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Šumavské Kašperské Hory
Druhý víkend v měsíci září se konaly velké městské slavnosti, s názvem Šumavské
Kašperské Hory - Klostermannova
Šumava, řemesla a gastronomie.
Již z názvu se dalo hádat, co bude tématem slavností a zda dostály svému názvu.
Páteční program byl zaměřen na podporu místních hudebních skupin, které krátkým vstupem rozproudily místní tanečnice
Zumby.
Sobotní kašperskohorské náměstí skutečně zaplňovaly stánky řemeslného jarmarku, taktéž zde byly k vidění ukázky
prací šumavských řemeslníků, např. - výroba šindelů a dřeváků. Děti si mohly vytvořit zajímavé výrobky v tvůrčích dílnách.

Po celý den se na podiu střídaly kapely různých žánrů jako byl swingový a dechový orchestr, dále město navštívila lidová taneční
skupina z partnerského města Grafenau.

Celodenní program doplnily dva vstupy
pouličního divadla Kvelb, večerní představení si připravil ochotnický soubor
Schody ze Sušice s tematickým názvem
Klostermannova povídka.

Určitě netradičním a neotřelým vystoupením byla večerní bubenická show, která
upoutala všechny návštěvníky oslav a byla
vyvrcholením sobotního večera, které
následně doplnil koncert rockové kapely
Keks a projekce v kašně.
Snad i téma gastronomie dostálo pro
letošní první ročník soutěže o nejlepší šumavskou specialitu svého záměru. Každá
ze zúčastněných restaurací si pro tento den
vytvořila opravdu tradiční místní specialitu, kterou hodnotili přímo hosté restaurací. Celkem hlasovalo 176 osob nejen
z Kašperských Hor. Ochutnat místní speciality přijeli na městské oslavy návštěvníci
z měst jako Beroun, Brandýs nad Labem,

Č e s k é
Budějov ice,
D o b ř a n y ,
Horažďovice,
Litoměřice,
Plzeň,
Praha, Prachatice, Přeštice,
Strakonice, Sušice, Trutnov, Vimperk,
Vlachovo Březí a další z blízkého i dalekého okolí. Výhercem v soutěži restaurací,
co se vyhodnocení týká, může být jen jeden. Za kolektiv organizátorů věříme, že
vyhrál každý subjekt, který se zúčastnil
a získal tak nové zkušenosti a dle vyhodnocení i spokojené strávníky. Proto ještě
jednou chceme poděkovat všem zúčastněným restauracím: Parkhotel Tosch, Hotel
Kašperk, Vinárna Studna, Pizzerie Pod
hradem, Restaurace Pod věží, Restaurace
U muzea a Restaurace Waikiki za jejich
snahu, spolupráci a za výborné tradiční šumavské speciality.

Nedělní program slavností doplnila ranní
mše s koncertem duchovní hudby skupiny
Monumentum ze Sušice. Zakončení oslav
proběhlo v odpoledních hodinách v městském
kině promítáním krátkých snímků o Šumavě,
kde se každý mohl zasnít a zavzpomínat.
Díky slunečnému počasí nechybělo ani
to nejdůležitější a to návštěvníci, kterých
na oslavy dorazilo přes tisícovku.
Po letošních zkušenostech se už těšíme
na další ročník městských oslav a samozřejmě i gastronomickou soutěž, kterou plánujeme pro příští rok zpestřit něčím novým.
Tradiční termín Šumavských Kašperských
Hor bude vždy druhý víkend v září.
-Měkis-
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Facebook a stránka Šumava nad zlato
Původ českých fanoušků
stránky Šumava nad zlato

Dlouhá Ves - 3 os.
Vacíkov - 3 os.

Písek - 3 os.
Strakonice - 5 os.
Vimperk - 6 os.
Horažovice - 7 os.

Facebook (dále jen FB) je
rozsáhlý společenský webový
systém sloužící hlavně k tvorbě
sociálních sítí, komunikaci mezi
uživateli, sdílení multimediálních
dat, udržování vztahů a zábavě.
Se svojí miliardou aktivních
uživatelů (říjen 2012) je jednou
z největších společenských sítí na
světě.

Olomouc - 3 os.

Blatná - 8 os.
Volary - 8 os.
es. Budjovice - 11 os.

Praha - 119 os.

Brno - 13 os.

Klatovy - 14 os.

Stránka Šumava nad zlato byla na FB
založena 8. 7. 2013 s velký odhodláním
informovat všechny o hrozbě těžby zlata
pomocí kyanidu. Ke dni 14. 10. 2013 má
stránka 479 fanoušků.
• za posledních 28 dní bylo osloveno
15 700 uživatelů FB,
• stránka obsahuje odkaz, kde si kdokoliv, kdo je na FB přihlášen, může stáhnout petiční arch,
• stránka Šumava nad zlato úzce spolupracuje se stránkou Vacíkov nad zlato
(Brdy nad zlato), dále navázala spolupráci se slovenskou stránkou Kremnica
nad zlato,
• jsou zde zveřejněné sešlosti, protesty
a veřejné schůze týkajících se těžby zlata
• odkaz na petici uveřejnily stránky:
Hnutí DUHA, ŠumavaNet, Dívka
Šumavy, Hrad Velhartice….
Hlavní stránka je téměř denně aktualizována o články, reportáže a zprávy, které se přímo týkají těžby zlata na Šumavě,
v ČR nebo ve světě.
• Na vlastní oči: O novodobých
zlatokopech,
• Exkluzivně ČT24 – Jakou váhu má
v česku ekologie,
• www.vice.com – Nahradí transylvánské
hory obří kráter? (Rumunsko).
Fanoušci byli informováni o pochodu proti těžbě zlata, který se konal 24. 8.
2013. Následně si všichni mohli přečíst
články a zhlédnout fotky, které se této akce
týkaly např.:
• Novinky.cz – Podaří se Šumavu ochránit před těžbou zlata,

Sušice - 16 os.

Kašperské Hory - 42 os.
Plze - 55 os.

• www.rozhlas.cz – V Kašp. Horách
• SsČR,
protestovalo na 500 lidí proti těžbě
• TOP 09,
zlata,
• KSČM,
• pribramskyDenik.cz – Stovky lidí opět
• ANO 2011,
protestovaly pochodem proti těžbě
• KDU-ČSL,
zlata,
• ODS,
• odkaz na reportáž televize ZAK, která
• Hnutí Úsvit.
Petra Oudesová
natáčela v době pochodu.
Občanské sdružení Brdy nad zlato oslovilo všechny Mgr. Miroslav Buršík
politické
strany,
které kandidují do
Poslanecké
sněmovny a požádalo
je o jejich stanovisko
PRO ZAČÁTEČNÍKY,
k těžbě zlata v ČR.
Jejich jednotlivé re,
akce jsou k vidění
POKROČILÉ
na našich stránkách
Šumava nad zlato.
��������� + ��������� ����������
Strany, které se zaROZUMNÁ CENA
tím vyjádřily:
čaj, káva ....
• Strana Práv
Občanů
Kontakt: 721 126 983; bur.mira@seznam.cz
Zemanovci,

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH
STŘEDNĚ POKROČILÉ
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Šumava nad zlato | Veřejná schůze - Živohošť 11. 10. 2013

V sobotu 11. 10. 2013 jsem se spolu s několika členy sdružení Šumava nad zlato zúčastnila veřejné schůze v Živohošti, kterou
pokračovaly protesty proti těžbě zlata. Tato
schůze navazovala na naši protestní akci
z 24. 8. 2013 v Kašperských Horách. Byli
jsme pozváni starostou obce Chotilsko, panem Jiřím Šťástkou, kde se rovněž uvažuje
o těžbě zlata v Mokrsku, které do této obce
patří. Zde přichází v úvahu povrchový lom,
který by byl v přímém sousedství Slapské
přehrady a srovnal by se zemí Veselý kopec.
Navíc by šel do 50 metrů pod úroveň dna
dnešní Slapské přehrady. Zásoby zlata se
zde odhadují na cca 100 tun zlata, vlastní
získávání zlata by bylo opět pomocí kyanidů. Vlastní průzkum možnosti těžby v této
oblasti by prováděla kanadská firma, která
již požádala o povolení k průzkumu, zatím
ho ale nedostala (tak jako u nás, zásoby zlata jsou již známy z minulých průzkumů).
Na tuto veřejnou schůzi pozval starosta
Jiří Šťáska i zástupce asociace České zlato,
která sdružuje české těžaře zlata. Bohužel
se nedostavili, pouze poslali dopis, že nevidí problém s těžbou zlata v této lokalitě.
Dopis podepsal RNDr. Petr Morávek,
předseda tohoto sdružení.
Schůze začala krátce po 15. hodině. Sál
v hotelu Atlantida v Živohošti byl plný,
shromáždilo se zde asi 250 lidí. V krátkém
úvodním projevu starosta J. Šťástka shrnul fakta, jaké kroky obec proti těžbě zlata

Změna pracoviště
Technických služeb
Kancelář technických služeb
se od 1. 11. 2013 stěhuje do budovy
Kašperskohorských městských lesů
s. r. o. a Statku Kašperské Hory s.
r. o., ulice Dlouhá 95 (bývalý lesní
závod vedle České pošty).
U pracovníků Technických služeb
se platí poplatky za teplo, zemní práce a autobusovou dopravu, které se
budou od 1. 11. 2013 platit v kanceláři na nové adrese ulice Dlouhá 95,
Kašperské Hory.

Nové telefonní kontakty pracovníků
Technických služeb:
• tel. 373 705 288 - M. Hanzíková referent TS,
• tel. 373 705 288 - M. Kolář - údržba
bytového fondu
• tel. 373 705 289 - R. Vrhel - vedoucí
TS

v této lokalitě za posledních 22 roků udělala. Potom mluví již odborníci – právníci,
báňský inženýr, projektant důlních strojů,
profesor vysoké školy. Každý z nich krátce
popsal, jaký by vlastní těžba a úprava pomocí kyanidů měla dopad na nejbližší okolí
přehrady. Jak by se změnil celkový ráz krajiny kolem Slapské přehrady, která je velkým
rekreačním zázemím Prahy. Věci, které si
bohužel dovedu představit i u nás, jen s tím
rozdílem, že tu není tolik rekreačních chat,
u nás jde většinou o trvale obydlené domy.
Jedním z hostů byl prof. Luboš Babička.
Hovořil o působení arsenu, který je ve
velké míře obsažen jako doprovodný prvek v zlatonosné hornině... a to tedy byla
pecka! Co se stane, když se tato hornina
rozemele a arsen se volně dostane do vody,
vzduchu, zůstane jako součást odkališť?
Oblast v okruhu několika kilometrů bude
zamořená, život bude téměř zničen, nebo
dojde k velkému poškození zdraví několika
generací těch, kteří se zde rozhodnou žít.
Příspěvek právníků pak opakoval známé
věci – po vytěžení a opuštění lomu přechází na stát, ale hlavně na obec, na jejímž
území se bude těžit, povinnost monitorovat a likvidovat ekologické škody, a to až
do jejich odstranění. Desítky let velkých
výdajů z rozpočtu příslušné obce, tedy případně i našeho města, a mnoho sporů, proč
jsme ještě řádně neodstranili tuhle a tamtu
škodu....
Další telefonní kontakty na MěÚ:
Funkce, pracoviště
Tel. kontakt
Jméno
376 503 4..
Starostka
20
Bohuslava Bernardová
Tajemník
24
Jaroslav Rajtmajer
Finanční odbor
28
Alena Kolářová
Finanční odbor
28
Miloslava Nývltová
Finanční odbor
22
Miloslava Friesseová
Matrika a mzdová účetní
27
Daniela Stíbalová
Evidence obyvatelstva
18
Vladimíra Schmiedová
Sociální odbor
23
Bc. Marie Kaisrová
Odbor životního prostředí
21
Helena Marková
Stavební úřad - vedoucí
19
Jan Eger
Stavební úřad - referent
15
Ing. Petr Kocman
Pozemková držba
17
Jarmila Švíková
Investiční technik
17, 26
Miroslav Krčal

Po přednáškách se pak rozproudila diskuse přítomných občanů, všichni se jasně vyjádřili proti zamýšlené těžbě zlata
v okolí jejich bydliště, nebo jejich rekreační nemovitosti. Diskuse vyústila v napsání otevřeného dopisu panu prezidentu
republiky Miloši Zemanovi, v němž je
žádán o pomoc proti snahám českých
úřadů povolit v jejich oblasti průzkum za
účelem lepšího posouzení zlatých zásob
a následné těžbě tohoto kovu. Druhý dopis pak adresovali ministrovi životního
prostředí.
Odjížděli jsme z této schůze s přesvědčením, že kyanidové loužení při případné
těžbě zlata a jeho nebezpečí pro okolí odkališť, samozřejmě pokud nedojde k havárii, je téměř zanedbatelné v porovnání
s dopady uvolněných sloučenin arsenu
při těžbě. Geologický průzkum prováděný v okolí Kašperských Hor jednoznačně
mluví o tom, že zdejší zlatonosná hornina
arsen obsahuje, konkrétně arsenopyrity,
a to v mnohem větším množství, než je
ve světě běžné. A proto se musíme snažit
těžbě zamezit. Bez Vaší podpory to ale
sami nedokážeme, to opravdu není v našich silách.
P.S.: Krátký pořad o uvažované těžbě
zlata v přímém sousedství Slapské přehrady byl v pátek 11. 10. 2013 večer odvysílán
jak na televizní stanici ČT 1, tak NOVA .
Bohuslava Bernardová, starostka

Finanční odbor
informuje
Upozorňujeme občany, že dne 31. 12.
2013 končí platnost smluv na hrobové místo na hřbitově v Kašperských
Horách.
Nové smlouvy budou vystaveny
s platností od 1. 1. 2014 a budou rozesílány začátkem ledna 2014. Po obdržení smlouvy bude možnost uhradit
poplatek za hrobové místo v hotovosti v pokladně Městského úřadu
Kašperské Hory nebo převodem na
účet uvedený ve smlouvě. Platby předem nebudou přijímány.
Žádáme všechny nájemce hrobů,
aby nám oznámili změny, které nastaly po dobu platnosti smlouvy od
1. 1. 2004 do 31. 12. 2013. Změny
nahlaste do 15. listopadu 2013 na
Finančním odboru Města Kašperské
Hory pí Friesseové na tel. 376 503 422,
e-mail: financ4@kasphory.cz, nebo
pí Skýpalové tel. 604 678 537.
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A začal nový školní rok...

… A to i v mateřské škole. Děti se určitě těšily na atmosféru čehosi nového, na své
kamarády, hračky a na vše, co se bude dít.
Hned v prvním týdnu se děti zapojily do
akcí pořádaných základní školou, a to dne
s vojáky, záchranáři, hasiči... Zažily ranní
poplach, zhlédly vojenskou techniku, názorně viděly přepadovou akci, nechaly se ošetřit, svezly se ve vojenském autě, zařádily si
v mýdlové pěně. Hned následující den měly
možnost se zapojit do života keltské skupiny, překonat strach z koní, na kterých se
i povozily.

Vydali jsme se také na hrad Kašperk
a Pustý hrádek, kde nás v záři slunce provázela voňavá šumavská příroda. Hradními
prostorami nás provedl mladý průvodce, který děti upoutal svým osobitým

Prvňáčci

Do letošní 1. třídy nastoupilo 15 prvňáčků, 8 chlapců a 7 dívek.
Od prvního dne děti ukládají do paměti velká tiskací písmena. Věřili byste,
že k dnešnímu dni už jich známe 15?
A tak se směle pouštíme do čtení slov
a celých vět. Text z velkých tiskacích
písmen čteme tzv. plynulým hláskováním. Tato písmena používáme i ve psaní. V prosinci pak začneme přecházet na
čtení malých tiskacích písmen. Záhy se
začne nacvičovat i psací písmo.
No není krásné mít už po Vánocích ze
šikovnějších prvňáčků čtenáře?
Dr žme v šem pa lce, ať se jim to
poda ř í!

Milena Kankrlíková, tř. uč.

projevem. Dětem byla představena krásná
a poutavá projekce v hradní věži, zachycující stavbu hradu Kašperku a život v dobách
princezen a princů. Tímto bychom také
chtěli poděkovat za bezplatné poskytnutí městského autobusu a taktéž bezplatné
vstupné.
Protože jsme se
krásně zapojili do
nového školního
roku, uspořádali
jsme seznamovací
táborák nejen pro
děti, ale i pro rodiče, rodinné příslušníky a hosty.
Nezapomněli jsme
na bývalé předškoláky, a tak jsme

pozvali školáčky – prvňáčky s rodiči také.
Za skvělého počasí a v dobré náladě se nás
sešla velká banda a bylo nám dobře.
V září jsme také navštívili IS CHKOŠ
s venkovním programem po šumavské
stezce, kde se děti seznamovaly se šumavskou přírodou, volně žijícími zvířátky, plnily různé úkoly, soutěže a zhlédly filmový
příběh o medvídcích.

Pro děti a rodiče jsme vyhlásili soutěž
o nejkrásnějšího „podzimníčka“, která ještě
probíhá, takže nevíme, jak bude úspěšná
a jak dopadne.
Určitě se s dětmi těšíme na další akce,
úkoly, hry a výlety, další spolupráci s rodiči
a všemi kolem nás.
Děti ze druhé třídy MŠ
a třídní učitelky Radka a Dáša

Branný den

5. září jsme se snad úplně všichni moc
těšili do školy. Opět nás čekal Branný den,
který pro nás tradičně připravují vojáci ze
Strakonic, tentokrát se přidali i místní hasiči a policie.
Ráno jsme se sešli ve škole a pověděli
jsme si, co nás bude čekat, na co si máme
dát pozor. Najednou se školou rozléhal
křik, že hoří. Netušili jsme, že je to jen
zkouška evakuace, abychom byli připraveni, kdyby se něco podobného skutečně stalo. Vyběhnout ven nám trvalo dost dlouho,
ale žádnou paniku jsem nezaznamenala.
Pár chybiček se přece jen vloudilo.
A pak už hurá na hřiště! Po krátkém proslovu pana ředitele mohl následovat skutečný program. Hned jsme se rozběhli na
různá stanoviště a zkoušeli střílet z opravdových zbraní pod přísným dohledem vojáků. Zajímavá byla i ukázka první pomoci

záchranářů z NP Šumava. Moc se nám líbilo přepadení s přestřelkou, při níž nám až
uši zaléhaly. Obětí přepadení byl tentokrát
pan ředitel. Ještě že byl osvobozen!
Také vojenská dráha se těšila velkému
zájmu žáků – dokonce i pan učitel Havel si
ji vyzkoušel. Zejména chlapci si prohlíželi
střelné zbraně, všelijaké dýmovnice a veškerou techniku. Kdypak se nám podaří, že
bychom mohli prozkoumat zblízka vojenská auta nebo nablýskaná hasičská vozidla!
Zpestřením programu byla bitka s vodními balonky a samozřejmě dovádění
v pěně. Ta se asi nejvíc líbila dětem z mateřské školky a rovněž paní učitelce.
Ráda bych za všechny žáky i učitele
poděkovala za organizaci tohoto dne vojákům, hasičům, policii a záchranářům.
Třeba se uvidíme zase za rok.
A. Petrová, VIII. tř.
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Výlet kroužku malých „Králováků“
Do Horní Plané a na Pov ydř í
za Vydr ýskem.

V sobotu dne 15. června 2013 byli členové kroužku malých“ Králováků“ při OS
Náš domov Šumava na výletě u Lipenské
vodní nádrže v obci Horní Planá. Cílem
výletu bylo navštívit jinou část Šumavy,
kde děti ještě nebyly a podívat se i do jiné
lokality NP a CHKO Šumava. Samotné
uspořádání výletu bylo již plánované více
jak rok a bylo odměnou za chování dětí na
menších výletech v okolí Kašperských Hor.
Výletu se zúčastnilo celkem sedm dětí.
Nejdříve jsme se museli přemístit do měs-

Gratulujeme

Tomáši Tokárovi k 3. místu v okresním kole přespolního běhu.

ta Vimperk. Vzhledem k tomu, že žádný
autobus v ranních hodinách z Kašperských
Hor nejel, museli jsme použít dvě soukromá vozidla rodičů dětí. Z Vimperka jsme
odjeli vlakem ČD do Horní Plané.
Prošli jsme se v okolí obce Horní Planá,
podívali se k přívozu a na místní pískovou
pláž. Děti se nejvíce těšily na vyhlídkovou
plavbu malou výletní lodí k srdci Vltavy. To
ještě však nevěděly, jaké je čeká na lodi překvapení. Kormidelník postupně všem dětem
umožnil sednout si za kormidlo lodi a nechal
je výletní loď řídit, děti byly z toho nadšené.
Plavba trvala pouhých 45 minut a dětem
utekla jako voda v samotné Lipenské nádrži. Po návratu na pláž se děti s chutí posilnily
vydatnými svačinami, které jim připravily
starostlivé maminky,
a šly si hrát na dětské
hřiště a vyzkoušely
teplotu vody v nádrži.
I když nebyla zrovínka nejteplejší, tak téměř všichni porušili
nařízení svého vedoucího, že mají mít
vodu maximálně po
kolena, a ve „finále“
měly děti písek i za
ušima. Odpoledne
před odjezdem vlaku
zpět do Vimperka
jsme se odebrali na

místní náměstí, kde jsme u kašny poseděli
v parku. Děti si hrály na schovávanou a ochutnaly pravou točenou zmrzku. Občerstveni
a plni zážitků z povedeného výletu, kdy nám
i přálo počasí a nemuseli jsme použít pláštěnky, jsme odešli na vlakové nádraží a odjeli
zpět po stejné trase do Vimperka. Zde nás na
nádraží ČD čekal jeden z obětavých tatínků
a mohli jsme společně odjet dvěma auty do
našeho města.
Dne 6. září 2013 v odpoledních hodinách
jsme odjeli autobusovým spojem ČSAD do
obce Čeňkova Pila, odkud jsme se vydali na
další z plánovaných výletů za Vydrýskem
na Turnerovu chatu. Cestou si prckové zaskákali na kamenech řeky Vydry a ihned po
příchodu k Turnerce se děti rozběhly a těšily
se, že nebude Vydrýsek spinkat. Měly štěstí
a viděly vydry hned dvě, jak se mají k životu.
To bylo radosti! Děti si za odměnu koupily nějaké sladkosti a občerstveny se vydaly
k cíli cesty na Královácký dvorec Antýgl.
Zde prozkoumaly řeku Vydru i bosýma nožkama, občerstvily se a spokojeny odjížděly
autobusovým spojem zpět do K. Hor.
Oba výlety se vyvedly po všech stránkách
a králováčci se již těší na další.
Pavel Klement, vedoucí kroužku

Kašperskohorské městské lesy Vás srdečně zvou na Hubertskou mši
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VrAKOVIŠTeˇ

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
!!!!! Vybíráme zdarma autovraky všech značek!!!!!
(vydáváme potvrzení o ekologické likvidaci vozidla potřebné
k trvalému vyřazení z evidence vozidel)
!!!!Vykupujeme bouračky Peugeot, Citroën, Škoda, Renault
novějších typů!!!!
Autocentrum

Kašperské Hory

(areál vedle ﬁrmy Medica Filter)
Smetanova 403
www.vrakovistekasperky.cz
Tel: 602 415 716

Bazárek
pod Andělíčkem
Lenka Krupařová, Pod Skalou 312, Sušice 3, 342 01

Kočárky, postýlky, autosedačky, jídelní židličky,
hračky, cestovní postýlky, chůvičky, jízdní kola,
brusle a další důležité věci pro vaše dětičky.

Přijímáme věci do komisního prodeje.
Lenka Krupařová
Pod Skalou 312, Sušice

Otevírací doba:
Po - Pá: 900 - 1300

Po telefonní domluvě kdykoliv

tel.: 774 989 071

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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Jak je to s barevností „pláště sv. Markéty“?
Nepřehlédnutelnou skutečností posledních měsíců a týdnů je rozsáhlá stavební
obnova vnějšího pláště arciděkanského
kostela sv. Markéty v Kašperských Horách.
Vzrušenou diskusi nejen mezi památkáři
vyvolala otázka nové barevnosti fasád této
dominanty náměstí i celého města. V převaze jsem zaznamenal spíše jisté zklamání
nad skromností současného řešení. Většině
lidí chybí zvýraznění plastických detailů
fasády, stavba dnes jakoby ztratila na své
výraznosti, ubylo čitelnosti jejího obrysu…
Naopak jiným vyhovuje určitá jemnost
a decentnost barevně nenápadného řešení.
Kostel sv. Markéty v Kašperských Horách
lze vnímat jednak jako středověkou stavbu
ze 14. století nebo jako budovu, která v 80.
letech 19. století získala z vnějšku svůj dnešní novogotický vzhled. Barevnost architektury středověku byla především materiálovou. V průčelích omítaných staveb, které ve
střední Evropě převažovaly již od 13. století
se uplatňoval především kontrast omítky

v přírodní barvě podmíněný pojivem i druhem písku s kamennými prvky architektury
nebo s bílými hlazenými rámy po obvodu
otvorů a na nárožích. Brzy se přistupovalo k barevnému doplňování doprovodnou
sítí iluzivního spárořezu. Hladce omítaná
průčelí skrývající nepravidelné lomové zdivo postupně vábila stavitele k přetvoření
do vize geometricky pravidelné kvádrové
architektury. Jak je z řady staveb 14. a 15.
století v českých zemích i Slovensku doložené, toto kvádrování se provádělo v barvách
červené, šedé či černé, ovšem červená byla
všeobecně nejoblíbenější. Podrobně o barevnosti historických omítek píše například
specializovaný odborník a znalec historické
architektury + PhDr. Ing. Jan Muk v knize
Omítky historických staveb, Praha 1989.
– Současné nové řešení barevnosti fasády
našeho kostela odpovídá historické tradici,
ale předem zvažovanou možností byla jistě
i v gotice oblíbená červená barva.

Doplnění k článku p. Horpeniaka - Jak je
to s barevností „pláště svaté Markéty“?:

vují, neuspěl. Po všech dohadech s památkáři jsem si z toho pro sebe vzala to
lepší, a to, že kostel bude čistý, neoloupaný, neplesnivý a tyto decentní barvy jsou
určitě lepší, než zmiňovaná holubičí šeď,
či barva khaki.
Ještě jedna poznámka ke kostelu.
Dominantou kostelní věže byl náš krásný
kohout, který se měl pozlatit, a to včetně
dalších částí mezi střechou a kohoutem.
Jistě jste si všimli, že kohout zmizel, ostatní části tam zůstaly. Kohout je v takovém
technickém stavu, že se vyrábí jeho replika
a bude skutečně pozlacený. Ostatní části se
budou pouze natírat, neboť pro jejich sejmutí by se musela rozebrat i část střechy,
naši předkové byli velice pečliví a upevnili
tyto části tak, že je nelze snadno sejmout.
Původní kohout se nám vrátí a bude uložen na radnici. Je to krásná řemeslná práce,
kohout je určitě původní, bohužel poškozený rzí a je prostřílený. Věž v roce 1883
postavilo Město Kašperské Hory, máme to
zdokladováno.

Kostel svaté Markéty v Kašperských
Horách jsme do nedávna znali jako omšelou stavbu s na mnoha místech oloupanou
omítkou, v bílo růžové kombinaci jeho
„kabátu“. V těchto dnech kostel dostává jinou podobu a v úplně jiné barevnosti.
Jako starostka města se účastním pravidelných kontrolních dnů na této stavbě. Barevná kombinace, kterou vidíte
na zdech kostela, je kompromisem po
dlouhých dohadech s pracovníky odboru
památkové péče Městského úřadu Sušice
a pracovníky Národního památkového
ústavu z Plzně. Nikdo, kdo jste tato jednání neabsolvoval, si nedovedete představit náročnost těchto jednání. Vybraná barevná kombinace je kompromisem všech
účastníků kontrolních dnů. Věřte nevěřte,
náš kostel měl být v barvě holubičí šedi
nebo v barvě khaki, bez toho, aby alespoň
dosavadní růžové části kostela měly jiný
odstín. Při odborném průzkumu omítek
byla nalezena šedá
barva, já sama jsem
na jižní stěně nalezla barvu žlutou, ale
až v poslední době,
kdy se odstraňovaly
omítky, které na zdi
nedržely. Měla to být
jednobarevná stavba.
Dle slov památkářů
se opravený kostel
musí líbit hlavně 5 –
10% odborníků. Můj
argument, že stavba
se musí líbit hlavně
těm, kteří zde žijí,
nebo kostel navště-

-vh-

Bohuslava Bernardová, starostka

Věži kostela sv. Markéty
je právě 130 let
Při velkém požáru Kašperských Hor
před 150 lety – 10. prosince 1863 byla
původní věž městského kostela (která
stála na jižní straně nad sakristií) natolik poškozena, že musela být stržena.
Po letech sporů došlo k rozhodnutí novou věž vystavět v ose západního průčelí. Podnět a návrh regotizace zdejšího
kostela vzešel od pražského místodržitelství. Plány stavby rozpracovali stavitel Alois Čech z Horažďovic a architekt
Carl Romstorfer, ředitel místní dřevařské školy. Nová věž, která od paty až ke
kohoutu je vysoká 50 metrů, byla slavnostně posvěcena (požehnána) 7. října
1883. – Současná obnova vnějšího pláště kostela probíhá v době, kdy od regotizace tohoto svatostánku a výstavby nové
věže uplynulo rovných 130 let.

Cenný přírůstek do sbírek

-vh-

Koncem září získalo Muzeum
Šumavy do svých sbírek cenný přírůstek. Akademická malířka a restaurátorka Tamara Beranová z Černošic u Prahy
se rozhodla muzeu v Kašperských
Horách věnovat vzácnou kolekci starého šumavského skla, kterou z větší části představují džbány a džbánky
v počtu téměř tří desítek kusů vyrobené
ve sklářských hutích střední Šumavy
v 19. a počátkem 20. století. Předměty
získal v době krátce po druhé světové válce v osadě Stodůlky otec dárkyně – architekt zemědělských staveb
Ing. Miloš Hořejš, když sem přišel jako
novoosídlenec hospodařit na usedlosti
Franzenhofu čp. 72. Pozoruhodný nový
přírůstek představí Muzeum Šumavy
v Kašperských Horách ve zvláštní výstavě v prosinci letošního roku.
-vh-

Vzniklo nové občanské sdružení Klub Jonáš Kašperské Hory o. s.
V září vzniklo nové občanské sdružení Klub Jonáš Kašperské Hory o.s.
Sdružení se zabývá prací s dětmi a mládeží, volnočasovými aktivitami.
Jednou z aktivit je v současné době
klub pro děti každý čtvrtek od 15.00
do 17.00 hodin v klubovně Horského
klubu.
Současně zveme na plánovanou
Adventní dílnu pro děti, která proběhne dne 7. 12. 2013 od 15.00 do
17.00 hodin opět v klubovně Horského
klubu, kde si děti budou moci vyrobit
vánoční dekorace.

Za sdružení Jaroslava Korandová
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O mamince spisovatele Šumavy
Letošní rok 2013 je opět příležitostí
k tomu, abychom si připomínali
spisovatele
Šumav y
Karla
Klostermanna (1848
- 1923),
významného představitele realismu
a venkovské prózy v české literatuře.

Uplynulo totiž 165 let od jeho narození a 16. července tomu bude rovných 90 let, co tento oblíbený literát
zemřel ve svém letním bytě na zámku ve Štěkni. Nejen rozsáhlé dílo K.
Klostermanna ale i osudy spisovatelovy rodiny jsou úzce spjaty s naším městem. Vzpomínce na Klostermannovu
rodinu, zejména na matku spisovatele Charlottu, která v Kašperských
Horách prožila 41 let, je věnován následující příspěvek.
Matka
spisovatele
Karla
Klostermanna – Charlotta, pocházela
ze slavné sklářské rodiny Abéle, která
vlastnila sklárny v Hůrce a zámeček
Debrník.
Charlottin pradědeček, šlechtic, hugenot, byl koncem 17. století vypovězen
z Francie. Do Čech přišel ze Švábska
a provozoval tu sklářské podniky.
Sklářskou rodinu Abéle na Šumavě
navštěvoval mladý lékař MUDr. Josef

Klostermann. Právě v Hůrce se seznámil s Charlottou Hauerovou z rodu
Abéle, s kterou se pak v roce 1844
oženil. Po několika působištích rodina Klostermannnova zakotvila roku
1862 v Kašperských Horách, kde se
MUDr. Josef Klostermann stal městským lékařem. Byl tu členem městské
rady, dokonce několik let působil také
jako starosta kašperskohorského okresu a roku 1867 kandidoval do zemského sněmu.
V době příchodu do Kašperských
Hor byli Klostermannovi již poměrně zralou manželskou dvojicí, ačkoliv měli ještě malé děti. Doktoru
bylo již osmačtyřicet a Charlotta byla
o osm let mladší. Nejstarší syn Karel
byl teprve čtrnáctiletý a jeho nejmladší bratr Jakub se teprve narodil.
Klostermannova rodina byla poměrně
početná: deset dětí - pět děvčat a pět
chlapců.
Zvlášť těžká doba rodině nastala,
když MUDr. Josef Klostermann v listopadu 1875 zemřel a o nezaopatřené děti a k tomu ještě o dědečka se
musela Charlotta Klostermannová
starat sama. Po smrti svého manžela
žila s částí své rodiny zcela v ústraní, mimo ruch městečka. Podobně

jako její manžel, tak i ona požívala u oby vatel místa i širokého okolí
značnou úctu. Lidé ji vnímali jako
dlouholetou pomocnici zasloužilého
lékaře. MUDr. Klostermann v pozdějších letech trpěl srdeční chorobou, a tak nutně ve své ordinaci potřeboval výpomoc. Skvělou asistentku
našel právě ve své životní partnerce.
Pokračování na str. 9

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
Dokončení ze str. 8

Paní
Lotta
podle
jeho
pokynů
míchala různé homeopatické prostředky, plnila jimi skleněné lékovky a s příslušným poučením
je předávala pacientům. Po boku svého muže získala časem mnoho zkušeností, znamenitě se vyznala v různých
lécích a léčebných postupech, dovedla rozeznávat příznaky jednotlivých
nemocí, věděla, kdy a jak konkrétní léčebný postup a prostředek užít.
Byla výtečnou pokračovatelkou homeopatických léčebných metod prosazovaných jejím manželem. Poněvadž
v místě v té době nebyl žádný zvěrolékař, připravovala paní Klostermannová
také různé prostředky k ošetřování
domácích a hospodářských zvířat. Na
paní doktorovou si lidé zvykli tak, že ji
mnozí z nich navštěvovali ve zdravotnických záležitostech ještě dlouho po
smrti jejího manžela. Když však přišli
s vážnějším případem, vysvětlila jim, že
by se ona jako léčitel a oni jako pacienti mohli dostat do střetu se zákonem.
Posílala je tedy k městskému lékaři doktoru Johannu Stinglovi. Ten však znal
dobře mimořádné schopnosti a znalosti
Klostermannové a většinu z těchto pacientů zase posílal zpět s omluvou „že má
práce nad hlavu“. Jak dodává ve svých
memoárech příbuzná Anna Jelinek,
dr. Stingl byl přítelem Klostermannovy
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rodiny a chtěl tak nějakým způsobem
pomoci vdově a jejím nezaopatřeným
dětem. Lotta Klostermannová za svou
zdravotnickou pomoc však nikdy nepřijala peníze a tak její pacienti jí vyjadřovali svůj vděk alespoň darováním nějakých potravin, většinou mléka, vajec či
másla.
Příbuzná Anna Jelinek ve svých pamětech „Ztracený domov“ dále o své
babičce Charlottě Klostermannové poznamenává: „Přes své duševní schopnosti se neštítila nijak manuální práce,
aby ještě jinými způsoby přilepšila rodině a držela ji alespoň takříkajíc nad
vodou. Vyznala se v pletení, vyšívání
i háčkování a v jemných ručních pracích, přičemž jí dcery rády pomáhaly.
Výtvory jejích rukou pak nacházely
hojný odbyt v městečku samém i u rodin majitelů statků v jeho sousedství,
kde měla množství přátel. I soukromé
vyučování jí pomáhalo překonat mnohou nouzi, a tak se i se svou rodinou
dokázala nesnázemi probít… Dobrota
jejího srdce neznala mezí, pomáhala,
kde uměla a přes vlastní své starosti
v rodinném kruhu byla dobrodějkou
všech, kdo byli chudší než ona sama.“
O nevšední pracovitosti a dobročinnosti paní Klostermannové informuje
dokonce farní kronika Kašperských
Hor v zápisech k roku 1873: „Paní
Karolina Klostermannová, manželka
lékaře, za pomoci
své dcery i jiných
místních
slečen
zhotovila vlastnoručně pro farnost
zdarma
nádherný červený oltářní
baldachýn….“.
Paní Lotta přežila svého manžela
o plných dvacet osm
let. Ještě když jí
bylo osmdesát psala
svou korespondenci
nádherně a vzletně
pečlivým a úhledným
písmem,
okouzlovala každého svým uměním
společenské konverzace. Zemřela
v
Kašperských
Horách 23. září
1903.
Pohřbena
byla v sousedním
Rejštejně po boku
svého nejmladšího
syna Jakuba, který tu byl farářem
a odešel z tohoto
světa v poměrně
mladém věku pouhých třiceti sedmi
let.

Hotel Kašperk,
Kašperské Hory přijme:
Obsluha restaurace
- hlavní pracovní poměr

Požadujeme: příjemné vystupování, pracovitost, spolehlivost, komunikativnost, min. 1 světový jazyk
(další výhodou).
Nabízíme: stabilní práci v mladém
kolektivu, dobré platové podmínky, atraktivní prostředí renovovaného hotelu
Kašperské Hory, Sušice a okolí.
Životopisy zasílejte na e-mail:
g.m@hotelkasperk.cz

-vh-

28. října 1918
Den vzniku samostatného
Československa

Dne 28. října roku 1918 byla na
Václavském náměstí v Praze oficiálně
vyhlášena samostatnost a pro národy
bývalého Rakousko-Uherska se začaly
psát nové dějiny.
-red-

Barvy 28. října
Jinovatka bílá,
listí zrudlé,
pod oblohou modrou,
nivy zchudlé.
Vlajko naše vlaj!
Vápenec Alp i Champaigne,
Sibiř bílá,
Tam v modré dáli,
Krev se v půdu vpila.
Vlajko naše vlaj!
...Tuto báseň jsem přednášela jako jedenáctiletá u pomníku padlých v první
světové válce se dvěma spolužačkami
v mé rodné Úbislavi. Naše barvy šatů
byly v barvě naší vlajky. Rok poté přišla
okupace a na 6 let jsme lehce ztratili
svobodu a těžce nabývali zpět.

Čas vzpomínek

Miroslava Boudová

Každé roční období má své kouzlo, ať
je to pohádkově bílá zima s peřinou bílého
sněhu, jak ji známe z Alšových a Ladových
obrázků. Ať jsou to zralé plody podzimu,
rudého a zlatého listí na stromech. Tak je
to i v listopadu, k němuž se váže tradice.
Tento měsíc prudce útočí na naše city svojí
melancholií. Čas, jemuž tradičně říkáme
dušičkový, ohlašuje se často mlhavým počasím a začínáme být i citlivější. Podnětem
jsou i první dva dny listopadové, které od
nepaměti uctíváme jako Svátek zemřelých.
Každý z nás má někoho tam za „bílou
hřbitovní zdí“ nebo v urnovém háji. A naše
myšlenky nás vedou k těm, kteří nám dali
život, kteří byli našimi sourozenci nebo
dětmi. Ke každému z nich se váže něco, co
je nesmazatelně zapsáno v našich srdcích.
A tak jdeme a neseme na jejich hrob kytičku, věneček a rožínáme svíčku. Jejich život
byl naplněn prací pro rodinu a společnost
a zaslouží si naši úctu. V takovém čase
vzpomínání věnujme vzpomínku i těm,
kteří jsou v naší zemi věčným noclehem
daleko od svého domova, obětovali životy
za naši svobodu. I my kromě vzpomínky
položme na jejich hrob poslední květy
podzimu a naše díkůvzdání.
Miroslava Boudová
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Svěřili město do ochrany Matce Boží

Následujícími řádky se ještě vracíme k letošní pouti P. Marie Sněžné v Kašperských
Horách, která patřila mezi ty nejvýznamnější poutní slavnosti v historii města
i okolní Šumavy. Bylo tomu tak především
účastí nejvyššího představitele katolické církve v naší zemi – primase českého,
pražského arcibiskupa a metropolity Mons.
Dominika kardinála Duky OP, který s dalšími duchovními celebroval hlavní poutní mši svatou v arciděkanském kostele sv.
Markéty v neděli 4. srpna dopoledne. Při
té příležitosti se po bohoslužbě uskutečnila s panem kardinálem zajímavá beseda
o aktuálních otázkách církve a společnosti.
Mimo jiné pan arcibiskup několikrát připomněl, že tento náš kraj je mu blízký i osobně, neboť z nedalekých Hor Matky Boží
pocházela jeho maminka. Mons. Dominik
Duka pak navštívil Muzeum Šumavy, kde
zhlédl výstavu IKONY, konanou k letošnímu Roku sv. Cyrila a Metoděje, dále zde
před vzácnou kašperskohorskou gotickou
archou Panny Marie Ochranitelky z konce 15. století s přítomnými pronesl polední
modlitbu Anděl Páně. Součástí primasovy
návštěvy byl i slavnostní oběd v prostorách
arciděkanství. Poutní slavnost byla letos
pozoruhodná i účinkováním vynikajícího pěveckého souboru Schola Gregoriana
Pragensis, umělecky vedeného Davidem
Ebenem, nebo oblíbeným vystoupením
skupiny lidové hudby Eibnschäger Sänger
z partnerského města Grafenau, v neposlední řadě také nebývale bohatou květinovou výzdobou.
Zajímavá byla i skutečnost, že během
slavnosti se letos uskutečnila dokonce tři
církevní procesí. V pátek 2. 8. to byl noční
průvod se světly k poutnímu kostelu, následující den pak v podvečer stejnou cestou
procházelo tradiční procesí s korouhvemi
a soškami Panny Marie a konečně v pon-

dělí 5. 8. – v den vlastního svátku Panny
Marie Sněžné ( Posvěcení římské baziliky
Panny Marie) - se konalo zvláštní byzantské procesí s obrazem Bohorodičky a děkovnou modlitbou tzv. akatistu (akafistu),
které připravili přítomní duchovní a věřící
řeckokatolické církve včele s dr. Tomášem
Mrňávkem. Akatist je děkovnou a oslavnou bohoslužbou s krásnými hymnickými zpěvy k Panně Marii. Vznikl jako
poděkování za záchranu Konstantinopole
při obléhání města Avary a Slovany roku
623. Slavnost akatistu později s velkou
péčí obnovil konstantinopolský patriarcha
Germanus. Za velmi nebezpečného obléhání města Saracény 717 – 718 uspořádal slavnostní procesí městem s obrazem
Matky Boží – Theotokos, relikvií Svatého
kříže a modlitbami akatistu. Město bylo
skutečně osvobozeno z obležení a místní lid
v tom s velkou vděčností viděl Boží zásah.
- Byzantské procesí s modlitbami akatistu
a rovněž s ikonou Matky Boží, které se pod-

le dávného cařihradského příkladu ubíralo
ulicemi Kašperských Hor na závěr letošních poutních slavností, přednášelo prosby
za Boží požehnání a svěřovalo naše město do ochrany „nejmocnější přečisté Paní
a Vládkyni naší, přesvaté Bohorodičce“.
-vh-

Malá pouť na Kavrlíku
Na Šumavě jsou malebná místa, kam
když člověk zavítá, první, co ho napadne,
je...domov.
...Laskavé a vlídné místo, kde se jako by
zastavil čas. Kde je všechno prosté a obyčejné a přeci krásné. Mezi starobylými

stromy barokní kaplička, pasoucí se zvířátka všude kolem, pod modrým nebem
zakrouží jakýsi dravec a všude kolem klid
a právě ta známá něžnost domova. Takové
místo je Kavrlík.
Ve zdejší kapličce, zasvěcené Panně
Marii, ctili Matku Boží i naši, už dávné
generace před námi. Pro tehdejší obyvatele Šumavy bylo samozřejmou součástí
života utíkat se k Marii, pod její ochranu, do jejích přímluv. Lidé si byli jistí její
pomocí v těžkostech života. Doba je sice
jiná, ale Maria nepřestala být Matkou nás
všech...
Stalo se už tradicí, že začátkem října,
měsíce růžence, kdy všechno kolem zezlátne, zkrásní barvami podzimu, je na
Kavrlíku pouť. Letos byla už po páté.

Vzácná neoficiální
návštěva
V druhém srpnovém týdnu se
v Kašperských Horách uskutečnil letní tábor dětí z řeckokatolických rodin
v ČR. Akci připravili s podporou místní farnosti duchovní Apoštolského
exarchátu řeckokatolické církve v ČR.
Účastníky tábora v Kašperských
Horách dne 7. srpna 2013 navštívil hlavní představitel řeckokatolické církve v ČR – apoštolský exarcha
biskup Mons. ThDr. RNDr. Ladislav
Hučko CSc. Spolu s přítomnými řeckokatolickými duchovními sloužil
v chrámu sv. Markéty „archijerejskou“
svatou liturgii. Poté v rámci své neoficiální návštěvy v Kašperských Horách
si prohlédl místní církevní památky
a expozice Muzea Šumavy včetně výstavy ikon, jíž vedle diecézního biskupa Jiřího Paďoura poskytuje svůj
čestný patronát.
Mons. Ladislav Hučko je prešovským rodákem. Původně vystudoval
experimentální fyziku a věnoval se
vědecké a výzkumné práci v oborech
fyzika a geologie. V roce 1992 se
vydal do Říma studovat teologii na
Papežské lateránské univerzitě. Dále
pak působil na východním Slovensku
jako duchovní a vysokoškolský učitel
(docent). Svatý otec Jan Pavel II. ho
v roce 2003 jmenoval apoštolským
exarchou pro katolíky byzantského
obřadu v ČR. V roce 2005 byl zvolen
generálním sekretářem České biskupské konference.
-vh-

Po mši sloužené pod širým nebem naším
o. Tomasem, bylo milé posezení s místními i příchozími poutníky.
Je jiná doba...Panna Maria ale svoje děti
neopouští ani ve 21. století...
-jk-
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Poutní mše na Klapperlu
Klapperl, nyní Klostermannův vrch nad
Rejštejnem, je kouzelné místo nejen na vycházky. Poutníci tam objeví, uprostřed lesa
kapličku Panny Marie Pomocné, za jejíž
vznik můžeme poděkovat tehdejšímu děkanovi rejštejnské farnosti - Brabcovi a rodině
Hableově z Rejštejna. Ti údajně měli těžce
nemocného syna a po prosbách a modlitbách
k Panně Marii se uzdravil.
Kaple byla postavena v roce 1936
a 13. 9. 1936 byla vysvěcena. Na „růžencovém“ oltáři stojí soška Panny Marie a nad
ní visí růženec, vyrobený místním rodákem
z velikých, dřevěných korálů. Kaplička na
Klapperlu téměr zapadla v zapomnění, ale
vždy se najde pamětník, co „opráší“ historii,
a tím se stal PhDr. Vladimír Horpeniak,
historik kašperskohorského muzea.
Kaplička je pod správou Rejštejna.
Spojenými silami se opravila, takže před několika lety došlo k jejímu znovu vysvěcení.
Od té doby se tu každoročně konají poutní
mše na svátek Panny Marie Růžencové. Tak
tomu bylo i v neděli 6. 10. 2013.
Byl nádherný podzimní den, ke kapličce se
začali scházet poutníci a ve 14 hodin začala
mše, kterou celebroval páter Tomas van Zavrel.
V tom lesním tichu se mile vyjímala jeho promluva k poutníkům a také vystoupení kašperskohorské skupiny „Druhý pokus“ dodalo celé
atmosféře ten pravý duchovní význam.

Poutníci se dočkali i svatého přijímání a ti,
kteří toho nevyužili, si došli k páterovi pro
Boží požehnání. Po ukončení mše svaté jsme
se odebrali do Kašperských Hor a tam jsme
společně podebatovali v kavárně „Nebespán“.
Tento název dostala po jedné bývalé štole
v podzemí náměstí. Toto je jen stručný popis
sváteční neděle. Přidám něco z historie tohoto místa.
Svahy Klapperlu jsou protkány mnohými,
dnes již zarostlými cestami a prohlubněmi po
dolování zlata. Říkávalo se tu „ Na vinicích“.
Z Rejštejna k tomuto místu vedla a vede
cesta vzhůru ke kapličce a dál ke kostelu sv.
Mikuláše ,až do samých Kašperských Hor.
Myslím, že to bývala cesta, kudy se ubírali
rejštejnští na kašperskohorskou pouť a také
na pohřeb příbuzných. Při cestě do Kašperek
stojí několik kapliček. Za doby mého dětství
při nich stávala úmrlčí prkna. Po jedné cestě na hřebeni Klapperlu byste se dostali na
Šibeniční vrch s překrásnými výhledy do širokého okolí. Ale to je již jiná kapitola!
V blízkosti kapličky, na stráni nad
Rejštejnem, stával „bílý domek“ (Najdete
tam ještě základy, včetně „umírajících“ ovocných stromů a zarostlé studně.) V tomto
domku trávíval šumavský spisovatel Karel
Klostermann svůj prázdninový čas coby profesor plzeňského gymnázia, tuším, že to bylo
v letech 1891 – 1897.

Putování do Českých Budějovic

První říjnová sobota se stala v Českých
Budějovicích místem setkání dětí z celé
České republiky.
Vypravily se i děti z kašperskohorské farnosti s P. Tomasem a Jarkou Korandovou.
Českobudějovická diecéze přivítala 5. celostátní misijní kongres dětí. Do katedrály sv. Mikuláše připutovalo pod vedením
svých katechetů, kněží, ale i rodičů a prarodičů, na šest stovek dětí. Někteří „přišli“
pod korouhví své farnosti jiní se znakem
klubu, ve kterém se schází. Před katedrálou
dostaly všechny děti barevné šátky označující jejich diecézi a „cestovní pas“, aby mohly vyrazit na svoji vlastní „misijní cestu“. Za
zdar této cesty a pro připomenutí si toho,
jak říká otec biskup Jiří: „ že je tu NĚKDO
více než-li já“, byla v katedrále za doprovodu dětského sboru sloužena mše svatá.

Venku před katedrálou jsme všichni, ať malí či velcí, zatleskali představení Princ Bajaja v podání Víti Marčíka.
Mnozí z nás se proměnili v prince, princezny, ale i aktivní herce. Víťa Marčík patří
mezi lidi, kteří uchopí lidské srdce do dlaní a mluví zcela otevřeně a klidně o věcech
světských i posvátných.

A pak už se děti vydaly na putování kolem světa. Od Ameriky (kterou objevovaly
v biskupském gymnáziu, v kostele Svaté
rodiny) přes Austrálii (která se dočasně
přesunula do areálu Teologické fakulty), Asii (jejíž útočiště bylo v klášteře na
Piaristickém náměstí), Evropu (rozkládající se na Sokolském ostrově) až po Afriku
(toho času v zahradách biskupství). Děti se
v průběhu putování seznámily s typickými

Od domku bývaly a ještě jsou krásné výhledy
na městečko Rejštejn a na kopce kolem Srní,
kde Klostermann strávil své dětství u svých
příbuzných. A nejen to! V Rejštejně měl také
svého nejmladšího bratra Jakuba – kněze
a taky maminku Charlotu. Oba jsou pochováni na rejštejnském hřbitově u kostelní zdi.
Vrátím se do současnosti. S mnohými
mými přáteli jsem cestu kolem kapličky a jejího okolí prošla. Proto jsem je taky pozvala
na letošní poutní mši na Klapperlu. Setkání
jsem nasměrovala na 13. hodinu u kostela sv. Mikuláše. Téměř se mi zatajil dech,
když jsem tu napočítala 18 mých přátel, kteří
sem přijeli zdaleka. Mezi nimi byl i Michal
z Brna! Poněvadž se listí na stromech již
zbarvovalo, dostala jsem nápad, že bychom
mohli z javorových listů vyrobit růžičky a vyzdobit s nimi kapličku. Všichni se to naučili
– větší svázanou kytici jsme položili na oltář
a ty jednotlivé pokládali ke svíčkám. Hezky
se to vyjímalo – byly to dárky z přírodního
materiálu, vyrobené na místě, lidičkami se
srdcem na dlani.
Tímto bych chtěla poděkovat mým přátelům za tak srdečný přístup ke svátečnímu
dni a také za přivítání se s dalšími poutníky.
Vznikla zde nová přátelství, se slibem, že se
tu budeme setkávat každoročně! Srdečné pozdravení posílá všem čtenářům
Marie Malá

symboly světadílů, problematikou související s papežským misijním dílem na tom či
onom světadíle, se zvyky a obyčeji, historií
i současností a zároveň mohly obdivovat ta
nejkrásnější zákoutí Českých Budějovic.
V každodenním shonu nebo při běžné návštěvě města si snad ani neuvědomujeme
tu krásu a malebnost naší jihočeské metropole, celé české země i Boží požehnání
a milost, která nám byla dána tím, že zde
můžeme žít.
Na náměstí Přemysla Otakara II. přispěly děti „svou špetkou do mlýna“ k misijnímu
dílu také nákupem výrobků na jarmarku.
Nejen, že pomohly dobré věci, ale také udělaly radost maminkám, tatínkům a babičkám, které na ně doma čekali. A to je dnes
velice cenné, myslet na druhé, učit se dívat
jejich očima a vnímat jejich srdcem!
Co říci na závěr. V katedrále sv. Mikuláše
se toho sobotního rána sešlo na šest set
dětí. Z katedrály odcházelo s požehnáním otce biskupa Pavla na šest set nových
misionářů, vyčerpaných po celodenním
putování, ale naplněných pokojem, láskou
a radostí ze setkání s Kristem, i novými
znalostmi a dojmy ze své první misijní cesty. Odcházeli jako noví přátelé, odhodlaní myslet na potřebné a už teď se těšící na
další setkání.
Alena Bernardová
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Cyklistický oddíl Kašperské Hory informuje
o svých aktivitách
Hlavní aktivita, na kterou se soustředilo cyklistické dění svých členů, byla soutěž Šumavské unie amatérských cyklistů
RAMALA-EFISAN CUP. Vypsáno bylo
pro rok 2013 celkem 12 náročných závodů, z nichž jeden „Kašperská 66“ si členové
oddílu i sami zorganizovali. Celkové výsledky za roční snažení jsou již nyní známy. Nejlépe si opět vedl Václav Vintr, který v kategorii nad 50 let obsadil 3. příčku.
Stejná bronzová pozice patří v kategorii
40-50 let Richardu Novému a 14. místo
Radku Vrhelovi. V kategorii družstev jsme
neobhájili loňské zlato a posunuli jsme se
na 5. místo.
Každoročně jsme pořádali i dětské cyklistické závody, vždy v červnu spojené se
Dnem dětí. V letošním červnu nám počasí nepřálo, a proto když přišla pouze
hrstka dětí, chtěli jsme zopakovat závody
po prázdninách v září. Když nám přišlo
na závody 25. září pouze 5 malých cyklistických závodníků, tak to vedlo k oddílovému rozhodnutím: nakoupené sladkosti
věnujeme mateřské školce a v příštím roce
tyto závody pořádat nebudeme.
Svoji energii jsme věnovali a doufám,
že i nadále budeme multi - sportovní lize
TOUR ŠUMAVA GO, která se ustálila na
třech závodech.

ké stoupající úseky se střídají s nádhernými sjezdíky. Hermeticky uzavřený okruh
vybízel k nadlidským výkonům a balík
mladých do 40 let, kteří tento záludný
okruh absolvovali 4x, dovedl první do cíle
masér Dukly Praha - skoro místní borec
Jiří Martinovský, který to s časem 1 hod
48 min 40 sec nandal zbylým 34 závodníkům ve své kategorii. Druhému balíku
starších 40 let, který měl 52 účastníků,
kraloval Miroslav Kobes z Velosportu
Domažlice s časem 1,24,28. Na jedno kolo
mu tedy stačilo 28 minut.
Vítězové byli samozřejmě všichni, kteří
dojeli, přesto byl po součtu časů z obou
etap vyhlášen nejlepší za „mladé“ již zmiňovaný Martin Hačecký z Dukly Praha
a za „staré“ to vyhrál Oldřich Mika z klubu Galaxy Cyklo Švec. Oba tito absolutní
vítězové obdrželi nádhernou a hodnotnou
cenu: víkendový pobyt pro dva do hotelu
Kašperk. Dalších 24 vyhodnocených sportovců v osmi kategoriích si odnášelo originální skleněné poháry od místního skláře
s vybroušeným logem závodu. Mezi náročnou konkurencí se neztratili ani tři jezdci
z pořadatelského cyklistického oddílu města Kašperské Hory. Václav Vintr obsadil
celkově 11. příčku, Richard Nový 12. místo
a 15. pozici si vydobyl Radek Vrhel.

ském terénu okolo Kašperských Hor. Po
deštivé noci byla trať bahnitá, ale možná právě o to byl větší zážitek z jejího
zdolání.
První místo obsadil Lukáš Pomezný
z klubu Atletika Písek, s časem 39:40:93,
druhé místo patřilo Františku Zouharovi
z AC Praha s časem 40:07:03 a třetí místo obsadil místní borec Martin Šimurda
s časem 40:58:62. Nejmladším startujícím byl Albert Schneedörfler, který
ve věku 11 let absolvoval distanci 5 km
v čase 31:03:57.
"Závod měl v rámci možností prvního ročníku dobrou účast a věříme, že se
nám podařilo přesvědčit závodníky, že
tento závod stojí za to navštívit i v následujících letech," komentuje za organizátora závodu společnost GO Česká
republika s. r. o. Jakub Frenzl, ředitel
závodu.
Závod K10 je v současné době třetím
a posledním závodem série Šumava GO
Tour. Šumava GO Tour je nová multi
sportovní liga na Šumavě. Přivádí příznivce vytrvalostních sportů do oblasti
centrální Šumavy a v tomto roce proběhlo jejími závody na šest stovek závodníků
z řad hoby. Info o závodě: www.kasperska10.cz

Kašperská 66 - cyklistická

Kašperská 30

Hrábli jsme si na dno sil!

Uskuteční se již 3. ročník!

V sobotu 15. 6. 2013 se za nádherného
počasí uskutečnil na Šumavě již 15. ročník
silničního cyklistického závodu Kašperská
66. Novela silničního zákona již loni vyhnala cyklisty z běžných silnic na uzavřený okruh, ale nepředbíhejme. Aby se
závod vyvíjel, stal se zajímavější a posunul
se o nějaký ten level výš, tak si pořadatelé
vymysleli (určitě ne střízliví) etapový závod, který začínal dopolední časovku do
vrchu, která v Čechách nemá obdoby. Na
8,8 km úseku se nastoupá neuvěřitelných
505 výškových metrů do nadmořské výšky
1140 m. Ještě tři kilometry před cílem se
nádherná asfaltka zvedne proti cyklistovi
na 16 % stoupání, které se zakončí na kopci Zhůří. To vše před nádhernou kulisou
šumavské přírody. Nejrychleji zvládl tuto
výzvu Martin Hačecký z oddílu Dukla
Praha v čase 24, 04 minut. S tratí se porvalo celkem 77 závodníků a byli i tací, kteří
si s uzarděním na trati časovky odpočinuli
a popotlačili svůj závodní stroj.
Odpoledne následovala druhá etapa
závodu Kašperská 66 a to závod s hromadným startem na 15 km okruhu, který
taktéž nepatří k nejlehčím. Krátké a prud-

Jménem pořadatele děkuji všem sponzorům, díky kterým mohla proběhnout
čipová časomíra, a dále všem kamarádům,
příbuzným a známým, kteří s organizací závodu perfektně pomohli a závodníci
mohli už jen poděkovat za skvěle připravený, leč náročný závod.
Info o závodě: www.kasperska66.cz

O víkendu 15. a 16. února 2014 proběhne na Modravě již třetí ročník závodu
„Kašperská 30“ v běhu na lyžích. V sobotu se poběží volnou technikou a v neděli
klasickým stylem, vždy na 30 km. Jedná
se o raketově vzrůstající závod, kterého se v letošním ročníku zúčastnilo na
400 závodníků včetně populárního herce
Václava Vydry. Na organizaci tohoto závodu hledáme ochotné pořadatele, kteří

Kašperská 10 - má 1. ročník
za sebou

Domácí Martin Šimurda si doběhl
pro bronz!
Milovníci běhu změřili své síly při
1. ročníku šumavského závodu Kašperská
10, který se konal v sobotu 21. 9. 2013.
Pět desítek běžců vyrazilo na trať v hor-

by pomohli s organizací závodu. Hlásit se
mohou na e-mail: kasperska30@volny.cz.
Info o závodě: www.kasperska30.cz
Radek Vrhel
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Předvánoční a vánoční čas v Kašperských Horách
Kašperské Hory

Hrad Kašperk

Vánoční naladění v Kašperských Horách
začne hned prvním prosincovým dnem,
kdy se 1. 12. o první adventní neděli konají
Vánoční trhy spojené s rozsvícením vánočního stromečku, zpíváním koled a zvonkovým průvodem. Ve skořicí provoněném
předsálí kašperskohorského kina budou
místní výrobci regionálních produktů nabízet své výrobky k prodeji. V převánočním
čase jsou pro děti nachystány ještě dvě samostatné tvořivé dílny. Ani na Štědrý den
nemusíte sedět doma, krátkou procházkou
dojdete na kašperskohorské náměstí ke
kostelu sv. Markéty, před kterým se odehraje Živý betlém, v noci se koná tradiční
půlnoční mše. Po vánočních svátcích je
připraveno několik tématických koncertů, první hned ve středu 27. 12., následuje
Rybova mše vánoční 29. 12. Také kašperskohorské kino v zimním období promítá.
Pro fanoušky je nachystána řada zajímavých filmů z české i zahraniční koprodukce. Podrobný kulturní program všech akcí
naleznete na www.sumava.net/ickhory.
Vánoční čas můžete strávit i návštěvou
místních muzeí, které za zhlédnutí opravdu
stojí. Muzeum historických motocyklů skrývá světové unikáty, Muzeum české hračky je
taktéž jedinečné. Uvidíme, zda bude otevřené i Muzeum Šumavy společně s Galerií.
Zrelaxovat se lze i v Šumavských bylinných lázních v příjemném prostředí areálu
bývalého pivovaru.

Během svátečního času od 28. 12. až
do 1. 1. bude hrad Kašperk otevřen veřejnosti. Těšit se můžete na komentované prohlídky, které vás provedou zimním
hradem. Kromě prohlídek s průvodcem
nebude chybět ani tradiční doprovodný
program, který umocní zimní atmosféru nejvýše položeného královského hradu v Čechách. Na zahřátí nabízí hrad
Kašperk teplé nápoje, např. teplou medovinu, svařák, grog, kávu nebo čaj a drobné občerstvení jako párek v rohlíku,
Rendlovy slané tyčky a další. K dispozici
bude i vyhřívaná místnost v západní baště. Hrad je otevřený každý den vždy od
10.00 do 16.30 hodin.

Bílá stopa
a Skiareál Kašperky

Pokud bude přát počasí, můžete se již
v prosinci těšit na upravené běžecké stopy a zprovoznění Skiareálu v Kašperských
Horách.
Novinkou letošní běžkařské sezony je nákup nového stroje na precizní úpravu lyžařských stop jak pro klasické lyžování, tak i pro
bruslení. Tento nový stroj Snowliner umožní
kvalitní úpravy běžecké stopy i za nízkých
sněhových podmínek. Již s deseticentimetrovou sněhovou pokrývkou dokáže vykouzlit
opravdu perfektní běžeckou stopu.

Z Národního parku Šumava
Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl a definitivně odmítl požadavky aktivistů směřující
k zákazu asanace kůrovcem napadených stromů. Žalující aktivisté se domáhali zastavení
asanace kůrovce v I. i ve II. zóně, dokud nebudou vydány výjimky ze základních ochranných podmínek, druhové výjimky a také dokud nebude provedeno naturové posouzení.
O tom, že naturové posouzení není nezbytné,
již loni rozhodli evropští komisaři, kteří přijeli věc zkoumat přímo na místo. Výjimky ze
zákona o ochraně přírody se nikdy v historii
NP neudělovaly a to ani v době nejagresivnější
těžby za vedení Ing. Krejčího v letech 2008–
2010. Nyní Nejvyšší správní soud v Brně
rozhodl, že požadavky aktivistů na zastavení
těžby napadených stromů nejsou opodstatněné s tím, že dokonce v tomto případě ani nemají postavení legitimního žalobce. Nejvyšší
správní soud v Brně jednoznačně popsal, že
je to Správa NP a CHKO Šumava, jež má
příslušnost hospodařit s majetkem státu, která
je podle Zákona o ochraně přírody a krajiny
povolaná k hospodaření se státními lesy na
území Národního parku Šumava, a proto na
ni podle lesního zákona dopadají všechny povinnosti vlastníka lesa. Díky tomu se napadené

stromy kůrovcem budou dál ve druhých zónách asanovat, aby nedocházelo k přemnožení
kůrovce a dalšímu ničení šumavských lesů, jak
by si aktivisté přáli.
Správa NP a CHKO Šumava uzavřela
memorandum s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Na jejím základě se
Šumava začne více zpřístupňovat i osobám se
zdravotním postižením, které se tak mohou
těšit na nový areál lesních her pro nevidomé,
mluvící stromy nebo knihu v Braillově písmu.
Správa NP a CHKO Šumava pořádá tematické výlety ve voze taženém koňmi. Koně
přes týden přibližují dřevo v šumavských lesích, přes víkend vozí turisty, kteří díky tomu
pochopí význam koňské síly pro zdravý les.
Práce kočího tak získala další rozměr – zajišťuje osvětu i zábavu pro turisty. Správa parku
se tak vrací k zažitým šumavským tradicím,
které kvůli vysoké těžbě dřeva, využívání
těžké techniky a harvestorů z parku v minulých letech vymizely.
Na devíti atraktivních a turisticky nejnavštěvovanějších lokalitách Šumavy nechala Správa NP a CHKO Šumava rozmístit
9 fotopointů. Speciálně upravené a označené
fotoaparáty každého turistu vyfotografují,

Nástupní místa běžeckých tras jsou
v okolí města hned tři: první je pár set metrů od náměstí na konci Karlovy ulice směrem k hradu Kašperku, další v části města
Cikánka na konci ulice Zahradní a třetí
začíná na parkovišti k hradu Kašperku.
Na vzájemně propojených trasách vás čeká
několik desítek kilometrů úhledných tras
do okolí Kašperských Hor, vrchu Chlumu
a Ždánova. Trasy dále navazují na běžecké stopy ke Klostermannově rozhledně
na Javorníku, taktéž za dobrých sněhových podmínek dorazíte až na Zadov
– Churáňov.
Pro milovníky sjezdového lyžování nabízí Skiareál Kašperské Hory tři sjezdové
tratě o délkách 600 m, dva lyžařské vleky, měřený slalom nebo dětskou školičku. Sjezdové vybavení lze zapůjčit přímo
v Kašperských Horách u lyžařského areálu
v místní půjčovně, příp. si nechat udělat
servis vašich lyží. Pro začátečníky nabízí
lyžařská škola kurzy lyžování s proškoleným instruktorem.
Nezapomeňte, že trvale žijící obyvatelé
Kašperských Hor mají 50 % slevu na skipasy ve Skiareálu Kašperky! Stačí si vyzvednout potvrzení o pobytu na Odboru
evidence obyvatel na MěÚ Kašperské
Hory.
Informace o běžeckých trasách a provozu lyžařského areálu naleznete od začátku
zimní sezony na: www.sumava.net/ickhory, www.skikasperky.cz.
-red-

obrázek pak lze najít na webových stránkách www.npsumava.cz. Zájem o fotopointy
je obrovský. Na Šumavě jsou novinkou, ale
v zahraničí se hojně používají v turisticky
nejatraktivnějších místech, jako je například
Dachstein nebo lyžařská oblast Ski Amade
nedaleko Innsbrucku. Právě tam našla Správa
parku inspiraci.
Informační střediska Správy Národního
parku a CHKO mají za sebou nejrušnější léto ve své historii. Na některých z nich
dokonce padly rekordy v návštěvnosti.
O pětinu více návštěvníků než v roce 2012
zamířilo na bezbariérové informační středisko ve Svinných Ladách. Podobné to bylo
v Informačním středisku Rokyta. Zdaleka
největší zájem byl o nově zrekonstruované
informační středisko na Kvildě. V příští sezoně se stane nepochybně dalším velikým
turistickým tahákem Březník. SNPŠ chystá
opravu restaurace a krásnou vnitřní expozici
věnovanou významným umělcům české i bavorské Šumavy, jako jsou Karel Klostermann
a Josef Váchal. Vše je dílem architektů z občanského sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy.
Pavel Pechoušek,tiskový mluvčí SNPŠ
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Kniha 100 zajímavostí
ze staré Šumavy IV.

Kniha Zmizelé
Pošumaví

V současné době
přichází na knižní
trh další publikace
se šumavskou tématikou. Na dosavadní tři díly knihy
100 zajímavostí ze
staré Šumavy, navazuje
poslední
nejobsáhlejší čtvrtý
díl. V krátkých kapitolách jsou popisovány nejen skutečné
události a zajímavosti, ale i lidové zvyky,
pověsti a život na šumavských samotách,
vesničkách a městech. Čtenáři se seznámí
nejen se zajímavými a význačnými lidmi,
ale i s místy, která by v současné době
marně hledali nejen na mapách, ale i ve
skutečnosti. Kapitoly doplňuje téměř dvě
stovky historických i současných fotografií, náčrtů a mapek.
Dosavadní kolektiv autorů P. Fencla,
V. Horpeniaka, P. Mazného, F. Nyklese,
J. Sankota, Z. Řezníčkovou a P. Velekovou
doplnila v posledním dílu Marita Haller.
Kolektiv autorů: 100 zajímavostí ze
staré Šumavy IV., Starý most 2013, 184 s,
299 Kč.

Byl nebyl jednou jeden kraj zvaný Pošumaví. Jeho
půda
úrodností
neoplývala, a proto museli obyvatelé
často chodit do světa, aby tam vydělali
na živobytí. Stavěli
si malé, ale milé
chaloupky a pásly
kravky. Ale také zde vyrostly krásné gotické kostelíky, hrady, ba i zámky. Doba se
změnila, změnilo se Pošumaví. O mnoho
let později se mladí historici Jenda a Jirka
rozhodli, že seženou co nejvíce starých
obrázků a vydají v knize v edici „Zmizelé
Čechy“ nakladatelství Paseka. Díky tomu
se s nimi dnes můžeme toulat po široké
krajině od Strakonicka přes Volyňsko až
k Sušici a Horažďovicím. Unikátní snímky
pochází z šera archivních krabic, muzeí,
ale i od soukromých sběratelů. Mnohé obrázky tak poprvé spatřily světlo veřejného
světa. Mezi téměř dvěma stovkami fotografií si každý přijde na své – obdivovatel
lidové architektury, zájemce o pošumavská
řemesla, církevní památky nebo šlechtická
sídla. Příkladem mohou být snímky dokumentující výrobu hrábí v Rohanově, pouť
v Bukovníku před 2. světovou válkou nebo
těžbu grafitu na Kněží hoře u Katovic.
Velkým bonusem je úvodní text, který
čtenáře uvede oblasti Pošumaví, vymezí
hranice oblasti a seznámí jej s dějinami,
zajímavými stavbami, lidovými zvyky či
místními osobnostmi.
Příprava knihy trvala bezmála dva roky,
vyplněné mravenčí prací autorů, která zahrnovala nejen časově náročné vyhledávání
obrazového materiálu, ale i terénní průzkum v konkrétních lokalitách. Stovky hodin volného času investované do přípravy
publikace přinesly kvalitní výsledek, který
rozhodně stojí za vidění.
Kniha má i vlastní webovou stránku
www.zmizeleposumavi.cz.
Jan Lhoták – Jiří Novák: Pošumaví,
Paseka 2013, 190 s, 289 Kč.

Kniha Tajemství
šumavských vrcholů II.

Dalším nabízeným titulem je druhý
díl Tajemství šumavských vrcholů. Jak
již název připomíná,
základem knihy je
nejen popis a fotografie
nejvýznačnějších šumavských
vrcholů, ale i řada
zajímavostí a pověstí
z historie popisovaných hor a jejich blízkého okolí. Toto volné pokračování úspěšné
publikace přinese porci informací o dalších šumavských vrcholech vč. historických
i současných fotografií, popisu cest, kudy se
lze dostat nahoru i kruhový rozhled z vrcholu. Ve druhé knize o šumavských vrcholech
budou např. Hamižná, Hohenbogen, Kleť,
Knížecí stolec, Kašperk, Oblík, Plesná,
Smrčina, Svatobor, Vítkův kámen a mnoho
dalších…
Kniha je dílem autorské trojice
P. Mazného, J. Hajšmana a F. Nyklese.
Textovou část doprovází nejen historické
fotografie, ale i současné snímky Jaroslava
Vogeltanze.
Kolektiv autorů: Tajemství šumavských vrcholů, Starý most 2013.

II.

Kniha Poutní místa
českobudějovické
diecéze
Nová
tiskárna
v Pelhřimově vydala další knihu
Ji ř í h o Č e r n é h o
„Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a místa
zvláštní zbožnosti“. Jde o dosud nejpodrobnější souborné
zpracování tématu poutních míst a kultu
milostných obrazů a soch v regionu jižních a jihozápadních Čech. Zkoumaný
prostor je vymezen hranicemi českobudějovické diecéze v roce 2012 a zahrnuje tyto
okresy: Benešov (část), České Budějovice,
Český Krumlov, Jihlava (část) Jindřichův
Hradec, Klatovy (část), Pelhřimov, Písek,
Plzeň-jih (část), Prachatice, Příbram (část),
Strakonice, Tábor.
Kromě známého poutního místa Panny
Marie Sněžné v Kašperských Horách
jsou zde zachyceny další lokality regionu,
např. Strašín, Dobrá Voda u Hartmanic,
Javorník, Stachy, Sušice aj.
Encyklopedicky pojatá, fotografiemi
i autorovými kresbami bohatě ilustrovaná
kniha má 343 stran se 185 hlavními topografickými hesly a dalšími přídavnými
lokalitami, v nichž se odráží kult poutních
míst. Barevné přílohy obsahují fotografie
poutních svatyní a reprodukce svatých obrázků s vyobrazením poutních míst.
Knihu distribuuje knihkupectví Kosmas
a je k dostání ve všech větších a specializovaných knihkupectvích (případně u nakladatele Nová tiskárna Pelhřimov, ntp@
ntp.cz, tel. 565 332 290).
J i ř í Č e r n ý : Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy,
sochy a místa zvláštní zbožnosti, Nová
tiskárna 2013, 343 s, 330 Kč.
V prodeji na Městském kulturním
a informačním středisku Kašperské
Hory:
• Kniha Zmizelé Pošumaví
• 100 zajímavostí ze staré Šumavy I.,
II., III.
• Boubín šumavský prales
• Za krásami Šumavy
• 60 šumavských vyznání
... a mnoho dalších
Brzy v prodeji:
• 100 zajímavostí ze staré Šumavy IV.
• Tajemství šumavských vrcholů II.
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Kulturní program
Listopad
do
15. 11.

Výstava Vášeň | Výstavní
síň na radnici, Kašperské
Hory | výstava kartičkových
kalendáříků | otevřeno Po
- Pá

2. - 3. 11. RC Rally Západní Čechy
od 9.30
a 6. RC Rally Rejštejn
| Rejštejn | více info na
plakátcích
3. 11.
14.00

7. 11.
- 9. 11.

11. 11.
11.00
23. 11.
19.00
28. 11.

Prosinec
1. 12.
9.30
1. 12.
10.00

7. 12.
7.00

7. 12.
15.00 17.00
7. 12.
17.00

7. 12.
20.00

Hubertská mše | Kostel sv.
Markéty Kašperské Hory |
mše v podání Povltavských
trubačů, doprovodí Ševětínský chrámový sbor
Prodej použitého textilu
| Kino Kašperské Hory,
předsálí |čtvrtek a pátek
10.00 - 16.00, sobota 9.00 12.00 hodin
Pietní akt Den válečných
veteránů | pomník v parčíku před ZŠ, Kašperské
Hory

Představení Čtyři vraždy
stačí, drahoušku | Kino
Kašperské Hory | Divadelní spolek Schody Sušice

Uzávěrka sběru příspěvků
do vánočního čísla Kašperskohorského zpravodaje
| informace@kasphory.cz,
376 503 411
Mše sv. s žehnáním věnců |
Kostel sv. Markéty Kašperské Hory
Vánoční trhy, rozsvícení vánočního stromu,
zvonkový průvod | Kino
Kašperské Hory | řemeslný
jarmark

11. 12.
15.00 18.00

Předvánoční tvořivá dílna
| IS a SEV Kašperské Hory
| výroba originálních dárků
pod stromeček s využitím
přírodních materiálů

14. 12.
7.00

Rorátní mše sv. při svíčkách | Kostel sv. Markéty

21. 12.
7.00

Rorátní mše sv. při svíčkách | Kostel sv. Markéty

18. 12.
19.00

22. 12.
14.00 16.00

24. 12.
15.00
24. 12.
23.30

25. 12.
9.30

27. 12.

Mikulášská nadílka | Horský klub Kašperské Hory
| kulturně - společenská
akce pro širokou veřejnost,
hudební vystoupení, mikulášská scénka, pohoštění
a nadílka pro příchozí
Film Maturita | Kino
Kašperské Hory | Film od
scénáristy snímku Gympl.
Premiéra 21. listopadu,
v kině v Kašperských Horách již 7. prosince | www.
sumavanet.cz/ickhory

Rybova mše vánoční
s obnovením manželských
slibů a žehnáním manželům | Kostel sv. Markéty
Kašperské Hory | tradiční
duchovně-hudební slavnost s názvem Rybova mše
vánoční

změny vyhrazeny

Kino Kašperské Hory

Jesličková pobožnost, Živý
betlém | Kostel sv. Markéty Kašperské Hory | nejen
pro děti

Můžete se těšit

23.30 Společné zpívání
koled, 24.00 Půlnoční mše
sv. | Kostel sv. Markéty
Kašperské Hory | od 24.00
slavnostní půlnoční mše sv.
Boží hod Vánoční, slavnostní mše sv. | Kostel sv.
Markéty Kašperské Hory

26. - 27. 12. Kostel sv. Markéty otevřen
14.00 pro veřejnost | Kostel sv.
16.00
Markéty Kašperské Hory
27. 12.

29. 12.
18.00

Kostel sv. Markéty otevřen
pro veřejnost | Kostel sv.
Markéty Kašperské Hory

Přijďte si pro betlémské
světlo | Kostel sv. Markéty
Kašperské Hory | rozdávání betlémského světla

23. - 24. 12. Kostel sv. Markéty otevřen
14.00 pro veřejnost | Kostel sv.
16.00
Markéty Kašperské Hory

Rorátní mše sv. při svíčkách | Kostel sv. Markéty
Adventní dílna pro děti
| Horský klub Kašperské
Hory |rukodělná dílna

Koncert sboru Svatobor
| Kostel sv. Bartoloměje,
Rejštejn

29. 12.
14.00 16.00

16.00 Adorace Nejsvětější
svátosti, 17.00 mše sv. |
Kostel sv. Markéty Kašperské Hory
Vánoční koncert | Kostel
sv. Markéty Kašperské
Hory | organizátor Keltská
stopa – tradiční vánoční
koncert v podvečer | www.
sumavanet.cz/ickhory

28. 12.
- 1. 1.
10.00 16.30

Zimní komentované prohlídky hradu Kašperk s doprovodným programem |
Hrad Kašperk, Kašperské
Hory | Tradiční komentované prohlíky hradu Kašperku, speciální doprovodné
představení. Hrad otevřen
denně od 10.00 do 16.30
hodin | www.kasperk.cz

28. 12.
20.00

Film Mafiánovi | Kino
Kašperské Hory | Krimikomedie v hlavní roli
Robert de Niro | od 20.00
hodin | www.sumavanet.cz/
ickhory

• 7. 12. | 20.00 | Film Maturita
• 28. 12. | 20.00 | Film Mafiánovi

• Divadelní představení ochotnického divadelního spolku Schody ze
Sušice, které odehraje v Kašperských
Horách představení Čtyři vraždy
stačí drahoušku v sobotu 23. 11.
2013 od 19.00 hodin.

Vánoční program
• Podrobný kulturní program akcí
konaných o vánočních svátcích bude
uveřejněn v dalším čísle zpravodaje
který vyjde o víkendu 21. - 22. 12.
2013.

Skiareál Kašperky
• Nezapomeňte, že trvale žijící obyvatelé Kašperských Hor mají 50 %
slevu na skipasy ve Skiareálu
Kašperky! Stačí si vyzvednout potvrzení o pobytu na Odboru evidence obyvatel na MěÚ Kašperské
Hory.

Co nového v Rejštejně
• 16. 11. 2013 od 14.00 na MěÚ
Rejštejn proběhne po 5 letech slavnostní Vítání občánků, kterých se
za uplynulých 5 let narodilo rovných
deset.
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