školné v naší ZUŠ díky spojení
se ZŠ je nejnižší v celém regionu. Hra na
nástroj je podmínkou pro přijetí na školy
pedagogického zaměření, někdo si rád
zahraje jen tak pro radost.
V současné době musím bohužel
konstatovat, že žáků neustále ubývá, situace
se stává kritickou. V případě, že nebude
dostatek přihlášených žáků, hrozí omezení
provozu nebo uzavření základní umělecké
školy – zřejmě navždy !
Dostaneme se po letech opět do situace,
kdy žáci budou muset za zájmovou činností
dojíždět. To je složité z hlediska školního
rozvrhu, dopravního spojení, nehledě na
finanční náklady.
Proto jsem se v minulých dnech obrátil
dopisem na rodiče žáků naší školy

Jak to vidím já
Třídění odpadu v dnešní době
není jen věcí moderní, ale
i velmi prospěšnou pro naši
přírodu.
Zeleně okolo nás rapidně ubývá a tímto
krokem jí alespoň zčásti pomáháme přežít.
V našem městě jsme se úkolu třídit odpad
zmocnili vcelku svědomitě. Kontejnery na
papír, plast a sklo, které jsou u nás k vidění
skoro na každém rohu, jsou neustále
zaplněné. Sice na občasné skládky před
kontejnery není zas až tak pěkný pohled,
ale vždy mě velice potěší, že jsme v nějaké,
životnímu prostředí pospěšné záležitosti,
tak aktivní. Jen se mi moc nezamlouvá místo
uložení kontejnerů v Besední ulici. Jsou
postaveny na trávníku a stále je okolo nich
plno střepů. Z travního porostu se střepy
uklízí daleko obtížněji, než kdyby tam byl
asfalt. Malé děti, které bydlí v bytovkách
v Besední ulici a hrajou si v jejich okolí,
mohou si přivodit nemilé úrazy. Snad se do
budoucna najde vhodnější místo, kam tyto
kontejnery přemístit.
Michaela Skypalová
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Pozemková držba
pokračování z předchozí strany

v Kašperských Horách a cesty v Červené.
Na veřejném zastupitelstvu v květnu 2008
se schvaloval další nákup od Státního
statku Jeneč, s.p. Tentokrát to jsou pro nás
potřebné cesty v katastrálním území Dolní
Dvorce u Kašperských Hor a v katastrálním
území Kavrlík.
Zdá se Vám, že máme v okolí rozbité cesty?
Rozhodli jsme se, že je opravíme. Oslovili
jsme tedy projektanta a v tu chvíli nastal
problém: cesty mnohdy vedou úplně jinudy
než jsou zakreslené v mapách, jsou tedy
i různých vlastníků. Ale i toto postupně
vyřešíme, chce to hodně trpělivosti. Věřím,
že se nám to podaří zvládnout.
Tímto příspěvkem jsem Vám chtěla jenom
v krátkosti nastínit problémy, které se týkají
nás všech.
Bohuslava Bernardová
pozemková držba

Dvacet let
leteckomodelářského kroužku
Kroužek
leteckomodelářský
byl při ZŠ v Kašperských
Horách založen ve školním roce
1987/88.
Několikrát měnil svoji dílnu; začali jsme
pracovat ve školní dílně, následovalo
pracoviště ve volné místnosti na radnici, také
na pile a znovu jsme se vrátili do školy, kde
jsme dílnu měnili dvakrát. Postupem času
jsme získali základní ruční nářadí pro práci,
dnes už nám chybí jen strojní vybwavení.
Některé roky navštěvovalo kroužek až 18
členů. V současné době zájem o rukodělné
činnosti klesá, ale i tak v kroužku pracuje stále
okolo 12 dětí. Jsme republikovým klubem
modelářů, každý vlastní průkaz modeláře
(licenci). V začátcích kroužku jsme pořádali
více místních soutěží, např. O velikonočního
beránka, zúčastňovali jsme se vždy okresních
přeborů.
V několika posledních letech jsme
spolupořadateli okresní i krajské soutěže
juniorů, třikrát jsme postoupili do mistrovství
republiky (Žamberk, Kožlany, Mnichovo
Hradiště).
Děkuji rodičům všech modelářů, kteří kroužek
navštěvovali a navštěvují, za pochopení pro
zájmy dětí a za finanční podporu, bez které
by naše činnost nebyla možná.
Protože kroužkem prošel značný počet
členů, bylo by možná zajímavé sejít se
a zavzpomínat. Závěrem se tedy obracím na
bývalé letecké modeláře: sdělte mi, zda byste
měli zájem o setkání na podzim.
Ladislav Havel
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Řád dětského hřiště:

Pravidla chování při vstupu na dětské hřiště :
• za chování a zdraví dětí zodpovídají rodiče nebo pedagogický
dozor
• udržujte čistotu, odpadky patří do odpadkového koše
• přísný zákaz vstupu psů a koček
• nepoškozujte prvky dětského hřiště
• svévolné poškození bude předepsáno k úhradě
• přísný zákaz kouření, používání alkoholických nápojů

a jinýchnávykových látek

Vlastník a provozovatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1,
341 92, Kašperské Hory, IČO: 00255645
Otvírací doba: duben – říjen od 9,00 do 20,00 hodin
Hřiště je určeno pro děti od 3 do 13 let věku.

• jízdní kola odkládejte mimo herní prvky
• neperte se a nestrkejte do sebe
• zákaz vstupu s jídlem na herní prvky
• neběhat a nešplhat po skluzavce v opačném směru
• nenosit oblečení se šňůrkami
• zákaz hraní si s ostrými předměty
Případné poškození prvků dětského hřiště a oplocení nahlaste
prosím na tel. 604 208 881. Porušování pravidel provozního řádu
můžete nahlásit na oddělení Policie ČR v Kašperských Horách, tel.
376 582 289. Důležitá telefonní čísla: hasiči 150, záchranná služba
155, policie 158.

pokračování z titulní strany

v loňském roce.
Výstup do pátého pata bude korunován
výjimečnými výhledy na Šumavu a okolí
a možností prohlédnout si nový krov
a krytinu „zevnitř“.
Z východní věže bude prohlídka pokračovat
do hradního paláce a dále pak do
podsklepeného prostoru purkrabství, kde
bude k vidění historická dokumentace a další
zajímavosti vážícími se k hrad Kašperk.
Nový prohlídkový okruh Východní věž tedy
nabízí jedinečné výhledy z opravené střechy
východní věže, prohlídku v místech, kde
se dosud neprovádělo, a dokumentaci ke
stavbě střechy na věži.
Věříme, že tento nově pojatý návštěvnický
okruh přiláká k návštěvě svého hradu
i obyvatele Kašperských Hor, z nichž nám
mnozí při obnově střechy věže projevili
velkou solidaritu.
Zdeněk Svoboda, kastelán

Zřícenina hradního paláce a východní věž bez střechy, 20. léta minulého století

Pozvánka na obnovenou pouť
v Červené
Občanské sdružení Obnova a rozvoj Červené
na Šumavě za podpory MěÚ v Kašperských
Horách pořádá letos již třetí ročník obnovené
pouti v Červené. Kulturní a sportovní
program začne již v sobotu 9. srpna
fotbalovým turnajem. Večer ve 20 hod bude
v kapli Panny Marie Pomocné již tradiční
koncert vážné hudby v provedení harfové
skupiny Trio Gemini. Nedělní program 10.
srpna bude zahájen v 10 hod úvodním
slovem o historii Červené PhDr. Vladimíra
Horpeniaka a bude pokračovat vystoupením
skupiny orientálních tanců a sportovními

soutěžemi pro děti i dospělé. Ve 13 hod bude
v kapli sloužena mše. Odpolední program
bude dále pokračovat ukázkami vábení lesní
zvěře. Celý nedělní program bude doplňovat
Country kapela z Vimperka a ke shlédnutí
bude i výstava historických lesnických map
a prodejní výstava fotografií Václava Čubra.
Zakoupit bude možno různé řezbářské
a řemeslné výrobky.
Všichni, kteří se chcete pobavit a přitom se
dozvědět i něco o Červené jste srdečně zváni
a bude pro Vás připraveno občerstvení.
Výbor Občanského sdružení
kaple v Červené
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Vzpomenete si ještě?
srpen 1968
Před čtyřiceti lety konečně opustila svůj
úkryt pamětní deska americké armádě (viz.
foto). 6.6. 1968 byla znovu umístěna na
radnici, bohužel ne na dlouho.
V noci na 21. srpna 1968 k nám vtrhli nezvaní „bratři“. Co
hledali tu nenašli, přesto zůstali. Dočasně jsme v republice
živili 130 000 cizích lidí. Důstojníci s rodinami si zde žili
jako prasata v žitě. Naopak, prostí vojáci velmi strádali.
Po 8.345 dnech museli, ač neradi, odejít. Toužebné „Běž
domů, Ivane!“ se nám konečně splnilo.
Tento účet nám zde zanechali:
•
•
•
•

230 mrtvých spoluobčanů a další stovky zraněných
zamořené prostory a množství pohozené munice
zdevastované byty
a hlavně trpkou vzpomínku…

Sovětští oficíři na vycházce

Přišli i do našeho města. Nezapomínejte prosím.
Emil Kintzl
foto: archiv autora

Pamětní deska

Nástěnka u samoobsluhy

Velitel posádky Jiří Valášek

Sověti u Myších domků
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Osudové osmičky (1848, 1908, 1938, 1968)
Letošní rok 2008 přináší řadu
historických výročí i pro samotné
Kašperské Hory.
Snad nikomu neuniklo, že i naše město
letos žije jubileem spisovatele Šumavy Karla
Klostermanna. Kašperské Hory se mohou
nazývat jeho městem nejen proto, že tu
Klostermannova rodina – rodiče, sourozenci
a další příbuzní dlouho žili, ale také proto,
že sem spisovatel zasadil děj řady svých
románů a povídek.
K výročím jiného druhu ovšem patří 70.výročí
odstoupení českého pohraničí nacistickému
Německu. Německé okupační jednotky
vstoupily na náměstí v Kašperských Horách
dne 10.října 1938.
Po třiceti letech, 21. srpna 1968, došlo
k jiné okupaci. Tehdy vojska tzv. Varšavské
smlouvy obsadila území Československa. Ke
Kašperským Horám se sovětské okupační
jednotky přiblížily až v pozdním odpoledni,
kolem 17. hodiny. Pamětníci vzpomínají,
že osudového jitra okupanty ještě
neobsazený Československý rozhlas v Praze
oznamoval zprávu z Kašperských Hor, že
místní posádka město okupantům nevydá.
Blížící se sovětské jednotky byly tenkrát
skutečně překvapeny skutečností, že na
obranu malého sídla byli ve strategických

polohách před městečkem rozmístěni vojáci
a technika ČSLA. Snad toto neohrožené
gesto dalo prostor k vyjednávání. Ačkoliv se
Rusové tvrdě dožadovali vstupu do místních
kasáren, podařilo se nakonec dojednat,
že sovětské jednotky budou umístěny
mimo město, okupační vojska budou
městem jenom projíždět, nebudou použity
zbraně vůči civilnímu obyvatelstvu ani
proti československé armádě, zásobování
přítomných sovětských vojáků se bude
provádět pouze vlastními prostředky.
Sovětské vojsko v síle pluku tak na několik
týdnů obsadilo prostor vojenské střelnice
v místech zaniklé vesničky Žďánov a do
života městečka téměř nezasahovalo.
Politické důsledky vojenské invaze z roku
1968 byly však osudově tragické pro celou
naši zemi.
Rovných 100 let uplyne letos od
smutně proslulých „protičeských bouří“
v Kašperských Horách v roce 1908. Tyto
události souvisely s konáním jisté akce
„přespolních“ účastníků - 24. hlavního
shromáždění
německého
sdružení
Deutscher Böhmerwaldbund 5.- 6. září.
Podnětem k nepokojům se stal konflikt před
českým hostincem Beseda, vyprovokovaný
6.září večer německými studenty. Na tyto

pokřikující mladíky byly prý z hostince
hozeny kameny, které dvěma ze zasažených
způsobily zranění na hlavě. Nato byla
Beseda přepadena, což skončilo naštěstí
jen vytlučením oken. Tendenční zprávy
o události v českém tisku prý vedly k tomu, že
Němci, vracející se z Kašperských Hor domů,
byli na cestě k nádraží v Sušici napadáni
a týráni. Následkem toho se eskalovala
nálada v Kašperských Horách natolik, že
8.září začaly být strhávány a ničeny české
nápisy, někteří Češi, kteří tu jako úředníci
působili a žili, byli pak zbiti. Při výtržnostech
byl dokonce bodákem smrtelně zraněn
německý hostinský Haas, když se pokoušel
odzbrojit místního četníka. Značně pasivní
postoj správy města při těchto událostech
a nedostatečná opatření k ochraně českých
občanů pak ostře kritizoval spisovatel Karel
Klostermann ve svém otevřeném dopise
adresovaném zastupitelstvu Kašperských
Hor, který otiskl časopis Union hned
30.září. Trochu groteskní česko-německé
šarvátky v Kašperských Horách roku 1908
předznamenaly daleko osudovější dějinné
střety obou národností v první polovině
20.století.
PhDr. Vladimír Horpeniak

inzerce

Dopis zastupitelů města Klementu Gottwaldovi po jeho zvolení v r. 1948.
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Ohlédnutí výchovného poradce
za uplynulým školním rokem
Hned úvodem chci poznamenat,
že nebyl jednoduchý.

zprávu s doporučením, jak s dítětem doma Závěrem
uvádím
celkový
přehled
pracovat. Jako výchovný poradce vedu přihlášených a přijatých žáků (viz. tabulky)
evidenci těchto žáků a rodiče obdrží několik A ještě dovětek. Příprava rozmisťovacího
Žáci 1. a 6. ročníku byli poprvé vzděláváni týdnů předem ode mne písemné
podle Školního vzdělávacího programu upozornění, aby si v PPP vyjednali
(ŠVP), který pedagogičtí pracovníci naší termín následného vyšetření
Střední školy a SOU (3 leté) Přihlášeno
a přijato
školy vypracovali v předešlém školním svého dítěte. Integrační listina
roce. Tyto vzdělávací programy nahrazující má totiž platnost nejdéle dva
SOŠ a SOU Sušice
osnovy si musely připravit všechny základní roky a pak bývá následným
Opravář zemědělských strojů
3
školy v České republice. A jak to bývá, práce vyšetřením prodloužena. A tady
Automechanik
1
v tomto školním roce se dařila někdy více, je „kámen úrazu“ – někteří
někdy méně. To ale podrobně hodnotit rodiče si dojednávají návštěvu
Kuchař – číšník pro pohostin.
1
nebudu. Spíše se chci zmínit o jiných dítěte v PPP na poslední chvíli,
Mechanik instal.
1
aspektech výchovné a vzdělávací činnosti případně zapomenou výsledek
a elektrozařízení budov
naší školy, které mám jako výchovný vyšetření předat škole. Např. v 1.
Truhlář
1
poradce na starost.
pololetí tohoto kalendářního
Zedník
1
Všichni učitelé pozorují stále se zhoršující roku mělo být vyšetřeno deset
kázeň některých žáků během vyučovacích dětí, do dnešního dne nemám
SŠ zemědělská a potrav. Klatovy
hodin a při jejich pobytu ve škole. Dvě třídy výsledek u dvou z nich. Některé
Cukrář - výroba
1
byly v péči pracovnic Střediska výchovné problémové
žáky
sleduje
SOU Domažlice
péče
a pracuje s nimi i psycholožka
Kadeřnice
1
v Domažlicích, které se při několika Mgr. M. Möstlová, která do školy
návštěvách ve škole snažily objevit příčiny dochází jednou týdně.
SŠ Horažďovice
nevhodného chování a narušených vztahů Zvláštní kapitolou v každém
Cukrář - výroba
1
mezi dětmi v těchto třídách.
školním roce jsou žáci 9. třídy,
Kuchařské práce
1
tedy končící povinnou
školní
docházku.
Přihlášeno
Střední školy (4 leté)
Letos jich bylo 25.
a přijato
Rozhodování
o
budoucím řízení pro příští školní rok začala již letos
SŠ zemědělská a potrav. Klatovy
povolání jim (a také jejich rodičům) 6. června, kdy žáci obou 8. tříd absolvovali
měly usnadnit testy profesní s psycholožkami PPP Klatovy testy profesní
Veřejnosprávní  činnost                             
4
orientace, které vyplňovali již orientace. Jak tyto profi-testy dopadly, se
Agropodnikání                                            
2
v průběhu 8. ročníku na jaře rodiče i žáci dozví zřejmě v říjnu; tedy natolik
SOŠ Blatná
minulého roku. S výsledky těchto včas, aby k nim mohli při volbě budoucího
Informatika v ekonomice
3
testů byli rodiče a jejich děti povolání přihlédnout.
seznámeni počátkem října, tedy
VOŠ a SPŠ Volyně
s dostatečným předstihem před
Mgr. Pavel Ruda
Interiérová tvorba
1
vyplněním přihlášky na střední
výchovný
poradce
a navrhování nábytku
školu. Ano, i v tomto školní roce
SPŠ strojnická Klatovy
mohl každý vycházející žák
odevzdat – tak jako v minulých
Strojírenství
1
dvou letech – pouze jednu
VOŠ a SŠ lesnická Písek
přihlášku. (Jak je jistě známo, pro
Lesnictví
1
příští rok se chystá významná
změna: každý žák končící
Hotelová škola Praha
povinnou školní docházku bude Konec je synonymum
Hotelnictví a turismus
1
moci podat pravděpodobně až k začátku? Možná…
SPŠ strojnická Plzeň
tři přihlášky.)
Technické lyceum
1
V 1. kole přijímacího řízení, Tak zase nadešel konec školního roku a opět
které se konalo 21. dubna, byl se s námi rozloučí další třída. Řekl jsem
k přijímacím zkouškám pozván s námi?
Ve škole jsou i žáci, kteří mají tzv. specifické pouze jeden žák. Nebyl přijat, ale ve 2. Ne, tentokrát se budeme loučit my, se
poruchy učení. Jedná se především kole přijímacího řízení začátkem června se školou, s učiteli, mezi sebou…
o dyslexii (porucha čtení), dysgrafii dostal na jinou střední školu. Všichni ostatní Tento školní rok začal jako každý jinačí,ovšem
(problémy s psaním) a dysortografii (potíže zájemci o studium na středních školách byli skončí jako žádný předtím ani potom.V
s pravopisem). Ti, kterým je tato porucha přijati bez přijímacích zkoušek. To se týká každém z nás se mísí smutek z loučení
v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) i jedné žákyně 6. ročníku, která vzhledem s nadšením z nového začátku.Těžko budu
zjištěna, jsou pak na základě tzv. integrační k věku rovněž vychází z naší školy a podala popisovat pocity každého, ale já si myslím,
listiny vzděláváni podle individuálního přihlášku do středního odborného učiliště. že i když končí část našeho dětství, přijde
vzdělávacího plánu. Mohou navštěvovat Do osmiletého gymnázia v Sušici byla na něco nového, noví přátelé, nové zábavy,
i dyslektický kroužek vedený L. Havlovou. základě úspěšného výsledku „přijímaček“ nový život. Avšak budiž pozitivem, že se
nemění všechno, většina rodin dále zůstává
Rodiče také dostávají z PPP písemnou přijata jedna žákyně 5. ročníku.

PRÁCE ŽÁKŮ

pokračování na další straně
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Noc
s Andersenem
28.3. na Den učitelů došlo
nejen v Kašperských Horách
k podivné události. Někteří
učitelé a nepoučitelná skupina
žáků, čítající přibližně 60 hlav,
se vrátili do školy znovu již
navečer.
Tím ovšem výčet zvláštních okolností
nekončí. Nejenom, že všichni přišli
dobrovolně, ale navíc ve škole přespali.
Naštěstí za tímto jevem nestojí cizokrajná
nemoc z Afriky, kde děti chodí do školy
za odměnu, ale akce Noc s Andersenem,
kterou pořádalo Městské kulturní středisko

ve spolupráci se školou. Velký dík tedy patří
všem učitelům, maminkám, pracovníkům
města, kuchařkám a všem dalším, kteří
pomohli celý večer uspořádat a hlavně
uhlídat děti. Také bychom chtěli poděkovat
panu Emilu Andersenovi Kintzlovi, Jarce
Korandové a ostatním za všechno, co
nezištně jen pro radost dětem udělali.
Když jsme se všichni kolem páté před
školu sešli, zasadili jsme před školou strom
Pohádkovník. Následně jsme děti rozdělili
podle toho, zda může nůžkami zranit sebe,
kamaráda, nebo již nikoho. Navečer si děti
vyrobily masky. Jakmile padla tma, vyrazili
jsme ozbrojeni lampióny na hřbitov. Okolo
hrobů je provedl anděl, ochránce nevinných,
načež se v kostele sv. Mikuláše dozvěděli
něco o historii kostela a také našli poklad.
Když jsme se vrátili zpátky do školy, čekala
všechny večeře, loutkové divadlo a kolem
půlnoci také čtení Andersenových pohádek.
Mnoho dětí mimojiné zajímalo, proč má
pan Andersen (kterého skvěle ztvárnil pan
Kintzl) tolik masa, když je více než 100 let
mrtvý.
S odstupem času můžeme říct, že si to užili
nejen děti, ale i ti, kteří na ně dohlíželi.
text a foto Luboš Bulan

Poznámka
ke školnímu
dětskému hřišti
Po neuvážené likvidaci hřiště, byla
plocha během loňského podzimu
vyasfaltována. Zablýsklo se na
lepší časy.
V lednu byl učiněn, bohužel jen neúspěšný,
pokus o vytvoření slíbeného kluziště. Led
se dělá jinak. Před nedávnem byla asfaltová
plocha nabarvena.
Několika dětem slouží plocha i okolní svah
k „cyklokrosu“, čímž se špiní plocha a ničí
svah. Jinak na asfaltu není ani noha.
Kdyby se tehdy hřiště za málo peněz
opravilo, sloužilo by dodnes.
Před dvěma lety jsem
doporučoval
opravu
schodů, které byly opravdu
nebezpečné a opěrné
zdi u hřiště. Stalo se jen
to, že po schodech nelze
chodit a část opěrné zdi
spadla. Bude padat i nadále
a poškodí se tím cesta i část
ne zrovna laciné asfaltové
plochy. Kdy se dočkáme
opravy?
Bylo by třeba rychlého
rozhodnutí, co rozumného
na asfaltové ploše pro děti
bude, aby si zase mohly
hrát. Zeptejme se jich.
Poradí zda skatepark, cyklodráhu, kluziště
v zimě, či něco jiného.
Možná, že odpověď dospělých zastupitelů
bude znít: „Nejsou peníze!“. Ale to se mělo,
když se fungující hřiště likvidovalo. Malé
děti si už můžou hrát na nově vybudovaném
hřišti u bývalé sýpky. Věřme, že i ty starší se
dočkají něčeho zajímavého na asfaltové
ploše u školy.
Emil Kintzl

inzerce

léto 2008
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PRÁCE ŽÁKŮ

stejným ostrovem jistoty a kamarádi
o víkendu budou stále ve stejném domě.
Zkrátka a dobře,není všem dnům konec a je
čas vykročit dále.
Nerad budu vzpomínat na jakékoliv zábavy,
jelikož myslím, že otáčet se zpět člověka jen
oslabuje, je třeba hledět zpříma do očí své
budoucnosti. Ovšem teď, když se to po nás
žádá, vzpomenu na tisíce přestávek plných
smíchu, desítky herních soubojů, na různé
kratochvíle - :páky, kopané nebo přátelské
rvačky…
A na závěr bych poděkoval také těm, o nichž
jsme si většinou spíše mysleli, že nám tu školu
znepříjemňují a jejichž působení nejspíš
oceníme až později – učitelům, kuchařkám
i všem provozním zaměstnancům.
Radek Nauš, žák 9. tř.

Tak už končíme,
nastala doba, kdy je naše třída nejspíš
naposledy pohromadě. Doba, kdy naposledy
otevřeme dveře školy jako její žáci, naposledy
se dohadujeme o organizaci, jak už je naším
zvykem, zase na poslední chvíli. Když jsme
poprvé nastoupili do školy, ovládla nás
euforie. Ta se však během několika týdnů
kamsi vytratila při učení abecedy. Od té
chvíle si nejeden z nás postěžoval s tím, že
se těší do devátého ročníku, aby mohl školu
opustit . Teď jsme se té chvíle dočkali v plné
parádě. A najednou nás napadá: Co je na
tom tak senzačního? Na tom, že opouštíme
své kamarády, se kterými jsme téměř od
školky? Co nás vlastně v tom novém životě
čeká?
Možná, že nižší ročníky netuší, o čem
mluvím. Naopak ti starší si třeba připomenou
stejné smíšené pocity radosti, nejistoty,
očekávání..
Také bych za celou třídu rád poděkoval
všem učitelům za jejich trpělivost s námi,
ať už nás vyučovali, nebo kárali. Kuchařkám
za obědy, především v posledním půlroce
trávené v nové jídelně, která se všem líbila
a přinesla spousty novinek. Prostě děkuji
všem, se kterými jsme za devět let přišli do
styku, nesmím zapomenout také na další
provozní zaměstnance.
Škola za devět let změnila tvář. Při našem
nástupu v roce 1999 vypadala jinak.
Přezouvali jsme se
na chodbách. Na
zazvonění čekali
u hlavního vchodu.
A při horkých
dnech jsem otvírali
stará dřevěná okna.
Dnešek je zcela jiný,
máme šatny, nová
okna a řadu dalších
nových věcí.
Zdeněk Kůs, žák
9. tř.
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Starý Luisl z Kašperských Hor Náš školní
kalendář

Starý Luisl, malý a veselý muž,
hostinský „U Růže“ v Kašperských
Horách patřil v době kolem 1900
k nejznámějším figurkám staré
Šumavy.

Jmenoval se vlastně Alois Hörnisch,
původním povoláním byl řezník jako tři
generace jeho předků. Svého času byl
vyhledávaným uzenářem, proto se mu

také říkalo „Würstl-Luisl“. V mládí hodně
cestoval za prací, pracoval dokonce ve Vídni
a sloužil v císařském letohrádku Habsburků
Laxenburg u Vídně. Vlastnil domek čp. 189
v dnešní Fügnerově ulici pod budovou
současného muzea, který mu však dvakrát
do základů vyhořel. Po řadě peripetií převzal
hostinec U Bílé Růže na náměstí, který pak
díky jeho píli, kvalitě služeb a nízkým cenám
si získal věhlas po celé Šumavě. Zvlášť
proslavená byla jeho kuchyně, kterou vedla
Luislova žena, rozená Ertlová. Nákupy pro

kuchyň si náš hostinský obstarával většinou
sám. Vždy v určitou hodinu se tento malý
muž objevoval na náměstí, oblečen do
dlouhého kabátu a ve vyšívané plyšové
čepičce na hlavě, doprovázen svým věrným
psem, obcházel místní řezníky a pekaře.
Luisl měl docela početnou rodinu – šest
kluků a jedno děvče. Ve svém přátelském
a poněkud svérázném chování dovedl skrýt
jistou dávku pravé bavorské neomalenosti.
Přesto byl všeobecně oblíben a pro svou
profesionální pohostinnost získával
svému domovskému městu nové
a nové přátele. Jako svérázná
šumavská figurka byl stavěn na
roveň Rankelskému Seppovi, který
se v hostinci U Bílé Růže často
objevoval. O Luislovi se vypravovala
řada historek. Komičnost spočívala
často i v tom, že si v hostinci někdo
něco objednával nebo se ptal na
něco, co v podmínkách zapadlého
šumavského městečka nebylo zcela
obvyklé. Například místo tradičního
piva chtěl host kávu nebo čaj, nebo
se vyptával, zda v místě není také
kavárna apod. U místních dodavatelů
se náš hostinský snažil nakupovat
levně. Když si stáli na svých vyšších
cenách a radili mu, aby o to navýšil
ceny v hostinci, říkával, že „on není
žádný loupežník, aby obíral své hosty“.
Stávalo se, že když za pozdních hodin
Luisl s fajfkou v ústech usnul ve svém
koutku u pece, někteří drzí hosté
mu do fajfky nacpali papír nebo jiné
smetí. Když se však při provozování
tohoto rošťáctví Luisl probudil,
dokázal být vůči darebákům i hodně
nepřívětivý. Velkou událostí v jeho
životě, o které opakovaně vyprávěl,
byla návštěva arcivévody Rainera, který se
u něho v hostinci zastavil se svými důstojníky
při cestě generálního štábu v roce 1902.
V rámečku pod sklem měl Luisl v lokále
vystavenou pohlednici, kterou mu krátce
po návštěvě v Kašperských Horách poslal
z Písku sám arcivévoda se slovy „Starý Luisle
z Kašperských Hor, vtlačil ses hluboko do
našich srdcí! Ó, jak levné a přece dobré bylo
tvé jídlo! Nikdy na tebe nezapomeneme!“

Kašperskohorský Zpravodaj vydává Město Kašperské Hory.
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů
podle potřeb KZ. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů.
Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Vydavatel: Město
Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92, tel. 376 503 411, IČ 00 255 645.
Web: www.sumavanet.cz/khory, email: informace@kasphory.
cz. Jazyková korektura: Věra Korcová, odpovědný redaktor a
grafická úprava Luboš Bulan, tiskne Tiskárna Strakonice spol. s
r.o., evidence na Ministerstvu kultury České republiky pod číslem
E 14893

PhDr. Vladimír Horpeniak

Kalendář Šumava
a Klostermann
můžete zakoupit
v informačním
středisku na radnici .

Náš kalendář vlastně vůbec neměl být
kalendář. To napadlo paní učitelky až později.
Začalo to vloni na jaře. Původně jsme jen
malovali temperami podle starých kalendářů
obrázky ze Šumavy. Malby se velmi vyvedly,
a tak jsme vymýšleli, co s nimi. Jeden
z nápadů bylo poslat je do soutěže. Nakonec

2008 • 2009 • 2010

Šumava a Klostermann
kalendáĜ z prací žákĤ ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory

Hrad Kašperk

Eva Chladová

se tak naštěstí nestalo, protože naše práce
by se nám už nevrátily. Další verze byla ke
každému obrázku napsat i popis a pak přidat
úryvek od Karla Klostermanna. Tyto projekty
pak měly být vystaveny po chodbách školy.
A pak přišel poslední nápad – kalendář.
K obrázkům jsme při slohu psali popisy
a pak jsme z Klostermannových šumavských
románů a povídek vybírali ty nejvhodnější
úryvky. Za podpory radnice vznikl náš
kalendář. Mě osobně velmi překvapilo, když
jsem se na podzim zcela náhodou dostala na
místo, které jsem tenkrát na jaře malovala.
Lucie Nová
Podílet se na vytvoření školního kalendáře
bylo velmi inspirativní. Prostřednictvím
tohoto kalendáře se může mladší generace
dozvědět něco o jazyku Karla Klostermanna.
Text je navíc ještě doplněn našimi slohovými
pracemi, takže si můžeme porovnat starší
češtinu s tou naší. Všechny popisy i obrázky
zachycují různá roční období. V hotovém
provedení kalendáře můžeme tedy vidět
obrázek nakreslený našimi žáky a k tomu
popis krajiny v jednotlivých měsících.
Podařilo se nám ho s pomocí učitelek vytvořit
až do roku 2010. A musíme poděkovat
Městskému úřadu v Kašperských Horách, bez
jehož finanční pomoci by kalendář vůbec
vyjít nemohl.
Jana Musilová
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MĎSTO KAŠPERSKÉ HORY

HRAD KAŠPERK 2008
341 92 Kašperské Hory; tel: 376 582 324
e – mail: karlsberg@seznam.cz; http: www.kasperk.cz

OD 1. 7. 2008 ZPěÍSTUPċNÍ VÝCHODNÍ VċŽE
A NOVÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH
POPRVÉ PO ORKÁNU KYRILL OTEVěENA VÝCHODNÍ VċŽ
JEDINEýNÉ VÝHLEDY Z NOVÉ STěECHY VÝCHODNÍ VċŽE
PROHLÍDKA V MÍSTECH, KDE SE DOSUD NEPROVÁZELO
FOTOGRAFIE ORKÁN KYRILL NA KAŠPERKU A VÝSTAVBA STěECHY

KULTURNÍ AKCE NA KAŠPERKU
16. – 19. 7. 20:00 LOUPEŽNICKÝ HRAD KAŠPERK
Skupina historického šermu Romantika a hosté.

Máte odvahu vydat se veþer na tajemný hrad loupeživých rytíĜĤ?

Šerm, tanec, oheĖ, kĤĖ a veþerní hrad s naplnČnou vČštbou
PĜedstavení se odehrává v celém hradním areálu

5. – 9. 8. 21:00 DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR: HAMLET
Shakespearova divadelní hra je stále aktuální a pĤsobivá.
Kašparovu Hamletovi bylo už pĜi jeho vzniku dáno do vínku
osudové spojení s Kašperkem, neboĢ velkou þást scénáĜe napsal
Jakub Špalek na hradČ Kašperku.
PĢedstavení se odehrává v hradním paláci.

PěEDPRODEJ VSTUPENEK NA PěEDSTAVENÍ

PRAHA, Divadlo v Celetné, Celetná 17,Praha 1, tel: 222 326 843
PLZEĚ, Esprit P.K.S., Kopeckého sady 13, tel: 378 037 914
KLATOVY, Pergolia Tour, Pražská 22, tel: 376 313 515
SUŠICE, Mďst.kult. stĢedisko, T.G.Masaryka 120, tel: 376 528 686
STRAKONICE, Mďst. inf.centrum,Velké nám. 2, tel: 383 700 700
VIMPERK, Mďst. kult. stĢed., Johnova 226,tel: 388 413 800
KAŠPERSKÉ HORY, Mďst. kult. a inf. stĢed., Nám. 1,
tel: 376 503 411-12
HRAD KAŠPERK, Žlíbek 55, tel: 376 582 324

www.kasperk.cz
Tel.: 376 582324
E – mail: karlsberg@seznam.cz
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Kulturní program – léto
5.7. - 31.8. Výstava V ráji šumavském (plzeňští výtvarníci K. Klostermannovi) - Výstava u příležitosti 160.
výročí K. Klostermanna. Výstavní místnost na radnici, otevřeno každý den.
3.7. - 31.10. Šumavou Karla Klostermanna - pořádá Muzeum Šumava Sušice v muzeu v Kašperských
Horách, výstava nejstarších fotografiích Šumavy 1875 – 1914
15.7. Pietní akt za K. Klostermanna - památník před místním kinem v 19:20 a od 20:00 hod. promítání filmu
Ze světa lesních samot

16.7. 10.00 - 14.00 Tvořivá dílna  "Z ovčína" ( Den s kolovrátkem) Co vše je třeba udělat, než si

upleteme ponožky? Budeme prát, barvit, česat a spřádat ovčí rouno. Co z toho vznikne, záleží jen na Vás. Přednáší: IS
a SEV Kašperské Hory, tel: 376 582 734

16.7. Bobule - letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, 90 min., mládeži přístupný, místní kino

v 19:00 hod.

17.7. Galavečer operetních melodií a evergreenů ze skladeb J. Strausse, F.Lehára a dalších -Komorní
soubor Nálady, salónní orchestr, místní kino v 19:00 hod.

18.7. Šumavské rockové léto v Kašperských Horách - Vystoupí kapely Aleš Brychta, Alkehol, Kabát
a další, fotbalové hřiště od 14:00 hod. do 24:00, předprodej vstupenek i na MěKIS Kašperské Hory

23.7. Až na krev - film se odehrává v Kalifornii na přelomu století, v období ropného boomu. Drama, 158 min,
české titulky, mládeži nepřístupný do 15 let, místní kino v 19:00 hod.
25.7. 10.00 - 14.00 Umíme si ještě hrát, aneb nejen jídlem živ je člověk.Co lidé na Šumavě

v historii jedli a jak se bavili. Těšit se můžete i na "Dědka Kořenáře". IS a SEV Kašperské Hory, tel. 376 582 734

30.7. Venkovský učitel - učitel opouští gymnázium a rodiče v hlavním městě a přichází učit na venkovskou
školu. Drama, 126 min., Přístupno od 15 let, místní kino v 19:00 hod.

2.8. - 3.8. Tradiční kašperskohorská pouť - více řemeslných stánků, dále 3.8. v odpoledních hodinách
vystoupení skupiny historického šermu Romantika Plzeň.
Doprovodný program: sobota v 15:00 – 18:00 hod. křesťanský folkový festival v kostele Panny Marie Sněžné
a v 18:00 hod. Mše svatá. Neděle 9:00 hod. Mše svatá česko - německá v kostele Panny Marie Sněžné a v 10:30 hod.
Mše svatá s účastí pomocného biskupa ČB diecéze mons. Pavla Posáda v kostele Sv. Markéty.
2.8. Pouťová zábava v Sokolovně, k tanci i poslechu hraje Cassa na Dranc, od 21:00 hod.
6.8. Indiana Jones – Království křišťálové lebky - příběh se odehrává symbolicky přesně devatenáct let

po Poslední křížové výpravě, v době rodící se Studené války. Indiana Jones je v něm profesorem archeologie na prahu
penze, jenž si navzdory bouřlivé minulosti ze všeho nejvíc užívá klid a nebezpečně se začíná podobat vlastnímu otci.
Dobrodružný, 122 min., mládeži přístupno, místní kino v 19:00 hod.

16.8. 12.00 - 17.00  Ovčí a řemeslný jarmark. Zábavné odpoledne, ve kterém propojíme historii se
současností.Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet to, o čem jste jen četli, plstění, spřádání vlny.IS a SEV Kašperské
Hory, tel. 376 582 734
20.8. Once - film vznikl s neuvěřitelně nízkým rozpočtem přímo v ulicích Dublinu, v autentických interiérech
a s neherci. Letos v lednu pak získal diváckou cenu na jednom z nejprestižnějších světových filmových festivalů
v americkém Sundance. Hudební melodrama, 86 min., přístupno od 12 let, místní kino v 19:00 hod.

20.8. 10.00 - 14.00 Ruční výroba skleněných korálků (páteříků) na sklářském kahanu. Zajímá Vás,

jak se vyrábí skleněné korálky (vinuté perly)? Přijďte, uvidíte a sami si můžete vlastní korálek vyrobit. Přednáší: Jana
Wudy, tel: 376 582 734

23.8. 18.00 - 24.00 Netopýří noc. Seznámení se životem našich netopýrů, soutěže pro děti, ukázka
výzkumných metod včetně nočního odchytu .S sebou: baterka a vhodná obuv. Přednáší: Luděk Bufka,RNDr., Libor
Dvořák, te.: 376 582 734
27.8. Kopačky - Peter Bretter je sympatický třicátník, který se živí psaním hudby k televizním seriálům a chodí

s hvězdičkou jednoho z nich - blonďatou divou Sarah Marshall. Bohužel mu dala kopačky, jen co skončily úvodní titulky
filmu. Komedie, 110 min. přístupno od 15 let, místní kino v 19:00 hod.

28.8. 18.00 - 24.00 Hledání šumavských skřítků. Dopoledne plné překvapení pro rodiče s dětmi
v areálu Střediska ekologické výchovy v Kašperských Horách. Zajišťují: Pracovnice IS a SEV Kašperské Hory, Kontakt:
376 582 734.
Informace o dalších kulturních akcích naleznete na str. 11 a 13.
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Malířka Ernestina Jelinek
Výstava Ozvěny světů Karla
Klostermanna, která se letos
uskutečnila v Muzeu Šumavy
v Kašperských Horách přinesla
řadu zajímavých skutečností nejen
o tvorbě ale i o soukromém životě
spisovatele Šumavy.

rodiny – Ernestina
(Tina) Jelinek
(Jelínková), narozená
18.října 1880
v Kašperských Horách,
byla mimořádně
nadanou malířkou.
Svědectvím úrovně
její umělecké tvorby je
Mimo jiné připomněla Klostermannovu patnáct jejích obrazů,
nejbližší rodinu, slavné předky jako známý které byly zařazeny do
sklářský rod Abele, spisovatelova otce – naší klostermannovské
zasloužilého šumavského lékaře MUDr. Josefa expozice a které
Klostermanna nebo zajímavé příbuzné až dosud ležely
z následující mladší generace, například nepovšimnuty
nadané neteře – Annu a Ernestinu Jelínkovy. v depozitáři
Byly to dcery Klostermannovy nejstarší železnorudského
sestry Rózy, která se v Kašperských Horách muzea. Ačkoliv ji
v roce 1871 provdala za učitele kreslení na uvádí Allegemeines
tamní reálce Aloise Jelínka. Ten sem přišel Lexikon der bildenden
z Tábora a pak se s rodinou přestěhoval do Künstler, vydaný roku
Vídně. Starší Klostermannova neteř Anna se 1925 v Lipsku nebo
stala učitelkou a podle příkladu svého strýce Tomanův Nový slovník
se věnovala literatuře. Napsala vzpomínky na československých
Šumavu a také monografii o svém dědečkovi výtvarných umělců
z roku 1936,
víme o jejím
životě
a tvorbě
zatím jen
velice málo.
Ernestina
(Tina) byla zprvu žačkou svého otce
Aloise Jelínka, později navštěvovala
Uměleckoprůmyslovou školu ve
Vídni. Po studiích působila jako
zkušební kandidátka na dívčím lyceu
školního spolku pro dcery úředníků
ve Vídni, od školního roku 1907/08
jako učitelka kreslení na Německém
dívčím
reformním
reálném
gymnáziu v Moravské Ostravě. Na
lyceu se patrně seznámila se svým
pozdějším manželem, gymnaziálním
profesorem
PhDr.
Rudolfem
Prischingem, který v Ostravě
učitelsky působil už od roku 1899.
Tina Jelinek od roku 1909 pomáhala
Ernestina Jelinek, akt pastel 1908, foto Jan Kavale Prischingovi v jeho iniciativách
k založení tamějšího německého
MUDr. Josefu Klostermannovi. Jako první uměleckoprůmyslového muzea. Manželství
překládala Klostermannova česká díla do s Prischingem nemělo však dlouhého trvání,
němčiny.
neboť Prisching v lednu 1923 ve Vídni zemřel.
Druhá Klostermannova neteř z Jelínkovy

Ernestina Jelinek, Dívka v kroji olej na plátně
Podle zjištění archiváře Antonína Barcucha
z Ostravy Ernestina Jelinek – Prisching pak
určitou dobu působila v Novém Městě
v Krušných horách a pak až do své smrti
v roce 1962 žila opět ve Vídni.
Soubor obrazů Ernestiny Jelinek –
Prisching, představený v kašperskohorské
výstavě, pochází z let 1903 – 1915. Dílo
Klostermannovy neteře významně ovlivnila
secese. Vždyť Vídeň, kde Jelinek studovala
a určitou dobu žila, byla jedním z hlavních
měst tohoto posledního z univerzálních
a mezinárodních výtvarných slohů našeho
kontinentu.
Prezentace
pozoruhodných
obrazů
blízké příbuzné spisovatele Šumavy
v kašperskohorské jubilejní výstavě je
nepochybně výzvou k jejich hlubšímu
umělecko-historickému zhodnocení.
PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Šumavský kulturní spolek připravuje…
sobota 5.7. - 20,00 kostel sv. Markéty: Varhanní koncert profesora Michala Novenka - skladby starých evropských mistrů
úterý 15.7. - 20,00 kino: Přednáška Zlatá stezka – výsledky nejnovějších výzkumů (historik dr. František Kubů a archeolog Petr Zavřel)
sobota 2.8. - 20,00 kostel sv. Mikuláše: Slavnostní koncert k pouti P.M.Sněžné - účinkují členové České filharmonie a Symfonického
orchestru Českého rozhlasu, na varhany Markéta Reindlová, jako host vystoupí houslový virtuóz Jaroslav Svěcený
(Corelli, Händel, Pachelbel, Mysliveček,Vivaldi)
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Vysokorychlostní
připojení k internetu
ZRYCHLUJEME

Měsíční paušály služby AIRhome
1024/256 kbit/s 350,1536/256 kbit/s 450,2048/384 kbit/s 590,3072/384 kbit/s 690,4096/512 kbit/s 990,-

Uvedené tarify jsou bez datových a časových limitů. Ceny včetně 19 % DPH.
Všem stávajícím zákazníkům byly rychlosti automaticky a zdarma navýšeny!

INSTALAČNÍ BALÍČEK PROFI

Služby AIRhome

2999,- Kč

Instalace včetně kompletní technické podpory.
Smlouva na dobu neurčitou.

AKClíčEek!PROFI při výběru

ční ba
- Kč* instala

1,

1999,- Kč

Instalace bez technické podpory.
Balíček se zařízením a kabely
pro samoinstalaci si vyzvednete v naší
prodejně PC mobile, Příkopy 74 v Sušici.
Všechny ceny jsou včetně 19 % DPH.

e
72/384
rychlostí 30 přechodu od konkurenc
MA při

DAR
2 měsíce Z

vy na dobu
dpisu smlou

o

* Platí při p

inzerce

512
nebo 4096/

SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK

www.WIFILAN.cz

24 měsíců.

MOBIL: 774 120 527
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Cyklistické závody Krajem Karla Klostermanna
Velkou
cyklistickou
událostí
se pro Kašperské Hory staly
závody s názvem Krajem Karla
Klostermanna, které jsou zařazeny
do seriálu závodů RAMALA CUP
2008 Šumavské unie amatérských
cyklistů.

stromy a vrstvou ledových krup, kterými
náhle příchozí bouřka znepříjemnila konec
závodu. Přesto mnoho účastníků ocenilo
perfektně zorganizovaný, sofistikovaný
závod se startem a cílem na náměstí
a zázemím v místním kině. Celý závod vyhrál
místní „zvláštní řiditel“ Ríša Nový, který
v letošním roce vládne skvělou formou
i ostatním závodům nejen v Plzeňském,

Na start ve 14,00 hodin se v sobotu 7.6. 2008
postavilo celkem 116 závodníků na silničních
kolech na které čekaly náročná stoupání do
šumavských kopců a následné nebezpečné
sjezdy z vrcholů jako je Churáňov, nebo
Javorník. Nepřízní jinak krásného počasí
zůstalo cca 12 posledních závodníků
uvězněno na Ramajzlu mezi popadanými

ale i v Jihočeském kraji. Vynikající výsledky
předvedli i ostatní členové KČT Kašperské
Hory - Vašek Vintr a Franta Švajka. Velká
škoda je, že vlastně všichni členové oddílu
reprezentují v kategorii nad 40 let, zatímco
kategorie do 40 let je Kašperskými Horami
neobsazená. Co vy s tím – mladí místní

Běhy mimo dráhu

Zima byla i letos velmi mírná, tudíž běžci mohli
trénovat celou zimu. Stejně jsem činil i já.
Za poměrně slušné účasti závodníků na tradičním běhu v Koutu na
Šumavě se uskutečnil první závod sezony. Z tohoto závodu jsem
si odnesl druhé místo. Úspěšnější jsem byl na závodu krajského
přeboru v přespolním běhu v Bělé nad Radbúzou, kde jsem vyhrál.
Na stejném, tedy prvním místě, jsem skončil na okresním přeboru
Klatovska v Mochtíně. Další závod byl uspořádán v Korábu u Kdyně
a měl velmi dobrou úroveň. Opět mi přálo štěstí a mezi mnoha
skvělými veterány jsem dosáhl o 2 minuty lepšího času než loni.
Dokonce se mi podařilo v běhu na 10 km předběhnout bývalého
československého reprezentanta v maratónském běhu.
Zatím poslední závod mimo dráhu se konal v Železné Rudě ve
velmi náročném terénu. V tzv. Belvederském běhu jsem skončil na
2. místě.
František Kortus

cyklisté?! Nakonec musím poděkovat všem
ochotným lidem, kteří nám s organizací
závodu pomohli ve svém volnu a za „děkuji“.
text a foto Radek Vrhel

Pozvánka na letní vycházky

Kdo vás zve na letní výlety po Národním Parku a CHKO Šumava?
Bývalý horský vůdce a nyní průvodce František Kortus. Kdy a kam?
9. července na Huťskou horu k pomníku leteckého neštěstí,
dále k bývalé Staré huti a v neposlední řadě k „Ranklovo zahrádce“
s pestrou květenou.
23. července pořádáme výlet na Obří hrad nad Popelnou. Pochod
přes Rybníčky, Červenou, kolem Vágnerů na Hořejší Rekerber, dále
na keltské hradiště. Zpáteční trasa vede přes osadu Popelná, Mílov,
Plánský Mlýn, Grozvís, Kašperské Hory.
Délka obou tras je přibližně 20 km, jde se vycházkovým tempem.
Sraz je vždy v 9:00 u radnice v Kašperských Horách. Na výlet si
vezměte občerstvení, pevnou obuv, pláštěnku (pro všechny případy)
a dobrou náladu. Oba pochody jsou uspořádány v rámci oslav Karla
Klostermanna, spisovatele a básníka Šumavy.
Cena průvodcovské služby je 65 Kč na osobu, děti do 15 let zdarma,
studenti a důchodci 50% sleva.
František Kortus
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Dvojčata
Chladovi

Dětské
cyklistické
závody
a den dětí

Jako každý rok po treninkové dřině začaly
závody. Absolvovali jsme 12 krajských
závodů, ve kterých se Martin umisťoval od
1. do 7. místa. Eva bodovala od 3. do 7.místa.
Martin se účastnil 3 závodů mistrovství
republiky a ve svém ročníku se umisťoval na
12. až 15.místě. Byla to průměrná sezona.
Hned po zimě jsme „vlétli“ do crossové
a atletické sezony, ve které se nám opravdu
daří, a to jsme teprve v polovině.

Již tradičně se pořadatelé
z cyklistického oddílu KČT
Kašperské Hory pustili do
zorganizování nejen dětských
cyklistických závodů, ale i soutěží
ke dni dětí.

lyžařská sezona
2008

Eva Chladová na 1. místě
Do dnešního dne jsme se
účastnili 12 závodů. Martin
a Eva se stali
přeborníky
klatovského okresu. V krajském
přeboru Plzeňského kraje
v crossu se Martin stal krajským
přeborníkem a Eva obsadila
krásné 3. místo.
Největší
úspěch
přišel
na
mistrovství
republiky
v crossu, kde Martin doběhl
na fantastickém 2. místě a Eva
skončila na 30. pozici.
V
posledních
týdnech
závodíme na dráze a usilujeme
o postup na mistrovství
republiky v družstvech. Eva
v barvách mílařů Domažlice
a Martin v barvách Škody Plzeň.
Martin má účast na mistrovství
republiky jednotlivců jisté.
Na 1500 metrech zaběhl limit
4,35.
Do konce roku nás čeká ještě
mnoho závodů. Je to dřina, ale
úspěch je sladká odměna.

Martin Chlada na 2. místě

V pátek 30. května 2008 se v ulici Karlova
začali shlukovat malí cyklističtí závodníci
různého věku v bezpečnostních přilbách,
aby v 15,00 hodin mohl být odstartován
závod. Od těch nejmenších, kteří si odjeli
několik desítek metrů, až po ty nejstarší,
kteří museli několikrát objet náročný okruh.
Z třiceti účastníků na stupních vítězů stanuli
tito jezdci.
Kategorie předškoláků: Mirďa Velner,
Vašek Waldmann, Honzík Slanina, Adélka
Fořtová, Andulka Němcová, Adélka
Waldmannová
Kategorie 1. a 2. třída: Dan Voldřich, Vítek
Nový, Michal Tomek
Kategorie 3. a 4. třída: Tomáš Horváth,
Dušan Murgač a Markéta Móreová
Kategorie 5. a 6. třída: Pavel Pešek, Jan
Bártík, Šimon Hrach a Týna Hofštädterová
pokračování na další straně

text a foto Jaroslav Chlada

Fotbal 2007/2008
Blíží se konec soutěžního ročníku 2007/2008
všech fotbalových družstev. Tak již můžeme
bilancovat. Naši muži nás trochu zklamali,
protože slibovali postup do III. třídy.
Momentálně jsou na pátém místě, kde
soutěží suverénně procházelo mužstvo
Chanovic „B“ a zaslouženě postoupí. Naši žáci
nám udělali velkou radost, když si historicky
poprvé zahráli krajskou soutěž a vůbec se v ní
neztratili. Drží se na krásném devátém místě
ze čtrnácti (osm výher, osm remíz a devět
porážek). Starších minižáků, na kterých
se má stavět, je málo a mladší tuto soutěž
hrát nemohou, proto v soutěžním ročníku

2008/2009 odhlašujeme žáky ze soutěže.
Přechod minižáků do žáků je třetinový, než
bychom potřebovali. Zájem malých kluků
o fotbal není, a proto nás to velice mrzí
opouštět takovou soutěž, o kterou jsme se
léta snažili. Naši nejmenší fotbalisté jsou na
tom zatím s výsledky nejhůře, protože je
v mužstvu přiliš mnoho malých hráčů.
text a foto Miloš Eger
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pokračování z předchozí strany

Kategorie 7.t řída a starší: Lukáš Móre,
Pepa Leity, Jakub Opava
Po vyhlášení vítězů se pořadatelé přemístili
na školní hřiště, kde pro všechny děti
byly připraveny soutěže o sladké ceny.
Vzhledem k tomu, že cyklistický oddíl
nemá tolik aktivních členů, kteří by zvládli
množství připravených soutěží, musela
pomoci i učitelka MŠ, či některá ochotná
maminka, kterým patří naše poděkování.
Stejně tak i sponzorům, díky kterým mohly
dětské zoubky a žaludky okusit množství
cukrovinek.
Materiálně či finančně na závody a oslavy
dne dětí přispěli:
Město Kašperské Hory, Medica Filter
s.r.o., Občanské sdružení Čeňkova
Pila, Restaurace U Muzea, Spar Horejš,
Cukrárna p.Slaniny, Řezbářský obchod
Madonka, Hotel Tosch, Obchod Hadrava
a Restaurace Florián Svojše.
text a foto Radek Vrhel

On-line závody
V neděli 25. května 2008 se před
restaurací Waikiki uskutečnil již
historicky druhý ročník závodů
na in-line bruslích v Kašperských
Horách.
Po krásném asfaltovém povrchu v části
Dlouhé ulice, která se uzavřela pouze pro
závodníky, se mohli prohánět na kolečkových
bruslích
účastníci
všech
věkových
kategoriích. Pořadatelé z cyklistického
oddílu KČT Kašperské Hory měli pro všechny
vítěze připraveny zajímavé ceny. Vždyť
sponzory byly nejen Město Kašperské
Hory, ale i Medica Filter s.r.o., Restaurace
U muzea Vaška Haubelta, Restaurace Waikiki
a benzínová stanice RoBinoil. A kdo získal
nejlepší umístění? Byli to: Vítězslav Nový
(2.tř.), Jan Slanina (MŠ), Šimon Hrach (5.tř.),
Daniel Řimnáč (7.tř.), Tomáš Horvát (4.tř.)
a Kristýna Slaninová (6.tř.).
Radek Vrhel

Vyhlášení vítězů Májové laťky, starší žákyně

Sport ve škole

V posledních měsících proběhlo ve
škole několik závodů. A několika
dalších se naši žáci zúčastnili na
jiných sportovištích.
Již tradičně proběhl na naší škole běh
do schodů, kterého se
zúčastňují žáci od 1. třídy
až do deváté v jednotlivých
kategoriích zvítězili: Tomáš
Mičúch, Vendula Nová,
Pavel
Pešek,
Kristýna
Chalupná, Aleš Kůs, Martina
Rychterová, Miroslav Vrhel
a Petra Voldřichová. Poprvé
byla pro žáky zorganizována
Májová laťka. Tento závod
proběhl za krásného počasí
na tartanovém hřišti, kam
byly nanošeny žíněnky.
Obzvlášť závod starších
žáků byl velmi vyrovnaný
a o místech na stupních

vítězů se rozhodovalo až v rozeskakování.
Nakonec ve svých kategoriích zvítězili:
Kristýna Daňhelová, Petra Voldřichová, Karel
Voldřich, Martin Loužek.
Jako se naši žáci zúčastnili Poháru rozhlasu
v družstvech dosáhli nejlepších výsledků
mladší žáci, kteří byli 5. a starší žáci 6.
V jednotlivcích pak Kristýna Daňhelová
zvítězila výkonem 140 cm ve skoku vysokém
mezi mladšími žákyněmi. Eva Chladová byla
3. v běhu na 800 metrů, v běhu na 60. metrů
byl Miroslav Vrhel 2. a výkonem 7,4s zlepšil
rekord školy (dosud byl 7,6s) a samozřejmě
Martin Chlada, který nikomu nedal šanci
v běhu na 1500 m (4:38,70).
Tím ale úspěchy našich žáků rozhodně
nekončí. V atletickém čtyřboji Asociace sport
pro všechny (ASPV) se dostali Marek Teska
a Petra Voldřichová do republikového kola,
které se koná od 25. 6. v Olomouci. Nezbývá
nám než jim držet palce, aby zopakovali
výborné výkony z okresního a krajského
kola.
text a foto Jaroslav Havel
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Realitní kanceláĜ s patnáctiletou
tradicí hledá pro klienty tyto nemovitosti

xRodinné domy
xRekreaþní chaty a chalupy
xNebytové prostory
xStavební pozemky
inzerce

Naše adresa: AED, s.r.o., Nám. T.G.Masaryka 6, 301 00 PlzeĖ
Tel.: 377 270 389, fax 377 270 389, mobil 777 24 33 81, 777 24 33 82
e-mail aed@iol.cz
www.aedplzen.cz
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Pevná telefonní linka
Co vše získáte:
*
*
*
*
*
*
*

Vlastní telefonní číslo
Účtování po vteřinách
On-line výpis hovorů
Absolutní kontrolu nad svým účtem
Nezávislost na pevné lince
Žádné měsíční paušály
Bezkonkurenční cenu za volání

CENY ZA VOLÁNÍ
• na pevné linky od 0,50 Kč
• na mobilní telefony od 4,00 Kč
• Německo, Itálie, Slovensko.... 2,00 Kč
• hovory v rámci sítí ha-vel, CESNET,
VOIPEX, 802.VOX zcela ZDARMA

inzerce

Všechny ceny jsou včetně 19 % DPH.

CHCETE VÍCE INFORMACÍ?
Navštivte naše internetové stránky sekci
Telefonní linka VoIP
nebo osobně naši prodejnu
PC mobile, Příkopy 74 v Sušici,
rádi Vám odpovíme na Vaše otázky.

www.WIFILAN.cz
MOBIL: 774 120 527

Kašperskohorský zpravodaj	   léto 2008							

Kašperské Hory
Sušice

-20-

Sušice nábřeží
Kašperské Hory

4:35
5:30
6:10

jede v prac. dnech (Sušice žel.stanice 5:05)

5:25

jede v prac. dnech (Sušice žel.stanice 6:10)

jede v prac. dnech (žel.st. 5:20, Kašperské Hory
5:50)

6:45

jede v prac. dnech (Klatovy 6:00, KH 7:10, Stachy
7:25)

6:15

6:45
7:10

jede v prac. dnech (KH 7:45)

jede v sobotu, neděli a státní svátky (Sušice žel.st.
6:50)

7:28

jede v prac. dnech (Modrava 6:20, Sušice žel.stanice
8:00)

jede v sobotu (Plzeň 5:55, KH 8:25)

7:55

jede v prac. dnech (Stachy 7:35, Sušice nábřeží
8:15)

8:00
8:25

9:00

jede v sobotu (Sušice nábřeží 9:25)

8:25

jede do 29.VI. v neděli, do 13.VI., od 31.VIII. do 21.IX.
v neděli a od 28.IX. (žel.st. 8:20, KH 8:48, Modrava
9:35)

10:06

jede od 30.VI. do 29.VIII. (žel.st. 9:55, KH 10:30, Srní
10:55)

10:15

jede v sobotu (Praha 8:00, KH 10:40, Modrava
11:15)

11:25

jede od 30.VI. do 29.VIII. (žel.st. 11:15, KH 11:50,
Kvilda 12:45)

12:10
12:45

jede v prac. dnech (žel.st. 12:05, KH 12:40)

13:05
13:25
13:50
13:50

jede v prac. dnech (žel.st. 13:00, KH 13:30)

jede v prac. dnech (Stachy 14:55, Klatovy 16:20)

14:15

jede v neděli, 17.XI., nejede 16.XI. (Praha 11:30, KH
14:40, Modrava 15:15)

jede v prac. dnech (Sušice žel.stanice 16:40)

15:03

jede od 16 do 27.VI. a do 1. do 26.IX. v po-pá (žel.st.
14:50, KH 15:32, Kvilda 16:35)

15:03

jede od 30.VI. do 29.VIII. (žel.st. 14:50, KH 15:32,
Kvilda 16:30)

15:20

jede denně (Klatovy 14:30, KH 15:44, České
Budějovice 18:25)

15:48

jede od 30.VI. do 29.VIII. (žel.st. 15:40, KH 16:13, Srní
16:40)
jede v prac. dnech (KH 17:31, Modrava 18:20)

jede v prac. dnech (žel.st. 20:30, KH 21:00)

jede v prac. dnech (Sušice nábřeží 6:39, Sušice Pod
Stráží 6:40)

9:15
9:18
10:45

jede od 30.VI. do 29.VIII. (Sušice žel.stanice 9:15)

11:30
12:00
12:50
14:10

jede od 30.VI. do 29.VIII. (Sušice žel.stanice 12:05)

14:10

jede od 30.VI. do 29.VIII. v po-pá (Sušice nábřeží
14:35)

14:15

jede od 30.VI. do 29.VIII. (Srní 13:50, Sušice žel.st.
14:50)

14:45
15:15
15:25
16:00

jede v prac. dnech (Sušice žel.stanice 15:25)

16:00
16:34

jede v neděli, 17.XI., nejede 16.XI. (Plzeň 18:43)

17:30

jede od 14. do 29.VI. a od 1. do 28.IX. (Sušice žel.
st. 18:05)

17:35
18:10

jede v neděli, 17.XI., nejede 16.XI. (Praha 20:15)
jede od 30.VI. do 29.VIII. (Srní 17:45, Sušice žel.st.
18:45)

18:50

17:05
18:35
19:00

jede od 30.VI. do 29.VIII. (Kvilda 17:55, Sušice žel.st.
19:25)

19:45

20:35

jede v prac. dnech (Sušice žel.stanice 20:15)

jede denně (České Budějovice 6:45, Klatovy 10:20)
jede od 16. do 27.VI a od 1. do 26.IX v po-pá
(Kvilda 9:50, Sušice žel.stanice 11:20)
jede od 30.VI. do 29.VIII. (Sušice žel.stanice 12:35)
jede v sobotu (Modrava 12:15, Praha 15:55)
jede do 27.IV. v po-pá a od 1.IX. v prac. dnech
(Sušice 14:35)

jede do 27.VI. v po-pá a od 1.IX. v prac. dnech
Modrava 15:10, Sušice žel.stanice 16:30)

jede od 30.VI. do 29.VIII. (Kvilda 15:45, Sušice žel.st.
17:06)

jede od 30.VI. do 29.VIII. (žel.st. 7:00, KH 7:35, Srní
8:00)
jede od 14.VI. do 28.IX. (žel.st. 8:20, KH 8:48, Kvilda
9:45)

jede od 30.VI. do 29.VIII. (žel.st. 12:35, KH 13:10, Srní
13:35)
jede v neděli, 17.XI., nejede 16.XI. (KH 13:50)
jede v prac. dnech (KH 14:16, Stachy 14:35)
jede v po-pá do 27.VI. a od 1.IX. v prac. dnech (žel.
st. 13:40, KH 14:15, Modrava 15:00)

jede v prac. dnech (žel.st. 18:30, KH 19:00)
jede v sobotu, neděli a o státních svátcích (žel.st.
18:55, KH 19:30)

Jízdní řád je platný od 15. 6. 2008 a zahrnuje všechny prázdninové spoje.

