
Koncem února, konkrétně 25. 2., 
byl na jednání zastupitelstva města 
schválen rozpočet města na letošní 
rok. Při sestavování jak příjmové, tak 
zejména výdajové strany rozpočtu, jsme 
vycházeli z výsledků a plnění rozpočtu 
za rok 2009. Jeho příjmy byly negativně 
ovlivněny propadem ve výběru daní do 
státního rozpočtu, z něhož se (s pomocí  
stanovených koeficientů) daně ve 
prospěch obcí přerozdělují. Krize podle 
očekávání poznamenala všechny veřejné 
rozpočty včetně našeho, ve kterém byl 
výnos daní o 2 mil. Kč nižší než v roce 2008. 
Na tuto situaci reaguje rozpočet města pro 
letošní rok, a proto vychází z daňových 
příjmů srovnatelných se skutečností roku 
2009.
Před projednáním rozpočtu na veřejném 
zasedání  zastupitelstva byl rozpočet 
města na letošní rok zveřejněn ve vývěsce 
i na elektronické úřední desce po dobu 15 
dnů, jak nám ukládá zákon o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Všichni 
občané se mohli s detailní položkovou 
skladbou příjmů i výdajů seznámit. Dále 
tedy zmíním jen  některé menší či větší 
výdajové položky, které jdou nad rámec 
těch každoročně se opakujících. Několik 
let je odkládána oprava vodojemu 
na  Ždánově, letos proto  plánujeme 
opravu za cca 600 tis. Kč. Nákladem 1,7 
mil. Kč dokončíme rekonstrukci čistírny 
odpadních vod v Červené, s 0,5 mil. Kč 
počítáme na vybudování  nové kanalizace 
rovněž v Červené směrem od  Bajerova. 

V horní části náměstí v rámci 2. etapy 
jeho oprav je nutné provést rekonstrukci  
kanalizační stoky ve stávající trase 
s předpokládanou cenou cca 0,6 mil. Kč. 
Stejnou částku zaplatíme za technologické 
vybavení pro zvýšení kapacity  městské 
ČOV, která je nezbytným předpokladem 
pro odkanalizování okrajových částí 
města – v loňském roce požádáno o dotaci 
z Operačního programu životní prostředí. 
Největší výdajovou položkou 
letošního rozpočtu budou 
náklady na rekonstrukci náměstí 
– dokončení 1. a celá 2. etapa 
s náklady na stavbu v částce 19,5 
mil. Kč a s tím spojené archeologické 
práce a inženýrské činnosti za 
3,1 mil. Kč. Dalším nemalým 
výdajem pro konečnou úpravu 
náměstí bude pořízení městského 
mobiliáře – vývěsní skříňky, lavičky, 
odpadkové koše apod. – pro tento 
účel vyčleněno 700 tis. Kč. Celkový 
dojem z opraveného náměstí 
jistě zlepší i opravená fasáda 
kina, na kterou máme připraveno 
835 tis. Kč. Pro technické služby města, 
zejména pro jejich  vybavení  potřebnou 
technikou, jsme v rozpočtu vyčlenili cca 
800 tis. Kč –  jedná se o nástavby pro 
letní údržbu města na traktůrek KIOTI, 
naklápěcí  svahovou lžíci pro JCB, leasing 
nového traktoru. Částkou téměř 0,5 mil Kč 
jsme pamatovali i na zásahovou jednotku 
dobrovolných hasičů –  oprava cisterny, 
projektová dokumentace na přístavbu 

zbrojnice. 
P o t ř e b n é 
f i n a n č n í 
p r o s t ř e d k y 
jsme vyčlenili i na 
projektovou přípravu dalších akcí - 
nová tělocvična u základní školy, chodník 
a navazující dopravní řešení v Sušické 
ulici, inženýrské sítě pro výstavbu nových 

rodinných domů 
apod.
Rozpočet města 
pro letošní rok 
jsme sestavovali 
velice opatrně, 
abychom novému 
z a s t u p i t e l s t v u 
nepřipravili krušné 
chvíle pro příští 
období. Ve výsledku 
je sice rozpočet 
se schodkem ve 
výši cca 19 mil. 
Kč krytý s velkou 
rezervou zůstatky 

na běžných účtech města, ale skutečnost 
předpokládáme příznivější, neboť 
v příjmech nejsou promítnuty  částky 
přiznaných dotací na akce, jejichž realizaci  
jsme museli předfinancovat z vlastních 
disponibilních prostředků v loňském 
roce. Příjmy rozpočtu města  by se tím 
v průběhu letošního  roku měly zvýšit o 13 
mil. Kč.
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Rozpočet města na rok 2010

Alena Balounová

Kulturní komise města Kašperské Hory
oznamuje, že byl  opět vyhlášen program

Podpora klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti v Kašperských 
Horách na rok 2010

bližší pravidla pro čerpání prostředků a další informace jsou na www.sumavanet.
cz/khory a na vývěsce, informace k programu sdělí též Mgr. Zdeněk Svoboda, tel. 

376 582 324, e-mail: karlsberg@seznam.cz
Žádosti o finanční podporu budou přijímány do 30. dubna 2010 na MěKIS. 



Jistě jste zaznamenali, že na úředních 
deskách (klasické i elektronické) viselo 
v době od 28. 7. 2009 do 29. 1. 2010 
„Oznámení Města Kašperské Hory 
o nalezení věcí – kapliček - ve správním 

území Města Kašperské Hory“. Provedli 
jsme inventuru sakrálních nemovitostí a 
zjistili jsme, že ve správním území města 
se nacházejí stavby, které nejsou vedeny 
v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu 

jsme dle zákona č. 40/1964 Sb. v platném 
znění (Občanský zákoník), § 135, odst. 1, 
oznámili nalezení věcí. O tyto stavby se 
nikdo nepřihlásil v určené době 6 měsíců a 
kapličky tedy připadly do vlastnictví obce. 

Název kapličky k.ú. parcela: bližší popis umístění:

Kaple Zmrtvýchvstání Páně Kašperské Hory 1491 Na Prádle u cesty u potoka

Výklenková kaple sv. Jana a Pavla Kašperské Hory 336 u chalupy u hřbitova

Kaple sv. Erasma Kašperské Hory 247 (GP) při cestě ke hřbitovu

Kaple 12 apoštolů/Maří Magdaleny Kašperské Hory 980 v zatáčce na Cikánce

Kaple sv. Antonína Kašperské Hory st. 437 u školy

Boží muka - bývalý pranýř Kašperské Hory 2247/2 u polní cesty na Šibeniční vrch

Kapličková boží muka v Amálině údolí Kašperské Hory 1736 v lese

Kaple Panny Marie Červená u K. Hor 758 u cesty na Červenou, u bizonů

Kaplička na Novém Dvoře Žlíbek 267 u cesty na Novém Dvoře

Jedná se o následující nemovitosti:

Kapličky jsou vyzdobeny předměty, 
které nejsou vlastnictvím města 
Kašperské Hory, ale některých z Vás, 
kteří právě čtete tento článek ve 
Zpravodaji. V nejbližší době – během 
měsíce března 2010 – chceme u výše 
uvedených nemovitostí vyměnit zámky. 
Vyzýváme Vás proto, abyste se v co 

nejkratší době spojili s B. Bernardovou 
nebo s R. Vrhelem, abychom se společně 
domluvili na dalším užívání nemovitosti. 
Ten, kdo se dosud o kapličku staral, 
dostane samozřejmě klíč také, ale bude 
o tom písemný záznam.
Město Kašperské Hory tímto chce dořešit 
nedostatky ve vlastnictví a užívání výše 

uvedených nemovitostí. Jako příklad, že se 
nám toto daří, můžeme uvést  Mešní kapli 
Panny Marie Pomocné, která stojí na návsi 
v Červené. Kaple je pronajatá občanskému 
sdružení Obnova a rozvoj Červené na 
Šumavě. Máme přehled o vybavení kaple 
a samozřejmě také o tom, kdo má ke kapli 
klíče, a tudíž kdykoliv přístup do ní. 

Kapličky  - upozornění

Bohuslava Bernardová

Město Kašperské Hory připravuje zadání 
nového územního plánu dle stavebního 
zákona č.183/2006 Sb.. Územní plán bude 
řešit rozvoj celého správního území města, 
tj. katastrální území Červená u Kašperských 
Hor, Dolní Dvorce u Kašperských Hor, 
Kašperské Hory, Kavrlík, Lídlovy Dvory, 
Opolenec, Tuškov a Žlíbek.  K tomuto 
tématu byla svolána i beseda s občany 
v místním kině dne 16. 2. 2010, kde byli 
zúčastnění seznámeni s cíli územního 
plánování. Všichni občané, podnikatelé, 
vlastníci nemovitostí či firmy mohou 
předkládat na Městský úřad v Kašperských 
Horách svoje připomínky a požadavky na 

tvorbu územního plánu. I v tomto případě 
platí „kdo dřív přijde,…“  tomu se jeho 
požadavek do územního plánu zapracuje.
Stávající platný územní plán je i na 
oficiálních stránkách města Kašperské 
Hory: http://www.sumavanet.cz/khory/, 
kde ve složce : „další informace a aktuality“, 
je odkaz „Územní plán města“
Podněty je možno zasílat i elektronickou 
poštou na e-mail: stavitel@kasphory.cz. Za 
všechny Vaše podněty k zapracování do 
územního plánu - tj. za ty dosud doručené, 
ale i za  ty, které teprve zašlete - všem 
občanům děkujeme.   

NOVÝ  ÚZEMNÍ  PLÁN  MĚSTA  KAŠPERSKÉ  HORY

Připomínám, že dne 31. 3. 2010 končí lhůta 
pro zaplacení 1. splátky poplatku "za svoz 
a likvidaci  odpadu". Poplatek platí všechny 
osoby s trvalým pobytem v obci a majitelé 
staveb k individuální rekreaci. Poplatek činí 
500,- Kč  za osobu na rok, u rekreačních 
objektů za objekt na rok. Osoby s trvalým 
bydlištěm mohou platit poplatek ve dvou 
stejných splátkách, a to do 31.3. první  
splátku a do 30.9. druhou splátku. Poplatek 
je možné hradit i jednorázově v termínu 1. 
splátky. Majitelé rekreačních objektů jsou 

povinni uhradit celou částku v termínu do 
31.3. běžného roku. Nezaplacení poplatku 
ve stanovené lhůtě  může vést ke zvýšení 
dlužné částky až na její trojnásobek. 
31. březen je také mezním termínem pro 
zaplacení poplatku ze psů. Roční výše 
poplatku je stanovena na 200,- Kč za 
každého psa staršího 3 měsíců. 
V termínu do 31. března jsou poplatky 
vybírány v kanceláři MěKIS v přízemí 
radnice.

Oznámení finančního odboru 

Alena Kolářová

Radek Vrhel, tel: 604 208 881

Městský úřad oznamuje všem občanům,  že 
dne 15. března 2010 v době od 14.00 do 
17.00 hodin budou v zasedací místnosti 
radnice  zaměstnanci Finančního úřadu 
Sušice poskytovat informace ohledně daní 
za rok 2009 a také zde bude možno podat 
Přiznání k dani z příjmů za loňský rok.
Potřebné formuláře jsou k dispozici 
v kanceláři MěKIS.

Oznámení

Tajemník

Vážení spoluobčané,

chtěla bych Vás informovat, že k 31. březnu 
2010 končím své působení v Městském 
kulturním a informačním středisku. Moji 
pracovní pozici bude zastávat slečna Irena 
Šmatová, která mě nahradí také v roli 
redaktorky Kašperskohorského zpravodaje. 
Přeji jí hodně příspěvků a samozřejmě 
spoustu spokojených čtenářů. 
Děkuji všem, kteří mě zásobili svými 
příspěvky a Vám čtenářům děkuji za 
pozornost, kterou věnujete čtení našeho 

zpravodaje.

Zároveň všem 
přeji krásné prožití 
Velikonoc a hodně 
jarního sluníčka.

Jitka Pelíšková

Informace z redakce
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Tak se nám ten rok 2009 moc nepovedl.Celý 
svět byl ovlivněn ekonomickou krizí a počasí 
kolem nás taky nebylo nic moc. Převládala 
zatažená obloha s velkým množstvím 
srážek a s minimálním slunečním svitem.
Leden byl velmi suchý, bez výrazných 
projevů počasí. Únor byl v druhé 
polovině hodně bohatý na srážky a 

březen spíše aprílový, se střídáním deště 
a sněžení. Následoval velice teplý duben 
a o Velikonocích jsme si užívali teplého 
počasí (duben měl celkem 19 slunečných 
dnů s teplotami kolem 17°C - nejvíce ze 
všech měsíců). Květen, červen a červenec 
nám přinesl velké množství srážek (505 mm, 
což je vlastně polovina ročního úhrnu 

srážek) a  vysoké teploty s velkým počtem 
dnů s bouřkou. Pak nastalo vcelku klidné 
období slabých srážek a příjemných teplot. 
Toto období  skončilo v polovině října, kdy 
napadlo malé množství sněhu a ten vydržel 
ležet celý týden. Následoval teplý a suchý 
listopad. Konec roku byl mrazivý a dočkali 
jsme se též jednoho arktického dne.

Počasí v roce 2009 v Kašperských Horách

Maximální teplota +32°C 23.7. 2009

Minimální teplota -18°C 20.12.2009

Úhrn srážek 1050 mm

Max. vrstva sněhu 60 cm 23.2 –24.2. 2009

Počet dní se sněhovou pokrývkou 105 dní

Počet dní se srážkami 172 dní (v roce 2008 141 dní)

Počet slunečných dnů 109 dní (v roce 2008 124 dní)

Počet dní s bouřkou 30 dní

Několik údajů:

A několik zajímavostí:

23. 2. silné sněžení, za 24 hodin napadlo 22 cm

5. 4. první jarní bouřka

26. 5. velmi silné srážky - 54 mm za 24 hodin, kroupy a teplota 26°C
kroupy i ve dnech 30.4., 22.5., 29.5.

22. 6. 57 mm srážek

23. 6. 38 mm srážek (během 24 hodin z 22.6. na 23.6. napršelo 84 mm srážek)

27. 6. 42 mm srážek

13. 10. první poprašek sněhu

19. 12. arktický den, teplota nevystoupila nad – 10°C, průměrná teplota byla –13,5°C

20. 12. průměrná teplota –10,8°C, arktický den se nekonal, večer bylo jen –9°C

23. 12. mírné náledí

Příjemně prožitý rok 2010 Vám přeje 
Mäntl Miroslav

Bouřka v Kašperských Horách 26. 5., 
foto: Vladimír Niebauer

Nejsem ekolog, nejsem profesionální 
ochránce přírody, nejsem pracovník NP 
Šumava. Jsem ale občan ČR, trvale bydlící 
v této krásné části naší republiky. Krásné? 
Zatím, v pohledu krátkodobém, snad ano. 
Ale to co se, vážení, děje s lesy zasaženými 
kůrovcem v oblasti Plechého, Březníku, 
Pramenů Vltavy, Třístoličníku atd., nechané 
napospas osudu, je trestuhodné a do nebe 
volající. Stovky hektarů odumřelého lesa 
s viditelně šedými stromy jako sirkami po 
neobyčejné zkáze. A já se ptám! Kdo zaplatí 
daň za toto šlendriánství, nehospodárnost 
a barbarství? Naše děti, děti dětí? Je mi 
smutno. 
Rádoby ekologičtí aktivisté, „hájící zájmy 
přírody, krajiny a životního prostředí“, kteří 
i toto mají na svědomí, se v pozadí cpou 
milióny ze sponzorských darů, nadačních 
fondů a dalších iniciativ. To je zřejmé a 
viditelné např. v zatčení p. L. Studničky ze 

Společnosti ochránců přírody Litoměřice. A 
to je jen odhalený vrchol ledovce - korupce 
na bázi „hájení zájmů přírody“. V NP 
Šumava viditelně přerostla tato ekologická 
katastrofa dimenze běžných škod a stát 
a zodpovědní pracovníci NP viditelně 
ponechávají úlohu na obnově lesa jen a jen 
přírodě. I když, já bych řekl, spíše vlastnímu 

osudu. A já se znova ptám! Kde jsou ty hrdé 
tradice, to správné lesnické hospodaření a 
zkušenosti, z dob majitelů Šumavy knížat 
ze Schwarzenbergu? Proč necháváme 
experimentovat blbce a nezodpovědné, 
neprofesní vandaly?
Zákony, které toto umožňují a jsou 
schváleny parlamentem - lidmi, kteří si sem 
občas zajedou na rekreaci a evidentně 
je nic nerozhází - nás v tomto směru 
nepodporují! Obce, včetně naší, bojující 
o majetkové vrácení lesů z NP Šumava, 
bohužel ze zákona mají smůlu, byť by  
stoprocentně byly lepšími hospodáři 
než v této úrovni NP Šumava. Bohužel!  
Nic jiného než bič a malej dvůr na 
takto zvrácenou mysl neplatí. V tomto 
případě „poslušně hlásím“ dlouhodobé 
přemnožení škodné. Nebuďme neteční 
k naší přírodě a bojujme!!! 

Šumava kouzelná a umírající…..

Jiří Bártík ml.
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Poděkování

Letošní zima se pomalu, ale jistě chýlí 
ke konci, přesto si dovolím ohlédnout 
se za stavebními pracemi na revitalizaci 
náměstí v minulém roce a připomenout, 
že podobná situace nás čeká i v roce 
letošním. Přestože stále pod sněhem, 
náměstí ve své jižní části prošlo znatelnou 
proměnou k lepšímu. Počínaje rekonstrukcí 
spodních inženýrských sítí, rozšířením sítí 
kanalizačních, opravou vodovodního řadu 
a spodní úpravou komunikací. Všechny 
vrstvy jsou stabilizovány dostatečně 
únosným podkladem pro pojíždění 
nákladních vozidel - dopravní obslužnosti 
jsou přizpůsobeny zesílené konstrukce, 
štěrkodrťové vrstvy stabilizované 
cementem. Povrchové úpravy zahrnují 
novou dlažbu, ale při zachování 
původního rázu předlážděním tzv. 
kočičími hlavami. Tyto úpravy jistě potěší, 
pokud si vzpomeneme na předchozí stav! 
Jistě ale naše občany zaujalo osazení 
lamp veřejného osvětlení, jejichž svit na 
fasádách okolních domů budí jistě dobrý 
dojem. Proběhla rovněž výsadba stromoví, 
konkrétně 25 jasanů, 13 jeřábů a dvou lip 
v prostoru mezi samoobsluhou a bývalým 
hotelem Bílá růže. Celá tato první etapa, 
zahrnující spodní jižní část náměstí, 
bude ukončena oficiálně 30. 4. 2010. 
Do té doby zbývá zajistit vyjmutí dlažby 
za východní stranou kostela a urovnání 

podkladu s překládkou historické dlažby. 
Ihned na to (samozřejmě v závislosti na 
klimatických podmínkách) započnou další 
práce na rekonstrukci, tentokrát v severní 
části náměstí. Ty by měly být ukončeny 
v listopadu tohoto roku a budou rozděleny 
do tří etap. První a nejrozsáhlejší úsek 

se bude týkat prostoru mezi radnicí a 
kostelem a částí mezi hlavní komunikací 
a řadou domů na severním okraji náměstí. 
Druhá etapa obsahuje stavební práce nad 
kostelem, včetně dopravní komunikace. 
Není také zanedbatelné, že u této hlavní 
komunikace bude snížen příčný sklon 
oproti stávajícímu. Třetí závěrečná etapa 
se bude věnovat výjezdu na Vimperskou 
ulici a také prostoru před radnicí. Ta 
bude do té doby bez zásahu, aby mohlo 
probíhat zásobování k oběma hotelovým 
komplexům a přístup k radnici. Jistě 
Vás občany zajímá, jakým způsobem 
bude řešena dopravní situace. Tranzitní 
doprava bude úplně odvedena objížďkou 

ulicemi Besední, Dlouhou a Horní.  Osobní 
doprava bude využívat menší objížďky 
přes  dosud zrekonstruované náměstí, 
kolem autobusové zastávky před Dětským 
domovem. Ta bude fungovat až do uzavření 
příjezdů na náměstí v rámci třetí etapy. 
Dalším, mezi občany hojně diskutovaným 
tématem, je přítomnost archeologů – ano, 
jejich archeologický průzkum a dohled 
započne ihned po odkrytí povrchu náměstí. 
Prostor archeologických výkopových prací 
se bude nalézat mezi komunikací a horní 
zástavbou. Všichni doufáme, že jejich 
práce bude natolik intenzivní a efektivní, 
že svojí přítomností nebudou nikterak 
časově limitovat ostatní pracovníky 
zhotovitelských firem! Všichni pracovníci 
těchto firem Vám, občanům Kašperských 
Hor, děkují za shovívavost a pochopení 
pro veškeré možné nepříjemnosti spojené  
s průběhem stavby (hluk, pohyb těžké 
techniky, prašné prostředí, dopravní 
omezení, těžká schůdnost rozkopaných 
povrchů). Toto přání potvrzují slova 
stavbyvedoucího Jiřího Bártíka: „Já sám za 
sebe, jako místní občan i jako pracovník 
zhotovitele, děkuji ostatním za toleranci 
a městu za to, že dokázalo tuto stavbu 
podstoupit. Kdo nic nedělá, nic nezkazí 
– i přesto město do stavby vstoupilo 
s pocitem odpovědnosti za to, že zde 
bude hromada komplikací, problémů 
a nervů. Ale to se oceňuje a budeme to 
my všichni, kteří pak uvidíme znatelnou 
proměnu k lepšímu, a to nejen náměstí, ale 
i celkového dojmu z města.“

Václav Kůs

Revitalizace náměstí pokračuje

Z 1. etapy rekonstrukce

Také jste si všimli, jak se všichni těšíme po 
té dlouhé zimě na to vytoužené jaro? Skoro 
každý z nás nadával na ten "hroznej sníh" 
a hlavně jsme sledovali a nadávali: "u nás 
to neuklidili", "u nás taky ne", "to je obce, ať 
si to uklidí" atd. Bylo nás málo, kteří jsme 
vzali bez řečí hrablo a pomohli "jim", i když 
je to "jejich". Leckterý z nás si pamatuje 
na zimy, kdy se nesolilo, ale pouze se 
protáhlo. Každý z nás si i několikrát denně 
sníh odházel a bylo to. Dnes napadne 
pár centimetrů sněhu a už nadáváme na 
radnici. Ale pomoci, to ne! Uvědomme si 
konečně, že je to naše město. Pamatujeme 
si i na jarní úklidy, kdy každý vzal koště, 
lopatu a kolem domu uklidil – tedy vlastně 
ne každý, vždy se našli kritici, co všechno 
ví, všemu rozumí atd. Jsou to experti, kteří 
ví, jak by se mělo něco udělat, ale sami 
pomoci, to ne – ctí zásadu to je "jejich" .
A teď ta paráda, sníh nám krásně taje a 
co se nám to všude klube? Neuvěřitelné!! 
My máme skoro celé Kašperky samé psí 

h.…. Šílené! Budeme mít krásné náměstí 
– nemusíme už mít hlavu ohnutou, 
abychom nezakopli, ale musíme ji mít 
ohnutou, abychom nešlapali do toho 
od Vašich psích mazlíčků. Tak moc je 
milujete, že je klidně necháte vykadit 
nejen na náměstí, ale i ve všech uličkách 
a zákoutích. Pravda, jsou i tací, kteří mají 
igelit a seberou to. Ale většinou se majitelé 
na psíčka dívají a čekají až to udělá a pak 
jdou klidně dál - však "oni" to uklidí. Pokud 
by se Vám podařilo například na trávníčku 
v Dlouhé ulici "to" nerozšlápnout, byl by 
to zázrak. Je to zkrátka katastrofa. V cizině 
byste si to nedovolili. Často říkáme: "V tom 
Německu, tam to je vypiplaný", ale tam by 
Vás hnali! A tady se to smí?? Potřebovali 
byste pořádné pokuty a dali byste si pozor! 
Kdo je povinen to po Vašich psech uklízet? 
Jen Vy – ten pes je Váš a ne obce, jak rádi 
říkáte! Zkuste se zamyslet a uklidit to, ať 
to tady máme taky hezké jako jinde. Je to 
pouze v nás!

Výz va

Kašperskohorský občan

Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska 

okresní sdružení Klatovy

děkuje za sponzorský dar na 
X. okresní hasičský ples, konaný 

16. ledna 2010 v Sušici

Poděkování patří Městu Kašperské 
Hory, firmě Medica Filter Kašperské 
Hory, Drogerii Hadrava Kašperské 

Hory, Obchodu U Jirmanů, Brusírně 
skla Jirman Kašperské Hory a SDH 

Kašperské Hory

Jiřina Petergáčová
Místopředsedkyně kontrolní a 

revizní rady OSH Klatovy
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Rok 2009 lze zařadit mezi úspěšné roky 
hradu Kašperk. Aktivity v daném roce se 
dají rozdělit na tři základní skupiny. 
První skupinou je návštěvnický provoz, tj. 
především prohlídky hradu, doprovodné 
kulturní programy a prodej zboží. V roce 
2009 navštívilo hrad Kašperk 45.778 
platících návštěvníků prohlídek či diváků 
našich představení. To je minimálně od 
roku 1999 (od té doby mám tato čísla 
k dispozici) zatím nejvyšší návštěvnost 
našeho hradu. Hlavní novinkou uplynulé 
sezóny se staly speciální prohlídky pro školy 
a pro rodiče s dětmi. Byl to pro nás, kteří 
jsme tyto prohlídky připravovali, tak trochu 
krok do neznáma. Podle následných ohlasů 
to byl krok správným směrem. To ovšem 
neznamená, že nemáme co zlepšovat. 
Proto připravujeme od letošního jara 
upravené dětské prohlídky, které (jak pevně 
doufáme) budou pro děti ještě zajímavější 
a také poskytnou dětským účastníkům 
ještě větší prostor pro aktivnější se zapojení 
do prohlídky. V celku úspěšně nám dopadly 

i kulturní akce, které jsme v loňském roce 
pořádali.  Využívám rovněž tohoto článku, 
abych poděkoval našim dobrovolným 
hasičům za pravidelnou a nezištnou pomoc 
při zajišťování hasičského dozoru na všech 
našich akcích.
Do druhé skupiny patří zajišťovací práce 
na záchraně památky a ostatní opravy 
či údržba. V minulém roce se jednalo 
především o zajištění jižní hradební stěny 
na nádvoří a preventivní zajištění nároží 
východní věže. Do této věže jsme nechali 
v uplynulém roce vyrobit a instalovat 
okenice včetně výplní dveřních otvorů. 
Touto dodávkou byl pověřen Jaroslav 
Kostelník ze Zaluží. Velice kvalitní kování 
pro tyto dřevěné konstrukce vyrobil náš 
místní řemeslník Ladislav Hadrava.
Třetí skupinou lze nazvat celkové 
hospodaření. Tím se rozumí vedle všech 
příjmů a výdajů také úspěšnost při získávání 
grantů a dotací. V minulém roce se nám 
podařilo získat grant od Ministerstva kultury 
z Programu záchrany architektonického 

dědictví ve výši 500.000,- Kč na opravu 
jižní hradební stěny. Částkou 100.000,- Kč 
přispěl Plzeňský kraj na výrobu okenic a 
výplní otvorů do východní věže. Roční 
obrat hospodaření hradu Kašperk je něco 
málo přes 5 miliónů Kč po zaplacení DPH. 
Toto nejsou možná žádná závratně vysoká 
čísla. Nám to ale zatím stačí k plnění cílů 
naší činnosti, mezi které patří především 
pravidelné a koncepční zajišťování 
historicky a architektonicky cenné části 
našeho hradu a také realizace zajímavých 
programů pro návštěvníky našeho hradu.
Více informací o dění na Kašperku naleznete 
v příštím vydání zpravodaje. Kulturní 
program a aktuální nabídka je k dispozici 
rovněž na oficiálních webových stránkách 
hradu Kašperk: www.kasperk.cz.
Všem obyvatelům našeho města přeji 
pěkné jaro a aspoň  s některými z vás na 
viděnou na některém z našich programů 
na Kašperku.

HRAD KAŠPERK V ROCE 2009 

Zdeněk Svoboda, 
kastelán hradu Kašperk

V letošním školním roce se poprvé žáci 
školy zúčastnili výukových dopolední 
organizovaných Lesy ČR. Jedná se 
o seznámení dětí s životem lesa z pohledu 
zkušených lesníků. Během celého 
dopoledne se děti naučí orientovat 
v mapách lesních porostů, poznají jak určit 
stáří malých stromků.,seznámí se s prací 
v lese a se zákonitostmi v životě lesa. Pro 
všechny jsou pak vítaným zpestřením hry, 
ve kterých se seznámí děti s lesem i pomocí 

ostatních smyslů, jako třeba hmatu. Možná 
nejvíc zábavy si pak žáci užili během her 
založených na spolupráci a vzájemné 
důvěře (jeden vedl ostatní, kteří se drželi 
za ruce a měli zavázané oči). 
Závěrem bych rád poděkoval Lesům ČR za 
jejich dobrý nápad seznámit veřejnost se 
životem lesa i ze svého pohledu, nechci se 
pouštět do úvah co je pro les správné, ale 
nastupující generace by měla mít možnost 
se sama rozhodnout co je jim bližší.

Lesní pedagogika

Jaroslav Havel

8. května – II. ročník pochodu Ždánovskou 
vrchovinou
15. května – I. ročník běhu kolem Lišáku

Zájezdy:
NP Šumava – Poledník (červen)
Chodsko – Domažlice, Výhledy, Klenčí (srpen)
Jižní část NP Šumava – Planá, Plešné jezero, 
Plavební kanál (září)
NP Bavorský les – Grafenau (začátek října)

Zimní pochody:
II. ročník pochodu Odyssea soudního sluhy 
(10. prosince)
III. ročník vánočního pochodu Na vrchol 
Chlumu (24. prosince)
Na výše uvedené akce zve výbor OS Náš 
domov Šumava v Kašperských Horách nejen 
spoluobčany, ale i návštěvníky Kašperských 
Hor.

Plán akcí pořádaných OS Náš 
domov Šumava na rok 2010

Premiéra kašperskohorských tanečnic břišních tanců v Nalžovských Horách
František Kortus

Ve dnech 3. - 4. 4. 2010 bude (kromě 
prohlídek) pro návštěvníky hradu připraven 
doprovodný program: malé představení 
dvou šašků, kteří se rozhodli strávit na 
Kašperku Velikonoce. Jedná se o upravené 
šaškovské představení z posledních zimních 
prohlídek.

Velikonoce na hradě

Zdeněk Svoboda, 
hrad Kašperk
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Letošní školní rok nám nějak příliš rychle 
ubíhá... Na jeho samém začátku jsme si užili 
Branný den, který pro naše žáky připravují 
vojáci ze Strakonic. Ve školních lavicích 
už zase začíná učení (nebo mučení?) a 
školákům  nastávají každodenní povinnosti. 
Podle našeho vzdělávacího programu 
Naše škola jsme postoupili do 8. třídy. Od  
sedmičky se žáci učí druhý cizí jazyk, přidali 
jsme informatiku a nezapomínáme ani na 
cvičení z českého jazyka.
Kvůli nízkým počtům žáků jsme byli 
nuceni spojit nejen 1. a 2. třídu, ale také 
3. a 5. Ve spojených třídách se musí žáci 
učit samostatnosti, větší ukázněnosti, více 
musí spolupracovat. Myslíme si, že žádnou 
újmou děti netrpí, neboť řadu hodin mají 
jednotlivé ročníky zvlášť. Školní rok jsme 
začínali se 135 žáky -  to je asi naše největší 
bolest. Škola je pěkně upravená, prostorná 
a čeká na další žáky. Doufejme, že finanční 
krize nezastaví nárůst populace ani jinde, 

ani v Kašperských Horách a blízkém okolí. 
Možná dojde i na vypínání elektrického 
proudu...
Kromě klasických aktivit – jako je plavecký 
a lyžařský výcvik (letos poprvé pro žáky 
6. i 7. třídy) se nám povedl Den řemesel. 
Kromě toho, že žáky i dospělé veškeré 
činnosti bavily, nás potěšil i poměrně velký 
zájem veřejnosti, a to i návštěva některých 
bývalých žáků.
Škola se  tradičně zapojila do veškerých  
aktivit v průběhu adventu. Nezapomínáme 
ani na sport – zájemci  si mohli zabruslit na 
zimním stadionu v Sušici. Milovníky zimních 
sportů  potěšil i Den na sněhu. Ze Zimní 
olympiády na Železné Rudě si  přivezla A. 
Kůrková  stříbro  (obří slalom) a O. Beneda   
bronz (rovněž obří slalom). Blahopřejeme! 
Náš dík patří i E. Pletlové, která získala 
1. místo v okresním kole olympiády 
v německém jazyce. Ráda bych poděkovala 
všem žákům, kteří mají zájem o další aktivity. 

Naše pochvala patří i členům dramatického 
kroužku za nastudování pěkné pohádky.                                                                      
Vloni jsme se přihlásili do projektu 
Vzduchoplavec Kráčmera (pořad České 
televize) a nyní již začínáme shromažďovat  
potřebné informace. Určitě Vás budeme 
postupně  informovat. Bude to pro nás 
cenná zkušenost.
Další informace  ze života naší  školy si 
můžete přečíst v tomto Zpravodaji. Moc 
ráda bych na závěr poděkovala všem  
institucím v našem malém městě, které 
se jakýmkoli způsobem  věnují  dětem. 
Ať už je to v oblasti  kultury, sportu  či 
ekologii nebo lesní pedagogice. Rovněž 
děkuji Školské radě a SRPDŠ za podporu.  
Doufám, že i rodiče využili možnost ovlivnit  
chod školy vyplněním dotazníku Mapa 
školy, který vyhodnotí společnost Scio. 
Určitě rádi uvítáme rodičovskou veřejnost 
na dalších připravovaných akcích v naší 
škole. Na shledanou se těší  

Věra Korcová  

Co se u nás děje...

Moderní vzdělávání na venkově
„Šumavské školy a školičky. Opomíjené, 
zatracované a tolik potřebné. Ne vždy 
k užitku dětí volíme vzdělávací zařízení ve 
městech a větších centrech také proto, že 
podceňujeme vyučování na venkově. V té 
škole, která formovala po celá desetiletí 
prarodiče, rodiče, ale i nás samotné. Má 
racionální smysl usilovat o zachování 
malých škol na Šumavě, byť s menším 
počtem dětí? Můžeme si to vůbec dovolit? 
Na druhé straně poskytování kvalitní 
výuky našim dětem spočívá především 
v racionalitě.“                               
(Citace z projektu Výuka Šumavou-OPRLZ 
MŠMT: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0040) 

Základní škola, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory se 
soustřeďuje především na efektivní využití 
dostupných vzdělávacích forem. Chce 
dopřát šumavským dětem na venkově 
kvalitní vzdělání, rozvíjet jejich znalosti a 
individuální dovednosti. Přitom se ve výuce 
snaží zaměřit na nemalé kulturní dědictví a 
přírodní prostředí, ve kterém žáci žijí. 

Velkou výhodou ZŠ v Kašperských Horách 
je dostatek odborně vzdělaných pedagogů 
a vychovatelů, kteří se tak mohou soustředit 
na klíčové kompetence nejen v oblasti 
základních předmětů, informačních 
technologií, ale také na jazykové dovednosti 
motivující k mezinárodní spolupráci.   

Malá nebo velká? 
Dát své dítě do velké nebo do malé školy 
je rozhodnutí, které řeší každoročně 
spousta rodičů a ti samozřejmě chtějí pro 
své potomky vždy jen to nejlepší. Jenže na 
velikosti nezáleží.
Naše škola v Kašperských Horách je malá, 
chodí do ní pouze 135 dětí včetně těch 
z odloučeného pracoviště ve Strašíně. Škola, 
se kterou jsme právě uzavřeli partnerství, 
je velká – má více než 1000 žáků. Dalším 
rozdílem mezi těmito dvěma školami je, 
že ta první se nachází uprostřed krásné 
šumavské přírody a ta druhá je až v dalekém 
a pro nás cizokrajném Istanbulu. Přesto 
nám tyto rozdíly vůbec nevadí, naopak 
jsou pro naše partnerství spíše výhodou. 
Důležité totiž je, co máme společné – obě 
školy jsou v Evropě a obě se snaží své žáky 
vést k porozumění sociálních a kulturních 
odlišností mezi národy a získání povědomí 
národní a evropské identity.
Jako učitelka angličtiny mám se svou 
tureckou kolegyní jasné představy a 
očekávání od začínajícího projektu. Měl 
by přispět ke „společné budoucnosti“ 
v evropském kontextu, k pochopení 
rozdílných kultur a vzájemné toleranci. Co 
to ale znamená pro naše žáky? 

Zeptala jsem se přímo jednoho z žáků 
šestého ročníku, Daniela Janošíka: 

Co se ti na projektu 
s tureckou školou 
líbí?
Líbí se mi, že 
poznáme nové 
kamarády, novou 
zemi a její zvyky. 
A víc nás baví 
angličtina.

Co od toho 
očekáváš?
Poznáme, jak se žije v Turecku, jaké tam 
nosí věci a jaká je jejich kultura. Je to pro 
nás nová země.

Čím ty sám do projektu přispěješ?
Přispěju tím, že se zapojím, že se spolužáky 
natočíme video a ukážeme, jak žijeme tady, 
že třeba do školy nenosíme uniformy. Že 
tady máme sníh, zimu a ne jen teplo. A taky 
přispěju tím, že se začnu víc učit!

Myslím, že Dan vystihl přesně, co by nám 
mělo toto partnerství přinést. Máme za 
sebou první natáčení, nyní jsme dokončili 
prezentaci školy a čeká nás představení 
místa, kde žijeme. Na projektu děti pracují 
nejen v hodinách angličtiny, ale také 
v hodinách českého jazyka a dějepisu. 
Budou se tedy moci směle pustit i do 
povídání o naší zemi a její historii. Školní rok 
zakončíme českou národní pohádkou nebo 
místní pověstí – samozřejmě v angličtině.  

Ing. Jiřina Helíšková
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6. třída K. Hory

Dan Janošík



Každým rokem na přelomu ledna a února 
vyhlížíme, my učitelé ZŠ, kolik k nám dorazí 
dětí k tzv. zápisu do 1. ročníku. Letos zápis 
proběhl 3. 2. a opět musíme konstatovat, 
že úbytek dětí posledních několik let 
stále pokračuje. Do školy se dostavilo 15 
předškoláčků, ale už nyní víme, že dva 

určitě nenastoupí 
z důvodu odkladu 
školní docházky.
Jako jinde, tak 
i u nás, musí 
budoucí školák 
prokázat určité 
vědomosti – znalost 

barev, triviálních počtů, umět odříkat báseň, 
či zazpívat píseň, orientovat se v prostoru, 
mít správnou výslovnost a správně držet 

tužku. Tolik bychom chtěli mít více prostoru 
a času na to, nechat děti 
samy vyprávět a ověřit si více 
věcí…
Víte například, že dítě 
jdoucí do školy musí umět 
zavazovat tkaničky, jíst 
příborem, stříhat nůžkami, 
umět pozdravit, poprosit, 
poděkovat, omluvit se, ale také vydržet 
v klidu poslouchat krátké vyprávění a 
povídat si o něm, umět udržovat kolem 
sebe pořádek, vědět, co je zdvořilost 
k dospělým a kamarádství k ostatním 
dětem? A tak apelujeme zejména na rodiče 
dětí s odloženou školní docházkou – věnujte 
rok odkladu k intenzívní přípravě na školu a 
hlavně k odstranění řečových vad.

Vždy kvitujeme s povděkem, když dítě 
před nástupem do školy dochází 
pravidelně do MŠ a jejich učitelky 
nás pak mohou následně 
o předškolácích informovat.
Hezkým zvykem na naší škole se 
stalo, že ještě před zápisem jim 
stávající prvňáčci či druháčci píšou 
dopisy s obrázky, kde je zvou mezi 

sebe a že děti ze ŠD a ŠK připravují pro 
malé spolužáčky upomínkové předměty, 
či jiné drobnosti a dárečky. Proto i letos 
odcházely děti od zápisu s plným baťůžkem 
překvapení. My učitelky hlavně doufáme, 
že se jim návštěva ve škole líbila, budou se 
těšit na září, najdou si zde dobré kamarády 
a prožijí v naší škole hezkých devět let 
povinné školní docházky.

Zápis do 1. třídy

Milena Kankrlíková

Naši družinu při ZŠ Kašperské Hory 
navštěvuje 29 dětí. Činnost oddělení 
je z velké části zaměřena na výtvarné 
a rukodělné práce. Děti mají možnost 
seberealizace, podílejí se na činnosti 
družiny svými nápady a názory. Naše motto 
je – „ Aby se u nás spíše tvořilo a každý měl 
příležitost ukázat, co dovede.“
Nedílnou součástí našich činností je 
celoroční projekt. Po loňském projektu „A to 
je ta krásná země…aneb cesta do minulosti“, 
kdy jsme cestovali historií naší země 
prostřednictvím Starých pověstí českých od 
Aloise Jiráska, jsme v letošním školním roce 
vyrazili do přírody. A to s projektem „Jaro, 
léto, podzim, zima, celý rok je prima!“ Děti 
pracují v partách Mravenců, Ježků, Koníků, 
Hříbat a s nadšením sbírají potřebná razítka 
na své Kalendáře období. Podnikáme 
„výlety“ do přírody jako „lovci beze zbraní“. 
Děti zábavnou formou poznávají stromy, 
keře, ptáky, rostliny, hmyz…. Pozorujeme 
přírodu pod lupou, děláme drobné pokusy. 
Na podzim děti s elánem sbíraly přírodniny 
v parku u školy a soutěžily, kdo přinese 
nejzajímavější objev. Ve třídě i v přírodě 
hrajeme hry, díky nimž děti získávají další 
dovednosti a vědomosti o přírodě. Se 
zaujetím děti kreslí obrázky na každý měsíc 
do Pranostického kalendáře, který si všichni 
mohou prohlédnout na naší výstavce. Každý 
měsíc nacvičujeme pro rodiče a kamarády 
divadélko z cyklu Zvířátka ze dvorka. Naše 
putování přírodou prolínají v jednotlivých 
etapách činnosti typické pro dané roční 
období a s ním související tradiční svátky. 
Již máme za sebou několik vydařených 
akcí. Na podzim jsme si zazávodili s drakem 
a absolvovali „Bramboriádu“, kde děti 
poznávaly, co se všechno dá s bramborami 
dělat. Například jsme psali zprávy tajemným 

bramborovým inkoustem a také jsme si 
upekli bramborové preclíky. V listopadu 
jsme zažili v družině Strašidelný den, plný 
překvapení a soutěží. 
V adventním čase za námi přišel Mikuláš 
s družinou čertů a andělů a za hezké 
písničky potěšil děti nadílkou. Předvánoční 
shon s výrobou přání, svícnů a vyšívání nám 
zpestřily děti navštěvující ZUŠ. Zahrály nám 
pěkné skladby na flétnu a klavír.
Týden před Vánocemi jsme ve školní družině 
oslavili Vánoce, přišel i Ježíšek. Na vánoční 
besídku jsme pozvali rodiče 
a kamarády, pro které 
děti  připravily divadélko 
,,Zvířátka a Vánoce“ a na 
závěr si společně s rodiči 
zazpívaly vánoční koledy. 
Po novém roce jsme se 
pustili znovu s chutí do 
práce. Díky spoustě sněhu, 
která hned po prázdninách 
napadala, jsme mohli uspořádat Zimní 
olympiádu. Kluci si zasoutěžili proti 
děvčatům v uspávání medvěda šipkami, 
zhasínání svíček sněhovou koulí a zápolení 
ve sněhové bitvě. Přestože se všichni snažili, 
kluci byli přece jen o něco lepší, ale na sladké 
odměně jsme si pochutnali všichni.
Koncem ledna jsme uspořádali výtvarnou 
soutěž „Zimní sporty“. Děti vytvořily  
opravdu pěkné kresby, které nám nyní zdobí 
chodbu u školní družiny. Děti nezapomněly 
ani na mladší kamarády z mateřské školy, 
kteří přišli k zápisu do první třídy. Vyrobily 
jim na památku školičky s veselými přívěsky 
ze sádry. 
Únor je pro nás měsícem, kdy pomáháme 
zvířátkům a ptáčkům přežít zimu. Děti 
pečlivě sledují, jak v družinovém krmítku 
ubývají slunečnicová semínka a také 

navlékly jablkové závěsy a vyrobily „ptačí 
salám“ z tuku a semínek. 
Začátkem února na nás čekalo velké 
překvapení. Do družiny nám přibyla nová 
členka, a to fretka Sárinka. Přes počáteční 
obavy, jak budou děti na zvířátko reagovat, 
vše dopadlo nad očekávání. Děti se se 
Sárinkou velmi rychle spřátelily. Snaží se 
pomáhat při každodenním uklízení klece, 
ale nejraději se se Sárinkou mazlí a hrají si. 
Hrátky se Sárinkou nám ukrátily čekání 
a přípravy na karneval. Děti se s velkým  

elánem pustily do 
příprav výzdoby 
třídy a s pomocí 
maminek a babiček 
si připravily masky. 
Konečně nastal den 
karnevalu „Nemohla 
jsem ani spát, jak 
jsem se těšila“, svěřila 
se malá Markétka. 

Družina se proměnila v pohádkovou říši 
princezen, ježibab, motýlích víl, indiánů, 
detektivů a dalších pohádkových bytostí. 
Po řadě soutěží a tanců jsme si pochutnali 
na masopustních koblihách a karneval 
zakončili balonkovým tancem. 
V nejbližší  době nás čekají závody 
papírových vlaštovek. Po jarních 
prázdninách se opět vydáme do přírody, do 
světa zvířat a hmyzu. Až se oteplí, čeká nás 
soutěž ve cvrnkání kuliček. Pro maminky a 
babičky si děti připraví ke Dni matek besídku 
s divadélkem a písničkami. Na přelomu 
května a června se vydáme do přírody, kde 
si vyzkoušíme orientaci podle turistických 
značek a zkusíme rozdělat táborový oheň, 
na kterém si potom opečeme buřty. Školní 
rok završíme „Červnovými slavnostmi“ a pak 
už se budeme těšit na prázdniny.

V družině se nenudíme

Milena Veselá, školní družina
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Ke kašperskému podhradí patří nenápadná 
vesnička Tuškov (Tuškovy, Touškovy, 
Duschowitz). Rozložila se v krásné krajině 
na jižním svahu nad údolím Opoleneckého 
potoka při staré silnici, která od nepaměti 
spojovala Kašperské Hory se Sušicí, 2 km 
severozápadně od Kašperských Hor, 
v nadmořské výšce 640 metrů. V roce 
1436 je jmenována mezi vesnicemi, které 
byly v držení města Sušice. Později je 
Tuškov součástí panství hradu Kašperku. 
Za Rudolfa II., v roce 1584, se Tuškov spolu 
s dalšími vesnicemi a příslušnými pozemky 
dostal do majetku Kašperských Hor. Berní 
rula z roku 1654 tu zaznamenala 3 rolníky 
se jmény Jakub Lukeš, Matěj Keczer a 
Zikmund Wenzl, chalupníky Havla, Tašera 
a Hanuše. Jistá Rozina Šindlerin tu tehdy 
vlastnila mlýn o jednom kole.  Před 2. 
světovou válkou existovala obec Tuškov, 
kterou tvořily osady Tuškov, Opolenec, 
Dolní Dvorce s místními částmi Příčná a 
Trnov, dále Žlíbek s Novým Dvorem, Kavrlík 
a Radešov. Při sčítání obyvatel tu tenkrát 
ve všech těchto osadách napočítali celkem 
792 obyvatel. V roce 1872 žilo v Tuškově 
105 lidí ve 13 domech, v roce 1930 tu bylo 
124 obyvatel a 21 stavení. V současné 
době je zde evidováno 29 trvale hlášených 
občanů.
Pýchou tuškovských byla dvoutřídní 
škola ve vlastní patrové budově ve středu 
obce. Školu postavil v roce 1896 osvícený 
sedlák Karl Klostermann z Opolence. 
Přízemí patřilo prostornému bytu řídícího 
učitele, v patře pak byly dvě třídy, kabinet 

a záchody. Ve škole měla své umístění také 
školní a obecní knihovna. Ve 30. letech se 
v Tuškově o výuku starali dva učitelé, jako 
řídící se uváděl nadučitel Franz Prinz. Po 
odsunu Němců, v 50. letech, zde bydlel a 
působil učitel Bohuslav Jirák (asi do roku 
1953). Pro děti z místa i okolí v té době ve 
škole hrával loutkové divadlo pan Vincenc 
Hammerbauer se synem stejného jména 
a rodinou řídícího Jiráka. V předválečných 
letech měl Tuškov dobrovolný sbor hasičů, 
čítající 20 členů. V okolních vesnicích znali 
lidé tehdy dobře tuškovskou dechovku, 
kterou vedl Jakub Landauer, zvaný „der 
Jogerl“.
Ve středu obce stával dlouho železný 
kovaný křížek, pořízený na památku 
neštěstí z roku 1856, kdy tu 19. června, jen 
několik kroků od domu č.p. 3, zabil blesk 
hospodyni Terézii Hodinovou i její dvě 
dcery, když za bouřky stály pod jabloní. 
Po roce 2000 věnoval litinový kříž Tuškovu 
německý krajan Ing. Karl Prinz, který 

pochází z Radešova. Kříž stojí u odbočení 
cesty k Opolenci. Nezajímavějším domem 
v Tuškově je č. p. 3 s typickou zvoničkou.
V 50. letech 20. století žila v Tuškově 
teta známé filmové a divadelní herečky 
Jany Rybářové – paní Václava Rybářová – 
Sládková. Mladičká umělkyně svou tetu 
v Tuškově několikrát navštívila. Při těchto 
příležitostech s ní mluvil místní občan pan 
Herbert Tuschl. Jak si pamětníci dobře 
vzpomínají, Jana Rybářová (1936 – 1957) po 
polovině 50. let skvěle zazářila v několika 
českých filmech (Stříbrný vítr, Z mého 
života, Legenda o lásce, Labakan, Dalibor, 
Proti všem). Velmi mladá a neobyčejně 
půvabná herečka spáchala sebevraždu 
den předtím, než měla dostat vytouženou 
roli ve filmu Vlčí jáma. (Nahradila ji pak Jana 
Brejchová.)
Nedaleko Tuškova v lese pod hradem 
Kašperkem, severovýchodně od vesnice, 
je místo zvané Vlčí jáma (Wolfsgrube). 
Tuto starou, částečně vyzděnou lapací 

jámu zde dokonce můžeme ještě najít. Je 
to památka na doby, kdy se lidé museli 
bránit proti vlkům. Tyto šelmy ohrožovaly 
dobytek, zejména ovce. Proti vlkům se 
kladly pasti, nejúčinnější byly hluboké 
jámy, zamaskované na povrchu slabými 
větvičkami. Návnadou bývalo selátko či 
husa, někdy byly do dna jámy zaraženy 
kůly, seříznuté do ostré špice. Když vlk do 
takové jámy spadl, neměl již šanci uniknout 
a lidé ho mohli snadno sprovodit ze světa, 
aniž by jim hrozilo sebemenší nebezpečí.

O Tuškovu a vlčí jámě

Tuškov - dům č. 3 se zvoničkou PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

V každém odvětví materiál stárne, auto 
staré 1 rok má úplně jiné vlastnosti než 
auto staré 6 let, ale asi 
v žádném odvětví to 
není tak výrazné jako 
v oblasti počítačů 
a ostatní výpočetní 
techniky. Počítač, 
který si jeden rok 
koupím za 15 000 Kč a 
jsem spokojený jakou 
mám „nadupanou 
mašinu“ má za 4 roky hodnotu stěží 
4 000 Kč a většina nových programů na něm 
prostě nefunguje, ale vývoj jde dál a i škola 

na tento 
vývoj musí 
reagovat. 
Proto jsme 
byli velice 
vděční, když 
se radnici 

podařilo získat dotaci od Plzeňského kraje 
ve výši 400 000 Kč k tomu ještě 100 000 Kč 

povinné spoluúčasti 
a bylo  možné 
kompletně inovovat 
učebnu informatiky 
a některé další třídy 
vybavit další výpočetní 
technikou.
Nyní je tedy učebna 
vybavena novými počítači 
s dvoujádrovými procesory a 

s operačním systémem Windows 7, snad to 
někomu připadne jako zbytečný přepych, 
ale s počítači se téměř každý setká jak 
v dalším studiu, tak i v zaměstnání. A 
naše škola v tomto směru snese srovnání 
i s mnohem většími školami.
Ve škole se nám však kromě zmíněných 
počítačů, kamery a fotoaparátu objevila 
i zařízení, se kterými zatím nikdo z dětí 
nepracoval. Vizualizér a 2 multimediální 

tabule (SMART BOARD). Co to vlastně 
je? Vizualizér je zařízení, pomocí kterého 

lze na zeď promítat 
obraz jakýchkoli 
pomůcek a předmětů. 
Plně tedy nahradí  
zpětné projektory 
a další zařízení, 
kterým už dávno 
skončila životnost. A 

SMART BOARD je vlastně velká dotyková 
obrazovka, kterou lze využít ke všemu - od 
promítání filmů až po práci s výukovými 
programy.
Ještě jednou díky 
Plzeňskému kraji a 
naší radnici za to, že 
i nadále umožnili dětem práci s moderní 
technikou. Pokud by si snad někdo chtěl 
všechna tato zařízení vyzkoušet bude  vítán 
při příštím dnu otevřených dveří, o jehož 
termínu budete informováni.

Jaroslav Havel

Nová výpočetní technika ve škole
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Zastávkou turistů, kteří putují ke hradu 
Kašperku nebo k Pustému hrádku, bývá 
vesnička Žlíbek s osvěžující pramenitou 
vodou, která tu stéká do velkého dřevěného 
koryta. Žlíbek (německy Rindlau, 
lidově Rendla, Rindle) se rozložil 2,5 km 
severovýchodně od Kašperských Hor na 
svahu pod Zámeckým vrchem (921m). 
Německý název osady vychází z výrazu 
„die Rinne“, což znamená rýhu, žlab, žlábek. 
Patrně se tady jednalo o žlab či rouru, kterou 
se přiváděla voda do nádrže nebo spíše 
jde o žlab (koryto), do kterého byla voda 
přiváděna. Takový dřevěný žlab, do něhož 
voda přitéká rovněž dřevěným žlábkem, je 
ve středu osady dodnes. Tento dřevěný žlab 
je tak symbolem osady a zároveň názorným 
vysvětlením původu jejího pojmenování.
První zpráva o Žlíbku je z roku 1402 
v souvislosti s církevními poplatky kostelu 
v Sušici. V roce 1483 prodal Půta Švihovský 
z Rýzmberka „lúku kasprlowsku, kteráž pod 
Zlebkem leží, Jírovi Kassperlovi 
ze Zlebku“. V roce 1505 je 
jmenován „Kašperk zámek… 
se vsí Žlábek“. Roku 1584 byl 
Žlíbek, jako ves původně patřící 
k hradu Kašperku, prodán 
městu Kašperským Horám.
Nadmořská  výška  lokality přes 
800 metrů zde vůbec nepřála 
zemědělskému hospodaření. 
Obilí, většinou oves a žito, 
tu dozrávalo o čtrnáct dní 
později než u sousedů dole 
v Tuškově nebo Opolenci. 
Berní rula z roku 1654 tady 
zaznamenala jednoho rolníka, 

čtyři chalupníky a dva „zahradníky“ – 
bezzemky, konstatovala, že „půda v horách 
hubená…skromné možnosti“ a že lidé 
si tu přivydělávají spřádáním lnu. Do 
počátku 40. let 20. století půda ve Žlíbku 
skýtala obživu sotva třem rodinám, ostatní 
se raději ohlíželi po jiných činnostech. 
Pracovali jako dřevaři a řemeslníci, nejvíce 
se věnovali přibližování a dopravě dřeva 
z knížecích lesů na Ždánově nebo z oblasti 
Zámeckého lesa kolem hradu Kašperku. 
Kmeny se vozily do kašperskohorských  pil  
nebo ke dráze v Sušici. V polovině 19. století 
tu bylo 17 stavení se 173 obyvateli. Sborník 
Sušicka z roku 1938 zaznamenává ve Žlíbku 
22 stavení, 118 kusů hovězího dobytka, 28 
prasat, 10 ovcí a 12 koz. V osadě, ke které 
je připojen hrad Kašperk, se dnes uvádí 
6 popisných čísel a 12 trvale přihlášených 
občanů.
Uprostřed Žlíbku stojí nevelká kaple se 
zvoničkou a zvonem. Je to omítnutá 

kamenná stavba 
z konce 18. století na 
obdélném půdorysu 
s trojbokým závěrem. 
Letopočet 1820 
vyznačený nad 
vchodem se vztahuje 
k pozdějším úpravám 
tohoto svatostánku. 
Hlas zvonu pravidelně 
vyzýval žlíbecké 
obyvatele k modlitbě 
nebo zcela mimořádně 
ke vzpomínce na právě 
zesnulé osadníky. 
Podle badatelky Marie 

Frankové se tu prý ještě začátkem 20. 
století zvonívalo proti bouřkovým mrakům. 
V posledních letech se v kapli pravidelně 
vystavuje žlíbecký betlém i s jeho pašijovou 
a velikonoční variantou. Jde o současné dílo 
lidového řezbáře Jaroslava Podzemského 
z Kašperských Hor, který tu má rekreační 
chalupu. Žlíbek je veskrze rekreační osadou, 
řada nových objektů tu vznikla na starých 
základech, ty nejnovější stavby, stylově 
přizpůsobené horskému prostředí, však 
dnes směle opouštějí historický intravilán 
sídla. K místním zajímavostem patří i (dosud 
nerestaurovaný) kovaný polní kříž (z doby 
po 1800) dole pod osadou nad silnicí. Ze 
Žlíbku je to jen několik kroků do Českých 
Domků, kde adaptací staré usedlosti vznikl 
nedávno pension se stylovou restaurací 
Rychta na Račánku. K jejím atraktivitám 
patří i výhled na mohutný masív hory 
Ždánova. S Českými Domky - Račánkem si 
mnozí pamětníci vybaví svéráznou a téměř 
legendární osobnost dřívějšího kastelána 
na Kašperku Karla Blahouta, který tu bydlel 
i hospodařil.
Ke  Žlíbku se dříve řadil i Nový Dvůr, 
situovaný při cestě ze Žlíbku do Dolních 
Dvorců. Původně to byl jeden ze dvorů, 
které tvořily hospodářské zázemí hradu 
Kašperku. Spolu s dalším hradním zbožím 
získaly i Nový Dvůr Kašperské Hory. Časem 
se tu vytvořila tři samostatná hospodářství, 
známá pod domovními jmény Nouschl, 
Wirtsbauer a Krohhäusl. Malebná kaplička 
nad cestou v Novém Dvoře patřila 
k Nouschlovi.

PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory 

Ve Žlíbku je žlab na vodu

Dovolte mi malé zamyšlení,  k němuž  
mě přivedla návštěva zdejšího muzea. 
Původně jsem hledala inspiraci k malování 
podmaleb. Návštěva ve mě probudila 
kolotoč  myšlenek o příběhu tohoto kraje.
Důkladně jsem si prohlížela ty nádherné 
předměty,  které vypráví příběh 
lidí hluboké víry, lidí pevně 
zakotvených v Božím  řádu,  lidí 
prostých,  bytostně spjatých 
s Bohem. To On dával jejich dnům 
řád,  smysl, ale i sílu pro život v tak 
těžkých podmínkách . Provázel  je 
od kolébky po smrt. Jejich životy 
a jejich víra utvářely ducha téhle 
krajiny,  která stále jakoby čeká na 
obnovu,  na probuzení ze spánku 
doby nedávné.
 Napadá  mě,  že Panna Maria a svatí 

patroni,  kterým byla prokazována taková 
úcta a láska zdejšími lidmi, se nezměnili 
- stále bdí věrně nad  tímto krajem, stále 
čekají na odpověd člověka. Člověka, který  
má  svobodu volit mezi životem s Bohem  
nebo bez Boha.  Život našich předků vydává 

jasné svědectví 
o prověřených 
hodnotách, o jasně 
daném  řádu,  ukazuje 
směr. A ukazuje směr 
právě dnes, kdy se  
často mluví o návratu 
ke kořenům našeho 
národa,  ke kořenům 
evropské civilizace. 
Ale máme-li nalézt ty 
kořeny, máme-li se 
k nim vrátit a má-li být 

nějaké místo obnoveno, není jiná cesta než 
návrat v čase a  znovuobjevení toho co už 
tu kdysi bylo, co je určitou jistotou, určitou 
pevnou tradicí, která od počátku osídlení 
utvářela tuto krajinu, v níž doufáme najít 
své kořeny.
Nádhera uměleckých  i lidových skvostů 
zdejšího muzea vypráví příběh,  který  ještě 
neskončil. Patříme do něj i my, se vším čím 
jsme, co vytváříme. Zapisujeme se stejně 
nesmazatelně do tohoto půvabného kraje.  
Je doba postní,  doba příhodná,  doba 
milosti. Člověk se v tomto čase může zeptat 
právě  na hodnoty, které ctí,  na jistoty 
o které se opírá,  na smysl všeho co vytváří. 
Na kořeny,  které skutečně a trvale dávají 
životodárnou sílu. Protože doba postní je 
dobou hledání a s Boží pomocí i dobou 
nalézání.

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ

S přáním pokoje Jarka Korandová
Panna Maria Ochranitelka, 

Kašperské Hory 
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A Masopust 2010 v Kašperských Horách
Maska "Fous a Markyta" v OstružněMasopustní obchůzka v Ostružně Koník s jezdcem a dítětem, v pozadí maska "žida" 

v Náhořánkách u Strašína

Dodnes živá je v Pošumaví tradice 
masopustu. Ten je i zde časem  bujného 
veselí, společenských zábav a průvodů 
maškar s masopustními maskami. Původ 
masopustu se hledá v dávné pohanské 
minulosti, zejména v římských Saturnaliích 
a Luperkaliích, kdy se nepracovalo, lidé se 
různě přestrojovali, hodovali a oddávali se 
bujarému veselí.
Důležitou součástí masopustních 
obchůzek v jihozápadních Čechách byly 
maškary znázorňující komické svatby, dále 
kobyla, šiml, či klisna vedená sedlákem 
nebo paňácou, dále masopustní kobyla 
představovaná dvěma muži a také masky 
koně nesené jedinou osobou. V šumavském 
Podlesí se dodnes objevují koníci osedlaní 
jezdcem, který na sobě nosí obratně 
sestrojenou kostru s hlavou a pevným 
zadkem na popruzích, takže může vozit 
například děti a hlavně volně se pohybovat, 
skákat a tancovat. Z dalších tradičních 

maškar v Pošumaví chodila smrt, dorka 
s „parchantem“- panenkou v povijanu, vlk, 
nověji kominíci, myslivci, lékař, fotograf, 
čáp… Průvod často doplňuje skupina šašků 
v kostýmech cirkusového střihu a barev 
s homolovými čepicemi. Průvod vodíval 
policajt, kterého v organizování zastupoval 
šašek. Badatel Čeněk Zíbrt si na Sušicku 
zvlášť povšiml krajově typické, vtipně 
řešené maškary „doktor Fous a Markyta“, 
inspirované nejspíš lidovými hrami 
o doktoru Faustovi a Markétce.                                                                                                                             
Ovšem jako nejkrásnější masopustní masky 
jihozápadních Čech hodnotí etnografka 
Jitka Staňková tzv. „vostřížky“ s kostýmem 
pošitým barevnými klůcky látek. Tyto bytosti 
pobíhají a řádí v masopustních průvodech 
zejména v šumavském Podlesí, například 
kolem Volyně, Vacova, Vimperka i Strašína. 
Nezřídka se jim říká také „židi“. Někde tito židi 
mají kostým pošitý kožešinou a kožešinové 
kukly s husími křídly. Mumlající postavy židů, 

jichž bývá hned několik, se slídivě přibližují 
k divákům, dorážejí a tu a tam udeří pytlem 
smotaným do měkkého válce - tzv. rancem, 
který je uvazován na provazu. Maškary 
ukončují obchůzku zpravidla v hospodě, 
kde vyloží vybranou koledu a ještě před 
občerstvením předvádějí divákům a hostům 
závěrečný divoký rej.
Maškary mívaly kromě převleků často 
pozoruhodně řešené kukly - ze dřeva, kůže, 
kožešiny, peří, křídel ptáků, plsti, papíru, 
žíní, hrachoviny, sítiny, trávy… Také další 
doplňky masek jako čepice, řezané zvířecí 
hlavy a také zvětšené řemeslnické nářadí si 
účastníci obchůzek zhotovovali sami.                                             
S masopustními průvody se dnes můžete 
setkat například ve vesnicích pod 
Kašperskými Horami - Ostružně, Nezdicích, 
Strašíně nebo v okolí Vacova a Vimperka.           

PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy  Kašperské Hory

Masopust v šumavském Podlesí
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Letos už po čtvrté v tomto kraji pod 
Kašperkem bylo slyšet známý nápěv “My 
tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví 
přejeme vám…“.
Králové přicházeli k Vám 
domů jako poslové 
lásky a pokoje, putovali  
do všech koutů, aby Vás 
zahřáli u srdce, potěšili 
zpěvem i stiskem ruky, 
prosili o dar lidem 
v nouzi… Byli jste i tento 
rok štědří, darovali jste 
i  usměv, něco na zub, 
vítali nás s otevřenou 
náručí  a za to Vám patří 
upřímný a vřelý dík!                   
Tři králové v ulicích 
našeho městečka jsou 
vždycky jakousi milou 

vzpomínkou na krásu a 
lidskou blízkost vánočních 
svátků a tak nějak už se 

stávají  v tomto 
odlehlém kraji 
tradicí. Často 
jsme slýchali 
“Už jsme se 
báli, že k nám 
nezajdete, to 
by nebyl ten 
správný začátek 
roku". Upřímně, pro mě osobně, 
je to velká radost, že lidé získali 
důvěru a vnímají příchod Tří králů 
k jejich dveřím jako vzájemné 
obdarování a často nezůstane 
jen u písničky a podání rukou, ale 
dojde i na vyprávění u „něčeho 
na zahřátí“ i u vánočního cukroví. 
Setkáváme se s  opravdu laskavou 

pohostinností, která ukazuje na dobrotu 
zdejších obyvatel. 
Našim koledníkům nevadil mráz ani sníh, 
nevadily jim ani prokřehlé ruce a unavené 
hlasivky. Byli  vytrvalí a vybrali 27.757 Kč, 
což je zase o něco více než loni. Chtěla 
bych jim poděkovat za jejich nadšení, ale 
i odvahu  vyjít do ulic a zpívat ze všech sil.
Letos se zapojili mladí: Nikolka Adamová, 
Dianka  Balogová, Dominik Bartoš, Štefánek 

Berky, Helenka 
Cinegrová, Markétka 
M o re ov á , Te re z k a 
Moreová, Andrejka 
Novotná, Mirka 
Ptáčková, Dominika 
Puškárová,Veronika 
Tvrdková a Nikolka 
Zifčáková.
A dospělí:…Jakub 
Hulec, Markéta 

Krčilová, Josef Mráz, 
Helena Pekárková, Katka Pekárková a 
Martin Pikeš
Všem, kteří se navzdory opravdu mrazivému 
počasí zapojili, ale i všem, kteří nabídli 
pomoc v podobě daru do kasičky, zkrátka 
všem lidem dobré vůle ještě jednou DÍK!!!
Bůh miluje radostného dárce!                           

Jarka Korandová, pečovatelka,
Oblastní Charita Sušice

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2010

Paní Šubová z Kavrlíku koledníky 
podarovala výtečnými koblihami 

Markéta, Nikolka a Jarka při obchůzce v DPS

Helen s Diankou,Terezkou a Markétkou v DPS

Jakub Hulec a Josef Mráz u Řežábků v Rejštejně

Sbor dobrovolných hasičů v Kašperských 
Horách má 34 členů – 18 mužů, 11 žen a 5 

mladých hasičů. 
V zásahové jednotce 
pracovalo 13 členů: 
Schmid Jaroslav, 
Petergáč Pavol, 
Červený František, 
Červený František 
ml., Petergáč Pavel 
ml., Kavale Vladimír, 

Nový Václav, Pretl Jan, Pál Zdeněk, Pál 
Rudolf, Čief Jaroslav, Hail Pavel a Skýpala 
Karel. 
Zásahová jednotka zasahovala při 2 
požárech:
- 19. ledna – požár komína rodinného domu 
na Červené,
- 11. srpna – požár lesa u hájenky Nebe (ZJ 
po výjezdu odvolána zpět na základnu, 
jednalo se o ohlášené pálení klestu 
v městských lesích).
Zásahová jednotka asistovala:
- 10. srpna – při dopravní nehodě pod 
Kašperskými Horami,
- 4. října – při dopravní nehodě v Radešově,

- 30. října – zasahovala a pomáhala při 
prohlídce a likvidaci sutin části zříceného 
domu na náměstí v Kašperských Horách.
Zásahová jednotka se podílela na 
likvidaci padlých stromů v okolí našeho 
města, čerpala vodu ze sklepů, pomáhala 
při opravě podemleté silnice. Zúčastnila 
se námětového cvičení na hrad Kašperk. 
Členové zajišťovali asistenční hlídky při 
akcích na hradě i při sportovních akcích ve 
městě. 
Během roku se někteří členové vzdělávali 
v odborných kurzech – absolvovali školení 
pro obsluhu motorových pil, pro nositele 
dýchací techniky, školení preventistů, 
školení velitelů a strojníků. 
Žili jsme i kulturou a sportem. Uspořádali 
jsme brigádu na sběr šrotu ve městě, 
zúčastnili jsme se hasičského plesu 
v Petrovicích, 22 členů navštívilo okresní 
ples hasičů v Klatovech, absolvovali jsme 
Masopust a vepřové hody u hasičů v Dlouhé 
Vsi, běh samců v Mlázovech, okresní oslavy 
sv. Floriána ve Slavíkovicích. Také jsme 
13. května zajišťovali květinový den, tj. 
prodej kytiček pro Ligu proti rakovině. 

Zúčastnili jsme se okrskové požární soutěže 
v Hartmanicích, soutěže O pohár starosty 
obce Petrovice, soutěže Dlouhoveský 
soptík v Dlouhé Vsi. V měsíci září jsme jako 
odměnu pro členy, kteří se aktivně podílejí 
na činnosti sboru, pořádali "opékání 
prasete". V prosinci jsme společně poseděli 
a zahráli si bowling v místní herně.
Během celého roku se věnujeme technice, 
údržbě výstroje a výzbroje. Veškerá technika, 
kterou sbor používá je provozuschopná, 
po STK – Tatra 138, CAS 25, Nissan Terrano, 
plovoucí čerpadlo, PS 12, 2 motorové pily. 
Automobil Avie byl v prosinci prodán.
V roce 2009 skončilo pětileté funkční období 
pro funkcionáře výboru SDH K. Hory. Na 
výroční valné hromadě proběhly nové 
volby. Na dalších pět let bude starostkou 
sboru Jiřina Petergáčová, velitelem sboru 
Jaroslav Schmid. Zástupcem velitele sboru 
je Pavol Petergáč st. a nově Jan Pretl. Funkci 
referenta prevence zastává Pavel Petergáč 
ml., referentem CO je Václav Nový. Dále 
ve výboru pracují: Zdena Pálová, Vladimír 
Kavale, Jana a František Červených, Jitka 
Houbová, Jarda Čief.

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů za rok 2009

Pokračování na str. 12
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Pokračování ze str. 11
Na výroční valné hromadě byla předána 
celá řada ocenění našim členům. Ocenění 
předal ředitel Hasičského záchranného 
sboru Plzeňského kraje, územního odboru 
Klatovy plk. Jan Rayser a náměstkyně 
starosty Okresního sdružení v Klatovech 
paní Hana Králová.

Přehled ocenění:
Medaile za mimořádné zásluhy – Jiřina 
Petergáčová
Medaile za příkladnou práci – Vladimír 

Kavale a Pavel Petergáč ml.
Čestné uznání KSHČMS – Jaroslav 
Schmid
Čestné uznání ústředí SHČMS – Jaroslav 
Čief
Medaile za zásluhy o výchovu – Pavol 
Petergáč st. a Jiřina Petergáčová
Medaile za věrnost – za 20 let práce v PO 
– Jana Červená
Medaile za věrnost – za 10 let práce v 
PO – Zdena Pálová, Jana Pálová, Petr 
Pál, Michal Čief, Pavel Petergáč ml., 

Michal Petergáč, František Červený ml. a 
Vladimír Kavale

Rok 2009 byl pro dobrovolnou požární 
ochranu náročný. Chtěla bych poděkovat 
všem členům a členkám, kteří se aktivně 
podílejí na činnosti naší organizace. 
Rovněž chci poděkovat hasičům za důvěru 
a doufám, že společně splníme úkoly, které 
nám čas přinese.

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů za rok 2009

Jiřina Petergáčová
starostka SDH Kašperské Hory

Pamětníci, kteří ještě zbyli v Kašperských 
Horách, si jistě vzpomenou na "sáňkařskou 
dráhu", která začínala u dnešního obchodu 
Drogerie Hadrava a končila u bývalého 
Vintrova mlýna. Byla to nenahraditelná 
dětská radost, když se jezdilo na saních nebo 
na "eráku". Rád vzpomínám i na lyžařské 
radovánky na Baurů kopci, Houpákách 
nebo na kopci nad Vintrovým mlýnem. 
Lanovky v té době nebyly, a přesto zmíněné 
kopce i sáňkařská dráha byly denně plné 
dětí a mládeže. Ze současného pohledu 
je neuvěřitelné, že se zde scházely desítky 
dětí a ve večerních hodinách tuto dráhu 
využívali k radovánkám i mnozí dospělí. 
Dnes se již na této dráze nesetkáme a ani 
nepotkáme jezdce na "šmejčku", který 
naložil 10 dospělých či 15 dětí a uháněl 
(někdy) i od hotelu Kašperk do Amálina 
údolí k Vintrovu mlýnu. 
Nejvíce nás ale vždy mrzela cesta z Amálina 
údolí do Kašperských Hor. Pokud jsme 
jezdili odpoledne, často jsme čekali 
v "Amálce" na naši záchranu v podobě 
povozníka pana Fukeriedra, který se vracel 
z práce v lese se svým koňským potahem a 
vytáhl nám dobrácky sáně až do města. My 
jsme však zpravidla museli absolvovat trasu 
pěšky. Ale když měl pan Fukerieder dobrou 

náladu, svezl pár těch nejmenších, kteří již 
byli unaveni.
A jízda na lyžích? To bývala radost! Jezdili a 
skákali jsme na malém můstku na "Bauráku" 
a později jsme jezdívali po vzoru těch 
starších na "Vintráku". A také soutěže byly. 
Závodili jsme, kdo sjede "Vintrák" šusem 
bez pádu – pane, to byl přeborník. Dostávali 
jsme se i do situací, kdy přehnaná rychlost 
způsobila, že dojezd na 
most vedoucí přes Zlatý 
potok byl příliš úzký a pro 
mnohé jízda končila ve 
Zlatém potoce. Zpáteční 
cesta do Kašperských 
Hor byla pro nás mnohdy 
očistcem. Únava i kopec 
před námi často vedla k předsevzetí, že už 
nikdy na Vintrák nepůjdeme lyžovat. A jak 
to dopadlo? Zpravidla nám tento úmysl 
vydržel jen do druhého dne.
Na cestě domů nás nejednou čekalo také 
příjemné překvapení. Bylo to v řeznictví 
u pana Rendla (dnešní penzion) v Nerudově 
ulici. Když se v řeznictví udily párky, celá ulice 
voněla uzeným. Navíc pan Rendl, pokud měl 
dobrou náladu, obdaroval pár šťastlivců 
párky. O ty jsme se rozdělili a šťastní jsme 
se rozcházeli ke svým domovům. Tam 

nás ale často čekalo nemilé překvapení. 
Rodiče, přestože na nás měli málo často, 
se nezapomněli zeptat na úkoly do školy. 
Samozřejmě jsme hrdinně zapírali, že žádné 
úkoly nemáme. A kdy jsme je psali? Ráno ve 
škole jsme je před vyučováním opisovali od 
vzorných žáků, kteří se málokdy zúčastnili, 
dnes již mohu tvrdit, těch nejšťastnějších 
zimních radovánek našeho dětství. Tahle 

poslední věta však 
nesmí vyzývat současné 
školáky v následování – 
upozorňuji, tenkrát byla 
zcela jiná doba..
Závěrem ještě pár 
vysvětlivek k názvům 
uvedeným v textu:

- erák – jedna brusle (šlajfka) na kličku 
připevněná na upraveném špalíku a na tom 
připevněné prkénko – nejlépe se nám jezdilo 
- na Houpákách – dnes prostor nad čističkou. 
Začátky jízdy na eráku bývaly mnohdy 
i krvavé, měli jsme odřené klouby na prstech, 
často jsme si z akrobatických pádů odnesli 
i boule na hlavě. Byly však i bezpečnější eráky 
– to byly dva špalíky a dvě šlajfky spojené 
prkénkem.
- Šmejček – saně na svážení dřeva.

František Kortus

Nostalgická vzpomínka aneb dětské zimní radovánky před 50 – 60 lety

Na začátku jarních prázdnin, v neděli 21. 
února, uspořádal oddíl orientačního běhu 
TJ Kašperské Hory 1. závod letošního 
ročníku  "Orientační běh? Já bych se toho 
nebál…!". V době zimní olympiády jsme si 
pro inspiraci zašli 
k hlavnímu logu této 
sportovní megaakce, 
tj. k olympijským 
kruhům.  Po startu 
čekalo na závodníky 
zahřívací kolo po 
náměstí, kde kromě 
kontrol zakreslených 
na mapě byly v okolí 

umístěny i kontroly falešné. Cílem bylo 
v co nejkratším čase najít ve stanoveném  
pořadí všechny správné kontroly a 
orazit je do průkazu na mapě. Po 
absolvování zahřívacího kola bylo 

pro závodníky připraveno 
5 olympijských shluků 
kontrol umístěných 
v různých částech města. 
Cílem bylo opět v co 
nejkratším čase najít 
určený počet kontrol. Po 
doběhu všech závodníků 
bylo připraveno vyhlášení 
výsledků. Vítězové 

obdrželi olympijské diplomy a sladká 
překvapení.

I přes menší účast (celkem 
10 závodníků) se akce 
podle ohlasů vydařila. 
Slunečné počasí, zajímavá 
trať a netradiční vtipná 
mapa z dílny Jakuba Hulce 
byly odměnou všem, 
kteří opustili v nedělním 
odpoledni svá kanape 
a televize a zkusili si 
orientačně zasportovat. 

Olympijský závod

Závod pro všechny: s Danem Černým 
absolvoval celou trať pes Magdalenka s sebou měla rodiče 

a pro každý případ i kočárek

Text Pavla Hulcová, 
foto Jakub Hulec
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Pokračování příště.

Blahopřejeme všem oceněným 
(poznámka redakce).



Zelená je tráva …
I v tomto roce zdravím příznivce kopané.
Vzhledem k tomu, že máme za sebou 
poločas ročníku  2009 – 2010, je třeba 
se ohlédnout za podzimní částí. Začnu  
těmi  nejmenšími, kteří nezklamali a 
v bojovných zápasech uhráli několik 
velice dobrých výsledků, třeba vítězství 
nad Sušicí „B“. Takové vítězství se velmi  

cení. Doufám, že v  jarní části výkony  
zopakují. Budou hrát o 6. až 12. místo z 18 
mužstev. Z dalších kategorií jsou zatím 
nejlepší dorostenci, kteří v podzimní 
části ani jednou neprohráli. Toto je 
nejlepší výsledek kašperskohoského 
fotbalu v historii. K tomu není co dodat 
jen samou chválu - s přáním hodně štěstí 

v jarní části. Naši muži v podzimní části 
předvedli podprůměrný výkon a okupují 
spodní patra výsledkové tabulky. Pevně 
doufám, že v jarní části se touto tabulkou 
prokoušou výše.  
Zároveň bych vás chtěl seznámit s rozpisem 
soutěží všech našich kategorií. 

Miloslav Eger

kdy minižáci jaro 2010 v kolik

Ne 11.4. K.Hory - Nalž. Hory 10:00

Ne 18.4. Dlouhá Ves - K.Hory 10:00

Ne 25.4. K.Hory - Pačejov 10:00

Ne 2.5. K.Hory - Horažďovice 13:30

Ne 9.5. K.Hory - Sušice 10:00

So 15.5. Nalž. Hory - K.Hory 10:00

Ne 30.5. K.Hory - Dlouhá Ves 10:00

Ne 6.6. Pačejov - K.Hory 12:45

So 12.6. Horažďovice - K.Hory 13:00

Ne 20.6. Sušice - K.Hory 10:00

kdy dorost jaro 2010 v kolik

Ne 18.4. K.Hory - Běšiny 10:30

So 24.4. Žichovice  - K.Hory 14:00

Ne 2.5. K.Hory - Kolinec 10:30

So 8.5. Bolešiny - K.Hory 10:00

Ne 16.5. K.Hory - Mochtín 10:30

Ne 30.5. Plánice - K.Hory 10:00

Ne 6.6. K.Hory - Kasejovice 10:30

So 12.6. Hradešice - K.Hory 10:00

Ne 20.6. K.Hory - Malý Bor 10:30

kdy muži jaro 2010 v kolik

So 24.4. K.Hory - Rabí 17:00

So 1.5. Myslív - K.Hory 17:00

Ne 9.5. Svéradice - K.Hory 10:30

So 15.5. K.Hory - Žichovice "B" 17:00

Ne 23.5. Hrádek "B" - K.Hory 17:00

So 29.5. K.Hory - Pačejov "B" 17:00

So 5.6. Hartmanice - K.Hory 14:00

So 12.6. K.Hory - Milčice 17:00

So 19.6. Soběšice - K.Hory 17:00

Poznámka: Rozpis jarní částí zatím není oficiální, protože není ještě potvrzen OFS

Pro letošní - již 26. ročník - je vypsáno 
čtrnáct soutěžních závodů. Do celoročního 
hodnocení se potom započítává sedm 
nejlépe bodovaných výsledků.
Proč toto píšu, když příroda i běžci se 
zdánlivě uložili k zimnímu spánku? 
V kalendáři ještě nebyl ukončen rok 2009 
a v okresní soutěži běhů mimo dráhu 
v klatovském okrese již byl odstartován 
první závod nové sezóny – dne 26. prosince 
na klatovském náměstí pod Černou věží. 
K mému překvapení se na startu sešla 

necelá stovka závodníků – z Klatovska, 
Domažlicka, Plzeňska a Strakonicka. 
A jak to dopadlo? V kategorii veteránů 
nad šedesát let jsem obsadil 3. místo. 
Závodníci na místech přede mnou nebyli 
z klatovského okresu. V tomto závodě 
jsem získal prvních 50 bodů do soutěže 
pro rok 2010. V neoficiálním hodnocení 
měst bylo pořadi – Přeštice, Strakonice, 
Kašperské Hory, Nýrsko a poslední byl 
Kout na Šumavě.

František Kortus

Okresní soutěž běhů mimo dráhu – Husqvarna cup 2010 

Zima nám pomalu končí, ale přesto je Vám 
nutno připomenout, že již deset let jsou mezi 
naším městem a Javorníkem péčí pana R. 
Jirouše upravovány lyžařské stopy, které jsou 
hojně využívány a které Vy ničitelé, po celou 
tu dobu nám úspěšně ničíte. Ničí je i Vaši 
milovaní psi, kteří však, na rozdíl od Vás, za 
to nemohou. Dalšími ničiteli jsou i milovníci 
psích spřežení, kteří jednu lednovou sobotu 
zničili čtyři hodiny starou stopu kolem 
Ždánova zcela totálně. Domluvy byly marné. 
Proč to děláte? Jste tak hloupí, zlí či bezcitní? 
Máte snad z toho ničení cizí práce radost? Co 
kdyby se takto neurvale choval někdo k Vám 
či Vašemu majetku? Víte co to vše stojí peněz 
a jakou děláte ostudu vlastnímu městu? 
Prosím Vás za všechny vyznavače bílé stopy, 
vemte konečně rozum do hrsti, najděte si 
ušlechtilejší zábavu a neničte to, co jste sami 
nevytvořili. Polepšete se, máte na to celý rok. 
Těm co se chtějí polepšit, mohu dnes jen 
poděkovat.

Ničitelům 
lyžařských stop

Emil Kintzl

V sobotu 12. prosince 2009 se konal I. 
ročník pochodu "Odyssea soudního sluhy". 
Při této akci jsme si připomněli osudy 
soudního sluhy na cestách, jak je popisuje 
Karel Klostermann ve své povídce. Ani 
velice nevlídné počasí neodradilo zájemce, 
a tak se pochod uskutečnil z větší části 
po trase, kterou absolvoval soudní sluha 
před 140 lety. V nepříznivém počasí jsme 
ušli celých 23 km bez úhony a do cíle jsme 
spokojeně dorazili v 15.30 hodin.
Pořadatelé I. ročníku pochodu "Odyssea 
soudního sluhy" (Občanské sdružení Náš 
domov Šumava, Kašperské Hory) touto 
cestou děkují sponzorům – Autoopravna 
Oudes Kašperské Hory, dohlížecí výbor 
ZKD Sušice, Kašperské Hory a realitní 
kanceláři Müller – Reality/Immobilien 
s.r.o., Kašperské Hory.

II. ročník pochodu na vrchol Chlumu se 
uskutečnil 24. prosince 2009. Pochod 
absolvovalo 15 účastníků. Vzhledem 
k pěknému počasí byla trasa prodloužena 
až na úpatí Ždánova k památnému 
chráněnému buku. V prostoru staré 
střelnice si účastníci opekli jablka a buřty. 
Pak spokojeně vystoupili na vrcholek 
Chlumu. Při zpáteční cestě jsme se zastavili 
na vyhlídce pod Penzionem Nebe a ve 
13.30 hodin jsme si v cíli našeho putování 
popřáli pěkné prožití svátků vánočních a 
hodně zdraví v roce 2010.
Na závěr nemohu nepřipomenout, že 
pochod absolvovali i dva účastníci, kterým 
v den pochodu nebylo ani 5 let. Nad 
oběma chlapci převzal patronaci Pavel 
Klement, za což jistě zaslouží poděkování, 
stejně jako výše uvedení sponzoři.

Prosincové pochody za zdravím a poznáním 
naší domoviny

František Kortus
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Kulturní program – jaro 2010

Závěr uplynulého roku oslavili orientační 
běžci TJ Kašperské Hory tradičním 
silvestrovským závodem po městě. I přes 
nepříznivé počasí a kolizi s populárním 
výstupem na Sedlo (letos navíc zpestřeným 
novou rozhlednou) se v odpoledních 
hodinách sešlo na náměstí u kina 

devatenáct nadšenců. Pořadatelé připravili 
pro účastníky 4 kategorie – děti s rodiči, 
mladší žáci, starší žáci a příchozí. Úkolem 
všech bylo ve stanoveném časovém limitu 
získat co největší počet bodů nalezením 
kontrol, které pro tento závod umístili 
pořadatelé výhradně na pouliční lampy. 

A že těch lamp nemáme ve městě málo - 
o tom se přesvědčili všichni díky speciálně 
připravené mapě od Jakuba Hulce. Se 
záludnostmi mapy si nakonec všichni 
zdárně poradili, což dokládá i vysoký počet 
získaných bodů ve výsledcích. 

Silvestrovský lampion 2009

1. Tomáš a Kačenka 
Trachtovi

700b. 30:00

2. Ondra Šustr 640b. 23:36

3.-4. Lenka Šafránková 570b. 44:00

3.-4. Esterka Kellnerová 400b. 23:09

Děti s rodiči

1. Tonda Šustr 660b. 58:00

2. Mirek Kellner 570b. 58:00

Mladší žáci

1. Tomáš Horvát 800b. 36:36

Starší žáci

1. Miloš Fiala 1420b. 44:05

2. Pavel Paták 1420b. 45:25

3. Mária a Pavel 
Patákovi

1100b. 56:32

4. Dan Černý 1080b. 54:43

Příchozí

Pavla Hulcová

1.3.- 30.4 Šumava romantická
výstava fotografa Vladislava Hoška, 
výstavní místnost na radnici 

10.3. – Den s kolovrátkem
IS a SEV Kašperské Hory – 13.00 – 16.00 
hod. Co je třeba udělat, než si upleteme 
ponožky? Budeme prát, česat, spřádat a 
dále zpracovávat ovčí rouno. Co z toho 
vznikne, záleží jen na Vás.

17.3. – Kawasakiho růže – kino od 
19:00 hod.
Kdo může posuzovat minulé viny? 
Kdo je může odpouštět? Může jim čas 
obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se 
viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana 
Hřebejka podle, Cenou Sazky oceněného, 
scénáře Petra Jarchovského vytváří 
spletitý řetězec podobných otázek a 
nabízí celou škálu často protichůdných 
odpovědí. Místní kino od 19:00 hod.

26.3. – Noc s Andersenem  
 Městská knihovna ve spolupráci se ZŠ  
a ZUŠ Kašperské Hory připravila pro děti 
noc plnou her, soutěží, lampiónového 
průvodu  a čtení z oblíbených knížek. 
Opět budeme společně s dětmi spát 
v budově ZŠ. 

27.3.  - Velikonoční trhy
Vestibul kina – velikonoční zboží, 
patchwork, knihy a další zboží, bližší 
informace na plakátech

1.4. – Ornitologická vycházka ke Dni 
ptactva
Pojďte s námi na vycházku za známými 
i méně známými druhy ptáků 
v Kašperských Horách i okolí. Pořádá 
IS a SEV Kašperské Hory, více inf. na tel. 
376 582 734

14.4. Pouta - kino od 19.00 hod.

Thriller o temnotě a lásce, zničení a 
osvobození, vězení a útěku. Antonín, 
příslušník tajné policie v sobě má 
obrovský nezacílený vztek a všechno 
kolem - práce i rodinný život - ho 
ubíjí a nudí. Upne se na Kláru, pro něj 
nedosažitelnou dívku, neví, co od ní 
chce, ale chce to strašně. Není v tom 
láska ani jiný druh čisté vášně - pouze 
spalující touha po iluzi útěku z klece 

nudného života beze smyslu.  28.4. 
Doktor od Jezera hrochů - kino od 
19:00 hod.
Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje 
v pražské nemocnici na interně a 
žije v bytě se svou manželkou a 
její matkou. Již na samém začátku 
příběhu jsme zasvěceni do složitého 
propletence jejich vztahů, kterým 
bezkonkurenčně dominuje rázná tchyně 
Marie Košvancová, která si pro svou 
atraktivní, ziskuchtivou a vypočítavou 
dceru vždycky přála prvotřídní partii, 
nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného 
a váženého. Režie Zdeněk Troška.

29.4. – Kašperskohorský běh dětí
tradiční běh v Karlově ulici od 16:00 hod. 
bližší informace na plakátech

30.4. – Májka
parčík před kinem v 17:00 hod., bližší 
informace na plakátech.

Duben – červen  -  „Staň se rytířem 
nebo dvorní dámou!“ – hrad Kašperk
Speciální interaktivní prohlídky pro 
rodiče s dětmi (vhodné pro děti 6 – 11 
let),  více informací na www.kasperk.
cz, tel: 376 582 324, e-mail: karlsberg@
seznam.cz

8. - 9.  května - „Šumavská řemesla a 

soutěže pro děti!“
Na hradním nádvoří vyrábějí a prodávají 
své výrobky držitelé certifikátu 
originálních šumavských výrobků. 
K tomu jsou připraveny soutěže pro děti 
a samozřejmě i prohlídky hradu, 10:00 
– 17:00 hod., více www.kasperk.cz, tel: 
376 582 324, e-mail: karlsberg@seznam.
cz

Pohledy do krajiny - 11.3.,  
18.3.,25.3.,1.4., 8.4., 15.4., 22.4.
IS a SEV Kašperské Hory- – tradiční 
cyklus večerních přednášek a promítání 
na různá témata a z různých koutů světa 
– téma vždy upřesněno na plakátech, 
více informací na tel. 376 582 734

1.5. – 31.5. - Výstava akvarelů Indie 
2002-2010
typograf František Štorm, vernisáž 
výstavy dne 1.5. – bližší informace na 
plakátech, výstavní místnost na radnici

6.5.  - Oslavy osvobození –  rekonstrukce 
bojové operace z II. světové války na 
loukách za Sokolovnou, bližší informace 
na plakátech

Magnesia Litera
V Městské knihovně Kašperské Hory je 
možno si vyzvednou hlasovací lístky 
do čtenářské soutěže Magnesia Litera 
– udělování prestižních cen nejlepším 
českým knihám za předchozí rok 2009. 
Dále je možno hlasovat přes internet, 
a to na adrese http://www.magnesia-
litera.cz/index_in.php?mm=1&sm=3
999 vylosovaných čtenářů získává knihu 
od Knižního klubu (poukázka v hodnotě 
250 Kč). Jeden z vylosovaných čtenářů 
získá knihu roku 2010 s věnováním od 
autora. Uzávěrka soutěže je 10. dubna. 
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Muzeum Šumavy pokračuje v sérii svých 
umělecko-historických výstav věnovaných 
křesťanské ikonografii. Jako autor na nich 
tradičně spolupracuje přední historik umění, 
profesor Karlovy univerzity, PhDr. Ing. Jan 
Royt, ředitel Ústavu pro dějiny umění 
FFUK v Praze. Po výstavách jako 
Lidová zbožnost na Šumavě, Sv. Jan 
Nepomucký, Lidové devocionálie, 
Barokní kultura, Sv. Vintíř a 
poustevnictví, Poslové nebes, 
Zahrada mariánská, Dítě Ježíš, 
Memento mori! a další, přichází letos 
na řadu expozice s názvem Kristus 
v umění věků. Muzeum Šumavy tu 
bude prezentovat jednak své vlastní 
sbírkové předměty a jednak 
řadu uměleckých památek 15. 
- 20. století, vypůjčených ze 
sbírek českých muzeí a galerií, 
církve i soukromníků. Výstavní prostory 
v Kašperských Horách naplní ukázkami 
domácího i evropského umění - obrazy, 
grafikou, plastikami i pracemi uměleckého 
řemesla. Vedle děl mistrů zde najde své 
místo rovněž lidová tvorba jako dřevořezby 
nebo podmalby na skle, objeví se také ikony. 
Velká skupina předmětů z vlastních sbírek 
Muzea Šumavy se s předstihem podrobovala 
restaurování v ateliéru akademického malíře 
Jana Hály z Lažánek u Blatné.

Díky spolupráci regionálního nakladatelství 
Karmášek v Českých Budějovicích vyjde 
v edici Historie k výstavě bohatě ilustrovaná 
doprovodná kniha autora Jana Royta, 
věnovaná ikonografii Ježíše Krista v dílech 
domácího i světového umění. Publikace 

bude šířena nejen v místě 
konání výstavy, ale také v síti 
knihkupectví. V rámci příprav 
expozice vznikla rovněž 
aktuální studie známého 
českého teologa, profesora 
Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích Karla Skalického 
„Ježíš Nazaretský - Otázka 
a výzva člověku naší doby“. 
Umělecko-historická výstava 
v Kašperských Horách tak 
rozšiřuje svůj záběr o podněty 
k poznání ústřední postavy 

křesťanství, osobnosti, která jedinečným 
způsobem a nesmazatelně poznamenala 
charakter velké části naší civilizace. 
Rovněž tuto Skalického knížku z produkce 
Teologické fakulty Jihočeské univerzity 
si budete moci koupit v době konání 
kašperskohorské výstavy. 
Výstava Kristus v umění věků se uskuteční 
v době květen – říjen 2010 ve výstavních 
prostorách Muzea Šumavy v Kašperských 
Horách. Slavnostní zahájení je plánováno 

už na 28. duben v návaznosti na program 
mezinárodní konference Poutní cesty 
a Šumava, kterou připravuje regionální 
centrum pro rozvoj venkova, působící 
v oblasti Českého lesa a Šumavy - AgAkcent. 
Chystanou výstavu by měly doprovodit 
přednáškové a koncertní akce.

Výročí – čtvrt století

inzerce

Kristus přijde do Hor

PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

5. března letošního roku uplynulo 
rovných 25 let od nečekaného a náhlého 
skonu dlouholetého duchovního 
správce v Kašperských Horách P. 
Františka Nováka (1920 – 1985). Tento 
rodák ze Zahájí u Českých Budějovic 
věnoval většinu svého aktivního života 
(34 let) kněžské službě v našem městě a 
okolních farnostech – Rejštejně, Dlouhé 
Vsi a Srní. Je příkladem člověka, který 
v našem kraji pomohl chránit živou víru 
a duchovní tradici i v dobách nejtvrdšího 
tlaku komunistického režimu. V paměti 
lidí zůstává P. František Novák jako 
dobrý člověk a především jako vynikající 
kazatel. Sborník jeho promluv vydalo 
nakladatelství Karmášek v Českých 
Budějovicích v letech 2006 a 2007.  

PhDr. Vladimír Horpeniak
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Kristus z Lídlových Dvorů, detail.
Lidová polychromovaná 

dřevořezba z 19.století ve 
sbírkách Muzea Šumavy.



Uzávěrka příštího vydání  
Kašperskohorského   zpravodaje bude  

16. dubna 2010

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. Odpovědný redaktor a grafická úprava Jitka Pelíšková, tiskne Tiskárna Strakonice spol. s r.o., evidence na Ministerstvu kultury 
České republiky pod číslem E 14893 

in
ze

rc
e


