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Advent v Kašperských Horách zahájí v neděli 30. 11. první vánoční trhy, kte-
ré se spolu s do-
provodným pro-
gramem budou 
odehrávat na his-
torickém náměstí 
hned před koste-
lem sv. Markéty, 
večerní program 
nabízí slavnost-
ní rozsvícení vá-
nočního stromu, 
zvonkový průvod 
a velkolepý vá-
noční koncert ka-
pely Wild Sticks. 
Pro děti i dospělé 

Na co se můžete těšit o Adventu?
je v sobotu 
6. 12. nachys-
tán Mikulášský 
program, plný di-
vadel, soutěží a hudby. 
Druhé vánoční trhy spojené 
s prodejem ryb se uskuteční o 4. adventní 
neděli 21. 12.

Vánoční svátky nabídnou několik tema-
tických koncertů, nebude chybět Rybova 
mše vánoční. Od neděle 28. 12. si můžete 
zimní atmosféru zpestřit výstupem na hrad 
Kašperk. Ve městě budou nově v nabídce 
komentované vánoční prohlídky města 
s průvodcem. Bližší informace o plánova-
ných akcích naleznete na www.sumavanet.
cz/ickhory.                                          -red-

bude předcházet slavnostní zahájení výsta-
vy šumavských betlémů v Muzeu Šumavy. 
V hlavním programu vystoupí krojova-
ná Mladá dudácká muzika ze Strakonic 
a uskuteční se prezentace nové obsáhlé 
dvousvazkové knihy o staré Šumavě z pera 
dr. Vladimíra Horpeniaka za účasti zá-
stupců regionálního nakladatelství Starý 
most v Plzni včetně zvýhodněného prodeje 
této nové bohatě ilustrované publikace. 

Jako každoročně, tak i letos připra-
vuje Šumavský kulturní spolek tradiční 
Mikulášský večer s bohatým kulturním 
programem, nadílkou a občerstvením. 
Akce, která se realizuje ve spolupráci 
s Městem Kašperské Hory, místní farností 
a Muzeem Šumavy, se bude konat v sobo-
tu 6. prosince 2014 v prostorách Horského 
klubu. Mikulášskému večeru, který volně 
naváže na dětské mikulášské odpoledne, 

V rámci tohoto předvánočního spole-
čenského večera chceme dát rovněž příle-
žitost místním výrobcům dárkového zboží. 
Samozřejmě se počítá také s osobní návště-
vou svatého Mikuláše, doprovázeného, jak 
tradice káže, anděly i čerty. Akce je ur-
čena nejširší veřejnosti, starým, mladým 
i nejmladším. 

Těšíme se na Vaši účast!
Za pořadatele Vladimír Horpeniak 

Připravuje se... Mikuláš!
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ 
Kašperskohorského zpravodaje

20. 11. 2014
články zasílejte na

 e-mail: informace@kasphory.cz

Upozornění 
 
• nájemcům bytů ve 
vlastnictví Města 
Kašperské Hory

Rada města, z důvodu změny práv-
ního předpisu 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník“, schválila na svém 116. 
zasedání dne 1. října 2014 pravidla 
pro prodlužování nájemních smluv 
uzavřených na dobu určitou na byty 
ve vlastnictví Města Kašperské Hory:

Nájemce je povinen před ukončením •	
sjednané doby nájmu písemně požá-
dat radu města o prodloužení nájem-
ní smlouvy.
Nájemce je povinen neprodleně po •	
odsouhlasení prodloužení nájemní 
smlouvy radou města podepsat do-
datek k nájemní smlouvě. 

Touto cestou bych chtěl požádat 
všechny nájemce, kterých se tato zále-
žitost týká, aby tak činili.

tajemník

 
• nájemcům hrobových 
míst na hřbitově

V roce 2013 skončila platnost 
smluv na hrobová místa na hřbitově 
v Kašperských Horách. 

Od 1. 1. 2014 byly nájemcům vystave-
ny nové smlouvy, které měly být v jedné 
podepsané kopii předány na finanční 
odbor MěÚ v Kašperských Horách 
a následně provedena úhrada.

Tímto bych chtěla požádat ty, kteří 
doposud nájemní smlouvu neodevzdali 
a nezaplatili poplatek, aby tak v co nej-
kratší době učinili. 

Miloslava Friesseová, 
finanční odbor MěÚ

Letní sezonu 
v Kašperských 
Horách vystří-
dala podzimní 
a postupně se vše 
chystá na to, aby 
i ta zimní byla 
neméně úspěš-
ná. Pracovníci 
Městského kul-
turního a infor-
mačního středis-
ka si nejen pro 
své potřeby, ale 
i pro potřeby dal-
ších organizací 
vedou podrobnou statistiku návštěvnosti 
střediska. 

Měření návštěvnosti zpracováváme již 
od roku 2011, a tak už nyní jsou dostup-
ná zajímavá čísla pro srovnání s minulými 
léty.

 Statistika je prováděna manuálním sčítá-
ním příchozích návštěvníků, které dělíme 
na místní občany Kašperských Hor, české 
turisty a zahraniční návštěvníky. U zahra-
ničních turistů se pak dále snažíme zjistit 
jejich státní příslušnost, aby průzkum byl 
co nejvíce přesný.

Je opravdu zajímavé, jak s každým dal-
ším rokem je vidět růst návštěvnosti naší 
turistické destinace.

V porovnání let 2011 a 2013 se celoroč-
ní návštěvnost zvýšila o neuvěřitelných 
114 %. Návštěvnost v prvním roce měření 
(tj. r. 2011) byla za celý rok spočítána na 
8 526 osob, ta v roce 2013 se navýšila na 
celkový počet 18 235 osob. Optimistické 
je i srovnání všech let, které od r. 2011 má 
stále rostoucí trend. 

Nejvyšší část našich návštěvníků tvoří 
z 80 % čeští turisté, z 10 % místní občané 
a 10 % zahraniční návštěvníci.

Viditelný nárůst návštěvníků města, 
troufám si říci, může být odrazem propra-
covanější propagace města a celé turistické 
destinace za poslední čtyři roky. Vznikla 
Rozvojová strategie cestovního ruchu pro 
Kašperské Hory, vytvořily se nové zají-
mavé tiskoviny, které se prezentovaly na 
veletrzích cestovního ruchu např. v Praze, 
v Brně nebo Plzni. Vznikl nový informační 
systém po městě společně s informačním 
pylonem s turistickou mapou i mapou 
města a plakátovacím válcem. Velké akce 
byly zaštítěny plakátovací kampaní s roz-
vozem po celé Šumavě a jižním Klatovsku. 
Články se objevují také v tištěných perio-
dikách (MF Dnes, Klatovský deník nebo 
Deník Právo) a turistických časopisech 
jako např. COT, Kam po Česku, TIM ad. 
Užší spolupráce byla navázána i s místní-
mi podnikateli v cestovním ruchu.

-red-

Kašperské Hory letos navštívilo 
o 10 % více turistů

Statistiky návštěvnosti v tabulce:

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Celoroční návšť. (počet os.) 8 526 12 786 18 235 18 541*
Nárůst celoroční návštěvnosti 
(v %) 100 % + 50 % + 114 % -

Návštěvnost za období letní sezo-
ny (červen - září) - (počet os.) 7 190 10 254 13 223 14 543

Nárůst návštěvnosti za stanovené 
období (v %) 100 % + 43 % + 84 % + 102 %

*celoroční návštěvnost za rok 2014 je počítána pouze za období leden až září.
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Výsledky hlasování v Kašperských Horách
Volby do ZM konané ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2014

Počet volených členů zastupitelstva 15 Voliči v seznamu 1 266
Počet volebních obvodů 1 Vydané obálky 675
Okrsky                     celkem 1 Volební účast v % 53,32
                                 zpr. 1 Odevzdané obálky 675
                                 v % 100 Platné hlasy 8 763

Zvolení členové zastupitelstva
Kandidátní listina Kandidát Navr-

hující 
strana

Politická 
příslušnost

Hlasy Po-
řadí 

zvole-
níčíslo název poř.

číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Kašperky pro život 2 Svoboda Zdeněk Mgr. 43 NK BEZPP 273 9,58 1
1 Kašperky pro život 1 Málek Petr 41 NK BEZPP 266 9,34 2
1 Kašperky pro život 8 Horpeniak Vladimír PhDr. 65 NK BEZPP 225 7,9 3
1 Kašperky pro život 3 Bechyně Milan Ing. 63 NK ANO 2011 208 7,3 4
1 Kašperky pro život 4 Voldřich Jan DiS. 31 NK BEZPP 195 6,84 5
2 SNK "Pohoda" 1 Chlada Jaroslav 65 NK BEZPP 262 9,94 1
2 SNK "Pohoda" 10 Hadrava Ladislav 45 NK BEZPP 231 8,76 2
2 SNK "Pohoda" 3 Jirman Jiří 56 NK BEZPP 217 8,23 3
2 SNK "Pohoda" 4 Jelínková Michaela 31 NK BEZPP 215 8,16 4
3 SNK Nové Kašperské Hory 1 Bernardová Bohuslava 54 NK BEZPP 298 9,07 1
3 SNK Nové Kašperské Hory 6 Mäntl Miroslav 59 NK BEZPP 287 8,74 2
3 SNK Nové Kašperské Hory 7 Balounová Alena 61 NK BEZPP 268 8,16 3
3 SNK Nové Kašperské Hory 2 Havel Jaroslav 39 NK BEZPP 256 7,8 4
3 SNK Nové Kašperské Hory 3 Naušová Hana 51 NK BEZPP 248 7,55 5
3 SNK Nové Kašperské Hory 5 Kolářová Radka 49 NK BEZPP 245 7,46 6

Data čerpána ze zdroje: www.volby.cz
Jaroslav Rajtmajer, 

tajemník
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Určitě hodně nových zkušeností, setkala 
jsem se s lidmi, se kterými bych se nepo-
tkala. Ať už to bylo setkání s panem pre-
zidentem Zemanem, s panem kardinálem 
Dominikem Dukou, s poslanci z Poslanecké 
sněmovny, se senátory v Senátu a s dalšími 
pro mne zajímavými lidmi. Ať už to bylo 
v otázce našeho majetku, na kterém je vy-
hlášen Národní park Šumava, nebo v otázce 
průzkumných území a těžby zlata a wolf-
ramu, a to nejen na Kašperskohorsku, ale 
v podstatě v celé naší republice, přes sdruže-
ní Čechy nad zlato. Nedostala bych se ani do 
míst, která jsem navštívila, např. při opravě 
kostela a rekonstrukce varhan v kostele sv. 
Markéty v Kašperských Horách, nedostala 
bych se do prostor Poslanecké sněmovny či 
Senátu.

Na závěr mi prosím dovolte, abych 
poděkovala Vám všem, kteří jste mě po 
celou dobu podporovali – činem či jenom 
dobrým slovem. Velice si toho vážím. 
Děkuji za spolupráci i všem radním, za-
stupitelům a hlavně svým spolupracov-
níkům, se kterými jsem problémy řešila 
každodenně. 

Děkuji i Vám všem, kteří jste v letošních 
komunálních volbách podpořili mne i další 
členy našeho sdružení nezávislých kandi-
dátů Nové Kašperské Hory. Novému sta-
rostovi přeji hodně zdaru a úspěchů v jeho 
práci, hodně zdraví a pevné nervy. 

Bohuslava Bernardová,
starostka města

pouze oplocení, na jaře začne sloužit nám 
všem. V předstihu budete o provozu infor-
mováni v některém z dalších čísel našeho 
Zpravodaje. Průběžně opravujeme městské 
bytové domy – výměna lina, kuchyňských 
linek, atd. Zvládli jsme i další, drobnější 
akce – opravy vodovodního řadu, kanali-
zace, … Do konce října bude ještě posta-
veno nové hřiště pro naše nejmenší v ma-
teřské škole.  

A největší stavební akce, kterou se nám 
podařilo zahájit? Výstavba nové tělocvičny 
v sousedství Základní školy v Kašperských 
Horách. 14. 7. 2014 jsme vítězné stavební 
firmě Silba - Elstav předali staveniště, 15. 7. 
2015 by měla být stavba dokončena. Bude 
to moderní multifunkční tělocvična, která 
nahradí současnou nevyhovující tělocvič-
nu, ve které se nám „usídlila“ dřevomorka. 
Děti školou povinné tam musí přečkat ješ-
tě jednu zimu. Prostory spojovacího krčku 
a šatny před tělocvičnou jsou nainjektované 
látkou proti dřevomorce, prostor samotné 
tělocvičny je zatím bez jakéhokoliv zásahu, 
aby tam děti mohly cvičit. Držme si palce, 
aby se vše povedlo a děti už v září 2015 za-
čaly cvičit v nové tělocvičně. 

Další akce jsou připravovány papírově, 
dvě věci jsou vysoutěžené a měly by být 
finančně pokryty z dotace. Nový starosta 
bude moci navázat na moji práci a na práci 
Ing. Aleny Balounové. 

Nedávno jsem si položila otázku, co mi 
ten rok a ¾ ve funkci starostky města dal. 

Dámy a pánové,  
právě uplynulo volební období 2010 

- 2014, ve kterém jsem měla tu čest dě-
lat starostku našeho města. Do funkce 
jsem byla zvolena 21. 1. 2013 poté, kdy 
Ing. Alena Balounová po deseti letech ve 
funkci odešla do důchodu. Po deseti letech 
tvrdé práce, ve kterých na počátku zadlu-
žené město finančně stabilizovala, a já pak 
město mohla přebrat s velkou finanční ho-
tovostí na účtech v bankách. 

Jaký ten rok a ¾ vlastně byl? Už před 
mým zvolením starostkou jsem pracova-
la na radnici a starala jsem se o rozsáhlý 
městský majetek. Všichni, kteří mě do 
funkce navrhovali, mne ujišťovali, že už 
práci na radnici znám, takže to bude snad-
né. Znala jsem i všechny spolupracovníky, 
zastupitele, přesto práce starostky je na-
prosto odlišná. Do té doby jsem měla na 
starost jednu jedinou agendu. Najednou 
člověk řeší spoustu dalších věcí, tzv. od 
každého kousek, ale musí z toho nakonec 
být celek. 

Při mém nástupu byly rozestavěné dvě 
akce – Dlouhá ulice - západní část a plo-
chy pro skladování štěpky. Nebylo možné 
je dokončit z důvodu klimatických podmí-
nek. Obě akce jsou hotové a slouží svému 
účelu. Podařilo se nám zrekonstruovat 
Krátkou ulici, na její finální podobu tam-
ní obyvatelé čekali poměrně dlouho. Nové 
komunikace se dočkali i na Opolenci a na 
Bajerově. Postavené kompostárně už chybí 

Konec volebního období

Kašperskohorské městské lesy s. r. o. ve spolupráci s místní  
farností pořádají v Kostele Sv. Markéty dne

16. 11. 2014 ve 14.00 hodin

HubertSKou 
Mši

v podání „Povltavských trubačů“
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s tím, že vlastnictví k objektu město na-
bude k počátku roku 2014 po uzavření 
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny ve 
výši 3 230 tis. Kč (předběžně projedna-
ná a odsouhlasená cena zastupiteli už na 
jednání 18. 3. 2013). Kupní smlouva byla 
schválena zastupitelstvem na veřejném 
zasedání 19. 12. 2013 a převod budovy 
s pozemkem na město se v souladu se 
smlouvou uskutečnil.

Jak jsem uvedla, v radě města byly jed-
notlivé kroky vedoucí k nabytí objektu 
průběžně projednávány, zastupitelé po-
třebné informace dostali a s podmínka-
mi koupě souhlasili na jednání v březnu 
loňského roku. Ti, kdo se tohoto jednání 
z jakýchkoli důvodů nezúčastnili, měli 
dostatek času zjistit si, co a s jakým vý-
sledkem se projednávalo. Proto jsem 
upozornila, že se měli o okolnosti koupě 
zajímat dříve a mohli tak včas uplatnit 
své připomínky a výhrady. Protože i ně-
kteří další (původně souhlasící s demo-
licí) změnili názor, bylo vypracováno 
statické a ekonomické posouzení rekon-
strukce objektu, které zastupitelé dosta-
li před posledním zářijovým jednáním 
zastupitelstva. 

A co odborní posuzovatelé doporučili? 
Shrnuji: pro sídelní útvar naší velikosti 
lze doporučit využití jako prodejní pro-
story, odhad nákladů na rekonstrukci 
podle varianty úprav mezi 40 až 50 mil. 
korun, statik doporučuje kromě zbourá-
ní verandy (?) a přístavku vybourat před 
rekonstrukcí všechny stropy včetně kro-
vu a střechy, táhly zpevnit obvodové zdi. 
Z objektu by v podstatě zůstaly jen naru-
šené obvodové zdi.

Závěrem si dovolím vyslovit svůj ná-
zor, který zastávám od počátku: budo-
vu bývalého hotelu zbourat (v tom mne 
utvrdil i poslední statický a ekonomický 
posudek), uvolněný prostor nabídnout 
investorům k realizaci pro město přínos-
ného záměru. Investor pro volnou plochu 
se najde snáze než pro rekonstrukci, kte-
rá je drahá a využití limitováno stávající 
dispozicí objektu. Pokud bych se měla 
rozhodovat, který z městských objektů 
opravit, pak bych zvolila raději budovu 
s historickou hodnotou, tzn. barokní 
špýchar. Pro rekonstrukci je rozhodně 
vhodnější než Bílá růže – do prázdného 
prostoru uvnitř lze vestavět prakticky co-
koli, co bude využitelné a potřebné pro 
všechny občany města, neboť jeho po-
vinností je investovat do veřejně prospěš-
ných budov a vytvářet dobré podmínky 
pro pro život všech občanů a ne vytvářet 
podmínky pro podnikání jen úzké skupi-
ny obyvatel. 

Alena Balounová, 
do konce roku 2012 starostka města

i 2. nadzemním podlaží. Podél Sušické 
ulice navrhli pasáž se 3 samostatnými 
obchůdky a 5 venkovních parkovacích 
stání, pod úroveň Sušické ulice se vstu-
pem z Baarovy ul. umístili v suterénu 
navržené nové budovy 30 parkovacích 
míst, nový objekt byl v návrhu umístěn 
tak, aby byla odstraněna dopravní záva-
da – rozšířen vjezd do Náměstí. Materiál 
zároveň obsahoval vyčíslení předpoklá-
daných nákladů na rekonstrukci stá-
vajícího objektu v částce 41,2 mil. Kč, 
předpokládané náklady na nový objekt 
v navrženém hmotovém objemu by byl 
24,4 mil. (nutno připočítat 1,5 mil. na 
demolici původní budovy). Z projednání 
uvedených podkladů v radě města vze-
šel protinávrh k nabídnuté kupní ceně 
se zdůvodněním a byl dopisem z 2. led-
na 2013 jako podklad pro další jednání 
odeslán majiteli budovy. Při následných 
jednáních majitel hotelu přihlédl k ná-
mitkám města a původní kupní cenu 
snížil. K novému návrhu kupní ceny za 
bývalý hotel se sešlo zastupitelstvo města 
na pracovním (neveřejném) jednání dne 
18. 3. 2013 (dle prezenční listiny přítom-
no 10 zastupitelů, omluven p. Kavale, 
neomluveni pp. Gregr a Svoboda a dále 
radní pp. Chlada a Reisinger), kde se 
přítomní shodli, že objekt s pozemkem 
město odkoupí za navrženu cenu s tím, 
že po nabytí vlastnictví bude žádat o de-
molici. Zastupitelé si v tu dobu velice 
dobře uvědomovali, že s vlastnictvím 
zchátralého objektu v dezolátním stavu 
přebírají odpovědnost za bezpečnost sil-
ničního provozu, za bezpečnost a zdraví 
občanů a návštěvníků města. Zároveň si 
byli vědomi, že čím déle se bude s demo-
licí otálet, tím více se už tak velmi drahý 
stavební pozemek ještě více prodraží nut-
nými zabezpečovacími pracemi. Pro de-
molici rovněž svědčilo i to, že po dohodě 
se Správou a údržbou silnic Plzeňského 
kraje bylo jednáno o odstranění doprav-
ního problému na výjezdu z Náměstí do 
Sušické v souvislosti s přípravou projektu 
na vybudování chodníků v Sušické a vý-
měnou inženýrských sítí v této krajské 
komunikaci návazně na připravenou re-
konstrukci povrchu silnice od Radešova 
do Kašperských Hor, která má proběh-
nout v příštím roce (pokud rekonstrukce 
povrchu skončí až u Náměstí, propásli 
jsme příležitost nejen dopravní problém 
vyřešit). Při jednání jsme uvažovali také 
o tom, že v budoucnu může město poze-
mek po demolici využít pro své záměry, 
případně pokud by přišel investor s ná-
mětem na vybudování objektu s náplní 
veskrze přínosnou pro město, pak mu pro 
realizaci vytvořit příznivé podmínky. 

Na koupi objektu pak byla s realitní 
kanceláří uzavřena rezervační smlouva 
a zaplacen poplatek v dohodnuté výši 

V předminulém, tedy 3. čísle 
Kašperskohorského zpravodaje se za-
mýšlel jeden z občanů města nad průbě-
hem zasedání zastupitelstva a vyslovil se 
kriticky k postupu vedení města při roz-
hodování o osudu někdejšího hotelu Bílá 
růže (dále jen BR). Pisatel zmíněného 
článku zřejmě neměl dostatek informací 
o tom, co předcházelo rozhodnutí o kou-
pi budovy, a proto se domnívám, že jeho 
kritika na adresu vedení města nebyla 
oprávněná. Ale posuďte sami …

Přibližně v polovině roku 2012 jsem 
se dozvěděla, že majitel bývalého ho-
telu se rozhodl nemovitost nabídnout 
k prodeji prostřednictvím zdejší realitní 
kanceláře. Samozřejmě jsem se zajímala 
o veškeré dění kolem chystaného prodeje 
objektu v bezprostřední blízkosti radnice 
a současně jsem informovala členy rady 
města. Na úpravě fasád domů na Náměstí 
i objektů ve vlastnictví města včetně je-
jich interiérů jsme již několik let ke 
spokojenosti města spolupracovali s ar-
chitekty manžely Jandovými ze Sušice, 
a proto jsem je oslovila s požadavkem na 
promyšlení a navržení možností využití 
objektu z pohledu potřeb dalšího rozvoje 
města. Z úvah o možném využití objektu 
na náměstí vyplynul jako nejvíce potřeb-
ný objekt s většími prodejními plochami 
jako reakce na stísněné prostory bez mož-
nosti dalšího rozvoje v objektu COOP ve 
vlastnictví ZKD Sušice. 

Od realitní kanceláře jsem si vyžá-
dala podklady o současném stavebně 
technické stavu hotelu BR (v materiálu 
konstatovány mimo jiné statické poruchy 
a výskyt dřevomorky) k dalšímu jednání. 
O prodeji budovy hotelu bylo informová-
no vedení ZKD Sušice, jehož pracovníci 
si objekt prohlédli s tím závěrem, že re-
konstrukcí domu ve stávajícím půdorysu 
nelze vytvořit kvalitní prodejní prostory 
s potřebným skladovacím a zásobovacím 
zázemím. Členy rady města jsem o dění 
kolem chystaného prodeje BR průběžně 
informovala a po projednání v radě jsem 
Jandovy požádala o vypracování hrubé-
ho návrhu případného nového objektu na 
místě hotelu BR a ekonomického srov-
nání nákladů na rekonstrukci původní-
ho objektu a výstavbu navrženého nové-
ho, neboť o koupi objektu s pozemkem 
jsme přesto dál uvažovali se záměrem 
předejít v této lokalitě podnikatelským 
aktivitám, které by mohly město jakkoli 
poškodit. Koncem listopadu 2012 město 
obdrželo nabídku na koupi objektu hote-
lu BR od majitele za cenu 4,95 mil. Kč. 
V prosinci 2012 Jandovi pro jednání 
v radě města předložili materiál nazvaný 
„Motiv polyfunkčního domu Bílá růže 
v Kašperských Horách“ obsahující vizu-
ální nástin nového objektu, půdorysné 
rozvržení možných prodejních ploch v 1. 

Jak to bylo s koupí Bílé růže
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podat v rámci svých schopností 
co nejlepší výkon a především se 
snažit na sobě pracovat a zlepšo-
vat se. Rodiče, kteří poskytnou 
svoji emailovou adresu, dostanou 
zpětně informace o fyzické kon-
dici svého dítěte. Pokud vás tento 
projekt zajímá, další informace 
naleznete na internetu.

Nám všem přeji úspěšný školní 
rok 2014/2015 a podporujte své 
děti!

M. Melicharová  

za to stojí! Nezanedbáme samozřejmě ani 
kulturu. Budeme se zkrátka snažit, aby vše 
fungovalo tak, jak má. Pevně doufáme, že 
k tomu budeme mít i spolupráci a podporu 
vás, rodičů, protože bez ní to nejde.

A. Jelínková

Naše škola také tradičně nabízí dětem 
mnoho kroužků. Letos se nám podařilo 
rozšířit tuto nabídku o tři zajímavé no-
vinky – multimediální kroužek, kterého 
se ujal pan učitel J. Havel, a kroužek mla-
dých debrujárů, kde budou děti pod vede-
ním paní učitelky 
P. Nové provádět 
jednoduché pokusy 
z oblasti přírodních 
věd, M. Kloudová 
se ujala výtvarného 
kroužku. Také se 
chceme více zaměřit 
na sportovní aktivi-
ty. Sice máme letos 
díky stavbě nové tě-
locvičny trochu ztí-
žené podmínky na 
atletiku, ale určitě to 

Už je to tu zas! Lavice, tabule, křídy, uči-
telé, žáci, pomůcky, svačiny, úkoly, znám-
ky, poznámky…. Takhle by se dalo pokra-
čovat ještě dlouho. Zkrátka nový školní 
rok už je v plném proudu!

Co je v naší škole nového? Samozřejmě 
hlavně 19 žáčků, kteří 1. září poprvé usedli 
do školních lavic. Svůj „křest“ už mají za 
sebou a vypadá to, že se jim ve škole líbí 
a určitě si v ní dobře povedou. Co nás bě-
hem tohoto roku čeká? Škola bude samo-
zřejmě naplňovat své hlavní poslání, tedy 
vzdělávat a vychovávat mladou generaci. 
Kromě toho budeme, jako každoročně, 
pořádat mnoho nejrůznějších akcí, který-
mi chceme dětem školu zpestřit a naučit 
je něco nového netradiční cestou. O všech 
akcích se vždy dozvíte prostřednictvím 
svých dětí a současně je budeme uveřejňo-
vat ve školní vývěsce.

Pozor, začínáme!

V červnovém vydání zpravodaje jsem 
informovala o zapojení naší školy do 
„Olympijského víceboje“. Kdo z vás můj 
článek četl, ví, že se jedná o celorepubli-
kovou akci ČOV, jejímž cílem je motivovat 
děti k pohybu a přivést je ke sportování. 

V letošním školním roce byl vyhlášen 
další ročník s názvem „Sazka olympijský ví-
ceboj“, který přináší řadu novinek a vylep-
šení. Protože jsme opět mezi přihlášenými 
školami, naše žáky čeká plnění osmi disci-
plín, které prověří jejich fyzickou kondici. 
Disciplíny budou plnit po celý školní rok. 
V této akci nejde o to být nejlepší, ale o to 

Sazka olympijský víceboj – Česko sportuje!

Dne 27. 9. 2014 jsme se tradičně zú-
častnili noční soutěže v Tedražicích. 
Soutěžilo se v požárním útoku, ale po-
někud pozměněném. Družstva startovala 
bez připravené techniky, na základně byla 
pouze motorová stříkačka. Zbytek vyba-

SDH Kašperské Hory, aneb co se událo...
vení měli soutěžící v přistaveném přívěsu. 
Po hlášení a startu čtyři členové družstva 
vyběhli pro vybavení potřebné k nasátí 
a vedení vody a zbylí tři museli pětkrát 
oběhnout kolíky připravené na startu. Ne 
všem se po tomto hlavomotání podařilo 

vyběhnout přímým 
směrem a byli jsme 
svědky i několika 
kuriózních pádů. 
Tito tři měli na 
starost zbytek vyba-
vení k vedení vody 
a nastříkání na 
terče. Místo terčů 
měl každý  „prou-
dař“  za úkol srazit 
proudem vody dva 
dřevěné špalíky 
a jeden velký sud. 
Naši kluci se všech 
těchto, chvílemi 

i zákeřných úkolů, zhostili na výbornou 
a z 18 zúčastněných družstev jsme domů 
přivezli pohár za třetí místo! Věříme, že 
neusneme na vavřínech a příští rok tento 
úspěch minimálně zopakujeme. :-)

A ještě jedna zpráva! Dne 8. 10. 2014 
proběhl na prvním stupni místní základ-
ní školy nábor do oddílu mladých hasičů. 
Spolu se zástupcem našeho sboru se ho 
zúčastnil také profesionální hasič z ha-
sičského záchranného sboru Sušice, který 
je také vedoucím okresní rady mládeže 
v Klatovech, pan Bohumír Bucifal. Děti 
byly nadšené a nejlépe by se všechny chtěly 
stát hasiči. Na pravidelných schůzkách se 
s dětmi budeme učit vše, co má správný ha-
sič umět, děti budou znát základy poskyt-
nutí první pomoci a především se budeme 
zúčastňovat soutěží a výletů do přírody. 
Věřím, že jim toto nadšení vydrží a vyros-
tou z nich opravdoví velcí hasiči.

-th-
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Hory a Strakonice, NP Šumava, Statek 
Kašperské Hory, Kašperskohorské měst-
ské lesy, Česká unie sportu, Lesy ČR, 
Moira, Michal Lukeš a další, kteří věno-
vali ceny pro účastníky.

A tak k úplné spokojenosti chyběla jen 
účast dětí z Kašperských Hor, i když pro 
ně měli pořadatelé připravenou a inzero-
vanou trať pro začátečníky, vyznačenou 
v lese fáborky. 

-mf-

A proč byl letošní ročník rekordní? 
Krásné prostředí, náročné a zajímavé 
tratě, bohaté ceny pro vítěze, klapající 
organizace a zázemí přilákalo téměř 300 
závodníků, což je o cca 50 více než v uply-
nulých letech. Poděkování tak patří nejen 
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
přípravách či organizaci přímo na mís-
tě, ale i sponzorům, bez jejichž podpory 
by se podobné akce nemohly uskutečnit. 
Jmenovitě se jedná o Města Kašperské 

O víkendu 20. - 21. září se v okolí 
Kašperských Hor konal již 15. ročník dvoj-
závodu v orientačním běhu Šumavský kufr. 
Sobotní krátká trať měla centrum v maleb-
ném Opolenci. Na závodníky čekala výzva 
orientačně náročných tratí v kamenitém 
svahu nad Otavou. Mezi kontrolami se 
v hlavních kategoriích nejrychleji orien-
tovali Martin Janata z pražské Kotlářky 
a Eliška Kuncová ze Severky Šumperk. 

V neděli se závodníci přesunuli do 
Zálesí u Drážova (foto: Start nedělního 
závodu). Běžela se klasická trať a delší 
tratě v kombinaci s horským lesem s ka-
menitou podložkou náležitě prověřili 
připravenost závodníků před nadcháze-
jícím mistrovství republiky. V hlavních 
kategoriích byli nejrychlejší dvojnásob-
ná akademická vicemistryně světa Iveta 
Šístková z Lokomotivy Pardubice a Karel 
Pilař z Baníku Sokolov. Tradiční ceny 
Šumavská šipka a Šumavský rychlík pu-
tovaly shodně do Nejdku zásluhou Pavly 
Nádeníčkové a Radima Tokára. Šumavský 
kufr za největší náskok před druhým běž-
cem získal Jaroslav Jirásek ve veteránech 
nad 65 let. Potěšitelný byl i počet nových  
adeptů, nejmenších dětí v doprovodu ro-
dičů  na trati HDR.  V sobotu 23 závod-
níků a v neděli ve vzdálenějším Zálesí jich 
bylo 15. Také na trati pro příchozí – T3, 
jsme  po oba dny přivítali 16 závodníků.

Šumavský kufr rekordně 

Koncert houslového virtuóza Václava 
Hudečka ve zcela zaplněném pout-
ním a farním kostele Narození Panny 
Marie ve Strašíně v předvečer svátku sv. 
Václava 27. září 2014 uzavřel letošní let-
ní šumavský koncertní cyklus komorního 
orchestru Musica Lucis Praga. Jubilejní 
desátou sezonu souboru vyplnilo pět 
úspěšných vystoupení ve známých a his-
toricky významných místech Šumavy 
Pošumaví – v Kašperských Horách, 
Kvildě, Nezamyslicích, Dobré Vodě 
u Hartmanic a Strašíně. Hudební sdru-
žení, které je výsledkem zakladatelského 
úsilí koncertního mistra Jiřího Pellanta 
a které dříve vystupovalo pod názvy jako 
Pellantcollegium a Concacollegium, se 
zaměřuje na českou a evropskou hudbu 
baroka a raného klasicismu, tradičně 
spolupracuje s našimi předními sólisty. 
Letos se na úspěchu šumavských letních 
koncertů podíleli hosté jako legendární 
flétnista Jiří Stivín a jeho dcera, rovněž 
flétnistka, Markéta Stivínová a na závěr 
festivalu pak houslový virtuóz Václav 
Hudeček. V rámci některých vystoupení 
se jako sólisté uplatnili i někteří členo-

vé souboru jako cembalistka Kayoko - 
Fukuda - Zeman, violista Jan Mareček, 
houslisté Jaroslav Bohdal a koncertní 
mistr Miroslav Vilímec, který do sou-
boru, kde účinkuje jako vedoucí skupiny 
prvních houslí a sólista, vstoupil teprve 
letos. Komorní orchestr Musica Lucis 
tvoří přední členové Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu v Praze 
a České filharmonie. Své oblíbené kon-
certy v šumavském regionu realizuje sou-
bor v rámci aktivit Šumavského kultur-
ního spolku v Kašperských Horách a za 
významné podpory firmy BELIMO.CZ 
 a rodiny Mentzlovy. Dojmy z koncert-
ních akcí umocňuje originální prostředí 
místních církevních památek. Tradičně 
zvlášť přitažlivé jsou koncerty při svíč-
kách v gotickém chrámu sv. Mikuláše 
v Kašperských Horách, který navíc vy-
niká jedinečnou akustikou. Letos poprvé 
příznivci souboru Musica Lucis mohli 
ocenit půvab barokního interiéru pout-
ního kostela Narození Panny Marie ve 
Strašíně. Sázkou na jistotu bylo účin-
kování hudebních legend – čarodějného 
flétnisty Jiřího Stivína a pozitivní ener-

gií vždy nabitého houslového virtuóza 
Václava Hudečka. Svým typicky živým 
a spontánním projevem si sympatie i srd-
ce posluchačů vydobyla mladá flétnistka 
Markéta Stivínová. Přes značnou profes-
ní vytíženost členů souboru letními fes-
tivalovými aktivitami jejich mateřských 
těles – Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu v Praze  a České filharmonie, 
podařilo se pro šumavské koncerty najít 
ideální termíny a nastudovat nová čísla 
z děl mistrů jako jsou František a Jan 
Jiří Benda, Jan Zach. Georg Philipp 
Telemann, Antonio Vivaldi nebo Leoš 
Janáček a další. 

Hudební léto se souborem Musica 
Lucis Praga patří již k trvalým kultur-
ním tradicím současné Šumavy. Svědčí 
o tom rostoucí zájem kulturní veřejnosti 
ale i tvůrčí uspokojení samotných inter-
pretů. Na svá vystoupení a na své pub-
likum na Šumavě se vždy těší a již dnes 
připravují hudební projekty pro sezonu 
2015.

Vladimír Horpeniak, 
Šumavský kulturní spolek Kašperské Hory

Musica Lucis Praga
– ohlédnutí za letní sezonou 2014
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Silvestrovský běh – 
6,8 km – 1. místo, atd.

Měl v plánu ještě mnoho 
závodů a sportovních akcí.

Naposled jsem se s ním setkal 6. červ-
na t. r. na setkání s německými občany 
na hradě Kašperku. Potom zlá a zákeř-
ná nemoc rychle ukončila jeho životní 
dráhu.

Zachováme si, Franto, na Tebe hezké 
vzpomínky.

Karel  Větrovec,
kronikář

na Poledník, na krajinu kolem Lipenské 
přehrady, do NP Bavorský les a další. 
Mnoho turistických „fandů“ si pamatuje 
na každoroční pochody Ždánovskou vr-
chovinou a také na zimní putování jako 
„Odyssea soudního sluhy“ či vánoční vý-
stup na Štědrý den na vrchol Chlumu. 
Každoročně, vždy  v květnu pořádal zná-
mé Běhy kolem kopce Lišáku a do vrchu 
na hrad Kašperk s velmi bohatou účastí 
těšících se závodníků všech kategorií.

Ve svém věku sám zdatně sportoval. 
Kromě toho, že prakticky denně za kaž-
dého počasí běhal, 
zúčastňoval se běhů 
různých závodů 
v okrese, kraji i v re-
publice. Uvádím 
např. závody v roce 
2013, kdy absolvo-
val celkem 15 zá-
vodů. Nejúspěšnější 
byly závody: 

Běh Bystřickým •	
parkem – 7,4 km 
– 1. místo,
Debrnický okruh •	
- Železná Ruda – 
9 km – 1. místo,
Klatovy Pod •	
Černou věží 
– 2. místo,
Plzeň – •	

25. září letošního roku, pro všechny 
naprosto neuvěřitelně, odešel z našeho 
středu ve svých nedožitých 74 letech pan 
František  Kortus. 

V paměti kronikáře se ve zkratce vracím 
k jeho bohaté sportovní i veřejné činnosti. 
V šedesátých letech minulého století stál 
u zrodu výstavby a pak provozu lyžařské-
ho vleku a také u založení okrsku Horské 
služby v Kašperských Horách. V této ob-
lasti mnoho roků zdárně pracoval. Po roce 
1989 se stává předsedou tehdejšího národ-
ního výboru a poté byl zvolen prvním po-
revolučním starostou našeho města. Jeho 
podpis z roku 1991 je a zůstane na origi-
nálu zakládající pamětní listiny partner-
ských vztahů mezi městy Kašperské Hory 
a bavorským Grafenau, které trvají dodnes. 
V té době je organizátorem velkolepých 
česko - bavorských slavností se známým 
soumarským pochodem po trase tehdejší 
Zlaté stezky.

Po opuštění veřejné činnosti přechází 
František opět ke sportovní činnosti. Ve 
spolupráci s dalšími sportovci se podílí 
na organizaci každoročního Běhu kolem 
Kašperku, později Běhu ulicemi a okolím 
Kašperských Hor. V roce 2003 je mu udě-
leno čestné členství Tělovýchovné jednoty. 
V roce 2010 zakládá Občanské sdružení 
„Náš domov Šumava“, ve kterém s 25 členy 
vyvíjí převážně turisticko - poznávací čin-
nost. Kdo by neznal organizované zájezdy 

Vzpomínka na Frantu ...

mem. V naší době, kdy je běžný stálý spěch 
a jakési zvláštní utíkání před obyčejným 
rozhovorem, setkáním se s druhým člově-
kem je taková slavnost u malebné kapličky 
vlastně vzácnost… 

Doufejme, že takových tradic bude jen 
přibývat a lidé se budou chtít setkávat 
a sdílet třeba krásné podzimní odpoledne 
s druhými.

Bohu díky za každou pomoc a laskavé 
přijetí místními!

Jarka Korandová

li putovat naším krajem. Možná jsem na 
ni natrefila při prozkoumávání mého no-
vého bydliště.Co vím, že to místo, kaple 
s Pannou Marii na stěně, kaplička mezi 
starými lipami, mě okouzlila a bylo jasné, 
že je třeba ji trochu oživit. Našlo se pár 
dětských i místních pomocníků (Benedikt 
a Radek Š.) a kaple byla jako z cukru. 
Mohla se slavit první mše svatá a to ještě 
s P. Vavřincem. Tehdy nás pár poutníků 
a místních po mši svaté, na malém stolku 
v kapličce, oslavilo pouť výbornými kobli-
hami (místní specialita) a dobrým vínem… 
A tak to začalo.

O letošní první říjnové neděli připutova-
li na Kavrlík jak sušičtí, tak kašperskohor-
ští i úbislavští a po bohoslužbě s jáhnem 
Jiřím Voráčkem, který měl krásné marián-
ské kázání, jsme oslavili pouť též spoustou 
dalších dobrot od místních hospodyněk.
Atmosféra byla jako obvykle přátelská 
a laskavá...

 Je milé a krásné se setkávat, poznávat 
nové lidi, vést rozhovory pod širým šumav-
ským nebem v čase už provoněném podzi-

…Když zakoření dobrý strom, za nějaký 
ten rok vydá své ovoce. I dobře zakořeně-
né tradice vydají časem své plody. V našem 
městě, ale i v celém kraji,  byly za poslední 
roky obnovovány i znovu založeny nejrůz-
nější tradice. Jedna z nich je i malá pouť  na 
Kavrlíku, malebném místě, kde jako by se  
čas zastavil…

Letos jsme se sešli již po šesté… Už ani 
přesně nevím, jak to začalo. Možná  na 
tehdy časem zašlou a vlhkem prorostlou 
kapličku narazili Tři králové, kteří zača-

Malá pouť na Kavrlíku,  
aneb příležitost setkávat se...
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profesi je magistr Vorlíček znám také jako 
znamenitý sbormistr, dirigent a varhaník.
Vzhledem k dalšímu záměru rekonstruovat 
a restaurovat další cenné historické varhany 
ve hřbitovním kostele sv. Mikuláše se zřej-
mě přiblížila vize, kterou vyslovil už před 
lety varhaník profesor Michal Novenko, že 
Kašperské Hory jednou budou „městem 
barokních varhan“, a tím získají zcela zřej-
mý předpoklad stát se oblíbeným místem 
festivalů duchovní hudby.

PhDr. Vladimír Horpeniak, 
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

způsobilo brutální řádění červotoče a také 
v průběhu staletí různé neodborné zásahy, 
při nichž byla nešetrným způsobem při 
provizorním ladění deformována, a tak 
poničena řada cínových píšťal. Vzhledem 
k možnosti získání státní dotace bylo letos 
rozhodnuto o celkové opravě a restaurování 
unikátních historických varhan v hlavním 
kostele v Kašperských Horách. Pro realiza-
ci této akce, která by měla trvat asi tři roky 
a která si vyžádá náklad cca 3 milióny ko-
run, byl odborníky vybrán varhanář Marek 
Vorlíček z Domažlic. Mimo tuto svou 

Pa�e� Břicháček
Smetano�a 403, Kašpe�ské Ho��

(a�eá� �ed�e Medica ��te�)

Te�: 602 415 716

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA 

Cennou hudební památkou nadkrajo-
vého významu jsou pozdně barokní var-
hany v arciděkanském kostele sv. Markéty 
v Kašperských Horách. Jsou vybaveny 
dvěma manuály, pedálem a sedmnác-
ti rejstříky. Podle nejnovějších zjiště-
ní se jedná o dílo plzeňského varhanáře 
Františka Prokopa Nolliho, které bylo do-
končeno v roce 1801 a jehož pořízení ten-
krát v plné výši uhradilo město. Varhanář 
Nolli se narodil někdy kolem roku 1744. 
Původně žil a působil v západočeském 
městečku Úterý, později přesídlil do 
Plzně, zemřel po roce 1814. Kolem roku 
1800 byl zaměstnáván zakázkami v ji-
hozápadních Čechách, kromě jiného 
také v Husinci a Kašperských Horách. 
Varhany v Kašperských Horách jsou oce-
ňovány pro svou historickou autenticitu 
a bohatou zvukovou paletu. Proto se na 
nich v posledních letech realizovaly ob-
líbené varhanní koncerty. Hráli na nich 
i známí sólisté jako Michal Novenko, 
Robert Hugo, Vladimír Roubal, Jitka 
Chaloupková, Markéta Schley-Reindlová 
a řada dalších. Už v roce 1972 pořídila fir-
ma Supraphon na těchto varhanách dílčí 
nahrávku pro gramofonový komplet České 
a moravské barokní varhany s virtuózem 
profesorem Jiřím Reinbergerem, kašper-
skohorské varhany natáčel několikrát také 
Český rozhlas 3 Vltava. Dosavadní dílčí 
opravy však nestačily na odstranění zá-
sadních poškození, které kromě zubu času 

Oprava a restaurování historických varhan

Tři exponáty ze svých sbírek zapůjčilo 
Muzeum Šumavy na pozoruhodnou výsta-
vu Prácheňského muzea v Písku s názvem 
„Velmi křehké obrazy – život a dílo Jana 
Zachariáše Quasta 1814 – 1891“. Výstava 
je věnována známému českému tvůrci 

portrétních miniatur a maleb na skle, kte-
rý mimo jiné spolupracoval se sklárnami 
v Lenoře a Anníně. Z deseti Quastových 
dětí se většina věnovala fotografii. J. Z. 
Quast byl předním průkopníkem fotogra-
fie v Čechách, založil známé fotografické 

ateliéry v Písku 
(1870) a v Sušici 
(cca 1875). Přímo 

Slavný malíř miniatur a obrazů na skle
ze stálé expozice v Kašperských Horách 
putuje na výstavu zvlášť cenná malba na 
skle „Anděl Strážce“ (na obrázku) a dále 
miniatura na porcelánu s názvem „Motýl“. 
Zajímavá výstava v Prácheňském muzeu 
v Písku potrvá do 31. prosince letošního 
roku. 

PhDr. Vladimír Horpeniak, 
Muzeum Šumavy Kašperské Hory



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJRočník 10, číslo 5, rok 2014, strana 10

(za Rumpoldem)
tel: 

mobil: 
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Několik let poté zde posléze fungovala 
výroba ovocných šťáv. Od šedesátých let 
minulého století objekt bývalého pivovaru 
sloužil jako garáže a skladiště, postupně 
ale chátral a měnil se v ruinu. 

Teprve na začátku devadesátých let mi-
nulého století byl z vůle pana Tosche areál 
přestavěn na Parkhotel Tosch, dnes pře-
jmenovaný Parkhotel Kašperské Hory, kde 
byly například zachovány původní klenby 
sladovny.

Dnes patří jakékoliv věci odkazující na 
místní bývalý pivovar mezi cenné a žáda-
né artefakty. Na internetových aukcích se 
za nemalé peníze nabízejí a kupují pod-
tácky se siluetou Kašperku nebo typické 
pivní lahve s ikonickým nápisem Brauerei 
Bergreichenstein. A jestli někdy pojedete 
do Olomouce, tak zajděte do tamějšího 
hostince U Kuděje -  tam si všimněte ta-
mějších židlí a vůbec interiéru - nemálo 
zdejší výzdoby odkazuje na bývalý Brauerei 
Bergreichenstein. Podívejte se schválně 
i Vy u vás doma na půdy a do kumbálů - tře-
ba i Vy naleznete cenné trofeje ze zdejšího 
pivovaru. Věřím, že jich tu bude po městě 
pořád dost.  A až najdete nějakou zapome-
nutou lahev, všim-
něte si zvláštního 
povrchu. Tenkrát 
se totiž lahve od-
lévaly v dřevěných 
formách a na skle 
jsou patrné otisky 
ruční práce při vý-
robě těchto dřevě-
ných forem. 

Nevím jak 
vy, ale já bych si 
přál a dokázal 
představit, že na 
Kašperkách se 
zase jednou pivo-
varnická produkce 
rozjede. Je na co 
navazovat, čtyři století není krátká doba. 
Když už se najdou prostory, především 
však finanční prostředky a znamenitý slá-
dek, můžeme pak začít hledat toho uřva-
ného strýce Pepina, jako byl v Hrabalových 
Postřižinách. Najdeme ho tu?

Václav Kůs

devším sládky. Město navíc ze svých roz-
sáhlých lesů poskytovalo bezplatně kvalitní 
palivové dřevo k sušení sladu a k samotné-
mu vaření. 

Copak se vařilo na Kašperkách za 
pivo?  I když se chutě po ta dlouhá sta-
letí měnily, vaříval se tu ponejvíce ležák 
a výčepní pivo. Experimentovalo se však 
s různými příchutěmi, takže se dělalo 
třeba malinové pivo nebo se připravovaly 
nejrůznější moky plné bylinných příměsí. 
Kašperskohorské pivo bylo určeno výhrad-
ně pro místní spotřebu ve městě a v jeho 
blízkém okolí. Tak ostatně fungovala vět-
šina pivovarů. Pivo se rozváželo prostřed-
nictvím koňských povozů a fantasktní by 
byla představa, že sudy povezete jako dnes: 
z Plzně na vývoz třeba do Číny.

Vařilo se dlouho.  Ve 30. letech minulého 
století pivovar zaměstnával deset pracovní-
ků a jeho průměrný výstav byl zhruba šest 
tisíc hektolitrů ročně. Dramatické dvacáté 
století a poválečný odsun zdejšího původ-
ního německého obyvatelstva znamenal 
pro pivovar nejen ztrátu zaměstnanců, ale 
i většinu svých žíznivých krků. A tak prv-
ního října 1947 byla k nelibosti místních 
výroba definitivně zastavena. Slyšel jsem, 
a nemůžu to ověřeným zdrojem potvrdit, 
že poslední sládek, i když německé národ-
nosti, nemusel pro svůj um do odsunu, ale 
vděčně jej po válce přijali k pokračování 
svého řemesla do Krušovického pivovaru. 
Místní opuštěné prostory později sloužily 
jako sklad piva strakonického pivovaru. 

V současnosti se malé pivovary znovu 
objevují jako houby po vydatném dešti, a to 
nejen na Šumavě. Ale i tady v blízkém oko-
lí, však vězte: na Modravě, ve Vimperku 
a nyní se konečně před nedávnem začalo 
vařit pivo i v Sušici U Švelchů. Ačkoliv ne-
velká produkce malých pivovarů nemůže 
v žádném případě konkurovat množství 
rezavého moku uvařeného velkými značka-
mi, pozvolna o produkci malých pivovarů 
roste zájem. Vždyť pivaři najednou zaha-
zují svou bývalou konzervativní zatvrzelost 
a naopak rádi ochutnávají pestřejší způsoby 
zpracování stávajících nejzákladnějších su-
rovin: totiž vody, sladu a chmelu.  

I u nás v Kašperských Horách se vařilo 
pivo, a to skoro čtyři století! Místní pivo-
var fungoval v areálu dnešního Parkhotelu 
Kašperské Hory (původně Parkhotel 
Tosch) a patřil mezi nejstarší v regionu. 
Podle různých zdrojů počátky pivovaru 
sahají už na přelom 13. a počátek 14. sto-
letí. Když se ale podíváte na dochované 
etikety z lahví, pokaždé na nich najdete: 
"Založeno 1551". 

První pořádné písemné zmínky totiž 
pocházejí ze zlatonosně doznívajícího 
16. století, kdy pivovar patřil ještě k hra-
du Kašperku. V roce 1539 dům s pivova-
rem, dvorem a přilehlou zahradou koupil 
tehdejší zástavní držitel hradu, tajemník 
samotného Ferdinanda I., královský rada 
a  místokancléř českého království, Jiří 
z Lokšan. Zřídil zde tehdy na tu dobu ne-
obvyklou vymoženost - dřevěný vodovod. 
Když Lokšan v roce 1551 zemřel, prodala 
vdova Kateřina Lokšanová veškerý maje-
tek, a to i s pivovarem, městu Kašperské 
Hory. Měšťané se pivovaru hned ochotně 
chopili, a tak již po sto letech žilo ve měs-
tě 116 právovárečných měšťanů. Město se 
o pivovar vzorně staralo, modernizovalo jej 
(nejvýznamněji v letech 1740, 1760 a 1850) 
a uváženě vybíralo nejen nájemce, ale pře-

O Kašperskohorském pivovaru
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Pozvánka 
Šumavské cesty, z. s. z Plzně Vás srdečně zvou na letoš-

ní, již čtvrté, setkání u kapličky sv. Martina na bývalých 
Zadních Paštích (u Hartmanic), které se bude konat v ne-
děli 9. listopadu 2014. U kapličky pronese ve 13.00 hod. 
milá slova Páter Tomas. Všichni jste srdečně zváni! Akce se 
koná za každého počasí.






Prostřednictvím Zpravodaje bych ráda 
poděkovala za spolupráci na uskutečnění 
komentovaných prohlídek města s průvod-
cem Římskokatolické farnosti Kašperské 
Hory za umožnění přístupu do kostela 
sv. Markéty. Dále p. Fischerovi, řediteli 
Parkhotelu Kašperské Hory, za možnost 
poodhalit historii pivovarnictví všem ná-
vštěvníkům prohlídek města a dostat se 
tak do prostor pivovarské jeskyně umístěné 
v přízemí hotelu v opraveném komplexu 
Šumavských bylinných lázní.

Díky tomu mohly být průvodcov-
ské texty o to zajímavější než v loňském 
roce. Možná iproto návštěvnost prohlí-
dek byla několikanásobná. Loňský rok 
se komentovaných prohlídek zúčastnilo 
187 osob, v letošním roce přišlo se zá-
jmem 506 návštěvníků.

Ještě jednou děkuji za spolupráci.
-vr-

Poděkování
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j zaz
z rabe h nic

Roman Krebs  
& Psí dečky (ČR)
Swing ze stříbrného plátna v podání 
sólisty muzikálového souboru 
plzeňského divadla.

Kdy: 28. 10. 2014 18.00 hod. 
Kde: radnice - obřadní síň,  
           Kašperské Hory 
Vstupné: 100 Kč

9. ročník projektu Jazz bez hranic zavítá letos 
také do Kašperských Hor

Mezinárodní hudební projekt JAZZ 
BEZ HRANIC patří mezi tradiční 
akce města Plzně i Plzeňského kraje 
a významně se podílí na projektu Plzeň 
– Evropské hlavní město kultury 2015. 
Je organizován občanským sdruže-
ním Jazz bez hranic, které bylo založe-
no v roce 2005. Projekt je přeshraniční 
a zahrnuje mezinárodní jazzový festival 
a česko-německý hudební projekt pro 
mládež. Festivalu se účastní amatérské 
a profesionální jazzové soubory a sólisté 
nejen z českého a německého regionu, 
ale i špičkoví umělci z celého světa. Celý 
projekt je koncipován jako neziskový 
a není udržitelný bez externího financo-
vání dotacemi z veřejných zdrojů, prode-
jem reklamy či sponzorskými dary.

Mezinárodní festival Jazz bez hra-
nic se koná každoročně, ale nemá sta-
novené pevné datum ani délku trvání. 
Vyvrcholení každoročního projektu je 
koncentrováno do několika dnů festivalu 
na přelomu října a listopadu, ale zároveň 
se ponechává volnost k produkci samo-
statných jazzových koncertů během ce-
lého roku.

-red-

Upozornění
Dnem 1. ledna 2014 vstoupil v plat-

nost nový občanský zákoník č. 89/2012 
Sb, který zásadně mění a upravuje ob-
čanské aktivity. Vzhledem k tomu, 
že jsem se ještě letos v září setkala již 
dvakrát  s tím, že některým angažova-
ným občanům Kašperských Hor tato 
okolnost unikla, dovoluji si upozor-
nit, že prvním lednem letošního roku 
byly zrušeny občanská sdružení (O.S.) 
V termínu do 31. 8. 2014 zanikla i mož-
nost změnit své stanovy podle komodity 
činnosti  na: 

stát se spolkem,a. 
transformovat se na ústav,b. 
transformovat se na obecně prospěš-c. 
nou společnost (OPS),
transformovat se na sociální d. 
družstvo.
Pokud se tak nestalo, subjekt zanikl.

Iva Sedlářová

Pozn. red: podrobnější informace o dané 
problematice naleznete např. na webech: 
www.obcanskyzakonik.justice.cz, www.
epravo.cz nebo www.eps.cz.
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V SOBOTU 18. ŘÍJNA 
 

8.00 – 14.00 HOD. 
 

 SHROMAŽDĚTE ODPAD KE SVOZU  
NA CHODNÍKY PŘED DOMY 

 
 

  (jedná se pouze o železo nikoli o nebezpečný odpad, kterým jsou 
např. lednice, televize, apod.) 

NA CHODNÍKY PŘED DOMY 
 

 

Více informací na tel. 725 042 581 
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21. 12. Vánoční trhy na 4. Adventní 
neděli | vánoční trhy v pro-
storu malebného náměstí 
s doprovodným programem
| Náměstí

21. 12. Vánoční  koncert | tradiční 
předvánoční koncert v podání 
Volného sdružení horažďovic-
kých zpěváků a muzikantů
| Fara

21. 12.  
14.00 – 
16.00

Betlémské světlo | rozdávání 
betlémského světla s dopro-
vodným programem
| Kostel sv. Markéty

24. 12. 
0.00

Půlnoční mše
| Kostel sv. Markéty

24. 12. – 
28. 12.  

Kostel sv. Markéty otevřen 
veřejnosti od 14.00 do 16.00

27. 12. 
18.00

Rybova mše vánoční | Sbor 
a orchestr Šumavan Klatovy
| Kostel sv. Markéty

28. 12. – 
1. 1. 

Zimní prohlídky hradu 
Kašperk s doprovodným 
programem
| Hrad Kašperk

Změna programu vyhrazena

Podrobné informace o plánovaných ak-
cích naleznete na webu www.sumava.net/
ickhory nebo na plakátech vyvěšených 
před akcí.

MěKIS, Náměstí 1, Kašperské Hory 
kultura@kasphory.cz, +420 376 503 412

ŘÍjeN
18. 10. Domácí zabijačkové hody 

| Náměstí
28. 10. 
16.00 – 
17.30

28. říjen 1918 v dějinách Kaš-
perských Hor | besedou prove-
de PhDr. Jan Lhoták, historik 
Muzea Šumavy v Sušici 
| Obřadní síň na radnici

28. 10. 
18.00

9. Jazz bez hranic – Roman 
Krebs & Psí dečky | jazzový 
koncert
| Obřadní síň na radnici 

29.10. 
13.00-
16.00

Tvořivá dílna z ovčína | přijď-
te a zjistíte, jak se zpracovává 
ovčí vlna a co vše je možné z ní  
vyrobit plstěním za mokra 
nebo pomocí plstící jehly za 
sucha.
| IS a SEV K. Hory

LisTOPAD
 7. 11. Dalskabáty, hříšná ves, aneb 

zapomenutý čert | ochotnické 
divadelní představení - Stra-
šínský ochotnický spolek | 
od 10.00 pro školy, 19.00 pro 
veřejnost
| Kino

16. 11. 
14.00

Hubertská mše v podání 
“Povltavských trubačů” 
| Kostel sv. Markéty

30. 11. Vánoční trhy na 1. adventní 
neděli | vánoční trhy v pro-
storu malebného náměstí 
s doprovodným programem
| Náměstí

30. 11. Rozsvícení vánočního stro-
mu, zvonkový průvod
| Náměstí u kina

 30. 11.  Vánoční koncert kapely Wild 
sticks 
| Kino

PROsiNeC
6. 12.
7.00

Mše ke sv. Mikuláši
| Kostel sv. Mikuláše

6. 12. 
15.00 - 
16.30

Mikuláš pro děti | zábavný 
program pro děti, diskotéka, 
soutěže a hry s Mikulášem 
a čerty a nebude chybět ani 
nadílka
| Horský klub

6. 12. Vernisáž výstavy betlémů   
Mladá dudácká muzika ze 
strakonic, křest nové knihy 
O staré Šumavě
| Muzeum Šumavy

6. 12.  
17.00

Mikulášský večer s kultur-
ním programem a nadílkou | 
doprovodný hudební program, 
mluvené slovo, doprovodný 
hudební  program, folklorní 
soubor, rozdílení nadílky, 
pohoštění
| Horský klub

13. 12. Pokračování Kašperskohor-
ského betlému | doplnění 
dalších postaviček a budov do 
místního betlému
| Výstavní místnost, radnice

Kulturní program
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jízdní řády 2014

Vysvětlivky:
	| pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle
	 | jede v neděli a státem uznané svátky
	 | spoj přepravuje jízdní kola

Platnost jízdních řádů je od 15. 12. 2013 do 13. 12.2014
Tento výpis z jízdních řádů spojů, které projíždějí Kašperskými 
Horami, má informativní charakter - bez záruky.

KAŠPeRsKé HORY  Sušice (NáBřeží)
Odjezd Pozn. Příjezd

4.35 jede v  pracovních dnech; > Sušice, žel. st. (5.05) 5.00
5.30 jede v pracovních dnech; > Sušice, žel. st. (6.10) 6.05
6.10 jede v pracovních dnech; > Sušice, Pod Stráží (6.40) 6.39
6.15 jede v ; > Sušice, žel. st. (6.50) 6.44

7.28
jede v pracovních dnech; 
Modrava, Filip. Huť (6.20) > Sušice, žel. st. (8.00)

7.54

7.55 jede v pracovních dnech; Stachy, aut. st. (7.35) 8.15

9.18
nejede 16. 11.; České Budějovice, aut. nádr. (6.45) 
> Klatovy, aut. nádr. (10.20)

9.42

10.27
jede v pracovních dnech; 
Modrava (9.45) > Sušice, žel. st. (11.00)

10.54

12.50
jede v , a 16. 11.; 
Modrava (12.15) > Praha, Na Knížecí (15.55)

13.15

14.10 jede v - 14.35
14.45 jede v pracovní dny; > Sušice, žel. st. (15.25) 15.18

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

15.32

15.25 jede v pracovní dny; > Sušice, žel. st. (16.40) 16.35

16.00
jede v pracovní dny; 
Modrava, Filip. Huť (15.10) > Sušice, žel. st. (16.30)

16.25

16.25 jede v ; Modrava (15.30) > Sušice, žel. st. (17.00) 16.54

17.16 jede v  nejede 16. 11.; Modrava (16.40) > Praha, 
Na Knížecí (20.00)

17.40

17.25
jede v pracovní dny; 
Modrava, Filipova Huť (16.35) > Sušice, žel. st. (17.55)

17.50

19.45 jede v pracovní dny; > Sušice, žel. st. (20.15) 20.10

Sušice (NáBřeží)  KAŠPeRsKé HORY
Odjezd Pozn. Příjezd

5.25 jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (5.20) 5.50

6.45
jede v pracovních dnech; 
Klatovy, aut. nádr. (6.00) > Stachy, aut. st. (7.25)

7.10

6.45
jede v pracovních dnech; Sušice, nábřeží (6.45) > 
(přes Žihobce - Soběšice - Strašín - Nezdice na Šum.)

7.45

8.25 denně; Sušice, žel. st. (8.20) > Modrava (9.35) 8.48

10.15
jede v 
Praha, Na Knížecí (7.50) > Modrava (11.15)

10.40

12.10 jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (12.05) 12.40
13.05 jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (13.00) 13.30

13.50
jede v pracovních dnech; 
Sušice, žel.st. (13.40) > Modrava, Filip. Huť (15.00)

14.15

13.50 jede v pracovních dnech; > Stachy, aut. st. (14.35) 14:16

13.55
jede v ,
 Praha, Na Knížecí (11.30) > Modrava (14.55)

14.20

15.03
jede v pracovních dnech; 
Sušice, žel. st. (14.50) > Modrava, Filip. Huť (16.27)

15.32

15.20
Klatovy, aut. nádr. (14.30) > České Budějovice, aut. 
nádr. (18.25)

15.44

17.05
jede v pracovních dnech;
Sušice, žel. st. (16.55) > Modrava (18.20)

17.31

18.35 jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (18.30) 19.00
19.00 jede v ; Sušice, žel. st. (18.55) 19.30
20.35 jede v pracovních dnech;  Sušice, žel. st. (20.30) 21.00

KAŠPeRsKé HORY  sTACHY
Odjezd Pozn. Příjezd

7.10 jede v pracovních dnech; Klatovy. aut. nádr. (6.00) 7.25
13.10 jede v ; > Strakonice, aut. nádr. (14.35) 13.31
13.50 jede v -,  > Strakonice, aut. nádr. (15.25) 14.11
14.15 jede v , nejede 20. 4.; > Praha, Na Knížecí (17.25) 14.52
14.16 jede v pracovních dnech; Sušice, nábřeží (13.50) 14.35

15.44
nejede 20. 4., 5. 7., 16. 11.; Klatovy, aut. nádr. 
(14.30) > České Budějovice, aut. nádr. (18.25)

16.03

17.35 jede v ; > Praha, Na Knížecí (20.25) 17.50

sTACHY  KAŠPeRsKé HORY
Odjezd Pozn. Příjezd

7.35 jede v pracovních dnech; > Sušice, nábřeží (8.15) 7.55

8.59
České Budějovice, aut. nádr. (6.45) > Klatovy, aut. 
nádr. (10.20)

9.18

12.50 jede v pracovních dnech 13.10

14.55 jede v pracovních dnech; > Klatovy, aut. nádr. (16.20) 15.11


