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Město Kašperské Hory obdrželo děkovný list podepsaný
Ing. Tomášem Jirsou, starostou Hluboké nad Vltavou
a senátorem Parlamentu ČR a RNDr. Michalem Valenčíkem,
který dokumentuje ohrožené sakrální stavby (www.kostely.tnet.cz),
děkovný list za opravu kaple Panny Marie Pomocné na Červené.
Poděkování patří všem, kteří se na této renovaci podíleli.

Přeji všem občanům pěkné a ničím nerušené prázdniny plné sluníčka,
odpočinku a aktivní zábavy.

Ing. Alena Balounová

Otevření spolkového domu

Anketní lístek

Název nového spolkového domu
A) – Klub
B) – Horský klub
C) – Spolkový dům
D) – Jiný název ……………………….
Odevzdat na MěKIS do 30. 6. 2011 – můžete hlasovat i na email
kultura@kasphory.cz nebo vhodit do schránky na budově
radnice

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Petice Zachraňme Šumavu v Parlamentu

Koncem měsíce dubna proběhly denním
tiskem stručné informace, že zástupci Svazu
obcí národního parku Šumava předali 27.
4. 2011 předsedkyni poslanecké sněmovny
Miroslavě Němcové a předsedovi Senátu
Miroslavu Štěchovi petici Zachraňme
Šumavu spolu se 13.200 podpisy. Předáním
petice bylo naplněno společné úsilí 21
šumavských obcí, které využily petičního
práva k upoutání pozornosti na měnící se
krajinný ráz Šumavy - horské oblasti, která
je nejen životním prostředím pro stovky
místních obyvatel, ale také oblastí, která
by svojí atraktivitou měla přispívat k jejich
obživě, k rozvoji zanedbaného regionu
a rekreaci dvou milionů každoročních
návštěvníků.
Připomeňme si krátce historii a důvody
vzniku petice, pod kterou připojili své
podpisy nejen řadoví občané, přední
politici, sportovní reprezentanti a další
významné osobnosti, ale s jejímž obsahem
se ztotožnila i řada zastupitelstev obcí
a měst České republiky.
Důvodem dlouhotrvajících šumavských
sporů je různý výklad poslání národního
parku.
Příznivci plíživého rozšiřování
oblastí suchého lesa prosazují, že posláním
národního parku je ochrana či obnova
samořídících funkcí přírodních systémů.
Poslání národního parku
Šumava,
který byl pro svoje přírodní bohatství
s nejrozsáhlejší ucelenou oblastí relativně
zdravých lesů ve střední Evropě nazýván
Zelenou střechou nebo Zelenými plícemi
Evropy, je však podle Nařízení Vlády ČR
č 163 /91 Sb. podstatně širší. Kromě již
zmíněných samořídících funkcí je to mj.
uchování a zlepšení přírodního prostředí,

zachování typického vzhledu krajiny,
jakož i využití území k turistice a rekreaci
nezhoršující přírodní prostředí. Logicky by
se dalo konstatovat, že poslání národního
parku by mělo být stanoveno na základě
kompromisu vyjmenovaných bodů. Aby
však mohlo dojít k dohodě, musí existovat
stanovení dlouhodobých cílů v oblasti
ochrany přírody, rozvoje regionu a turistiky.
Cílů, po kterých se na Šumavě volá po celou
dobu dvacetileté existence parku a které za
nečinného přihlížení ministerstva životního
prostředí nejsou řešeny. Malý příklad – je
cílem bezzásahových oblastí suchého lesa
30% rozlohy parku nebo 75 % jak prosazuje
Duha ?
Málokdo tušil, že po ničivém orkánu Kyrill,
který začátkem roku 2007 těžce poškodil
šumavské lesy, se neřešené problémy
vyostří, zastánci suchého lesa přitvrdí a že
začne nová smutná etapa vývoje šumavské
přírody. Místo rychlé nápravy škod na
lesních ekosystémech ve smyslu staletých
lesnických zkušeností, bylo na základě
rozhodnutí ministerstva
ponecháno
v lesích téměř 200 tisíc m3 kalamitního
dřeva bez zpracování. Kůrovcová líheň
byla založena. Následků přírodní katastrofy
v důsledku ničivého orkánu bylo využito
k nastartování experimentu, který měl
skokově pozměnit 80%
šumavských,
staletou lidskou činností poznamenaných
monokulturních lesů, na lesy odolnější
vůči přírodním živlům. Lýkožrout smrkový,
odvěký obyvatel, ale i nepřítel šumavských
lesů, lesníky
do této doby držený
v přijatelných mezích, využil nebývalých
podmínek a došlo k nastartování největší
kůrovcové kalamity v historii Šumavy.

Výtvarná soutěž pro žáky naší mateřské školky
a základní školy na téma „ Náš strom, náš les!“
byla vyhlášena Kašperskohorskými městskými
lesy v listopadu loňského roku. Do konce
měsíce února mohly děti prostřednictvím svých
učitelů odevzdávat výtvarné práce. Výstava
byla zařazena do akcí pořádaných SVOL
(Sdružení vlastníků obecních a soukromých
lesů v ČR) při příležitosti Mezinárodního
roku lesů.
Za odborné pomoci paní Voráčkové a dalších
šikovných rukou se nám podařilo uspořádat
výstavu všech výtvarných prací.
V neděli 17. 4. 2011 byla vernisáží ve výstavní
místnosti na radnici výstava slavnostně
zahájena a trvala do 30. 4. Byla hojně
navštěvována především třídami ze základní
školy.
Výtvarné práce byly hodnoceny v kategoriích
individuálních a skupinových prací a dále
rozděleny dle věkových skupin na předškolní

děti, děti z 1. - 5. třídy a děti ze 6. - 9. třídy.
Bylo opravdu velmi těžké rozhodnout o vítězi
soutěže, protože
naši školáci opravdu
předvedli, že mají šikovné ruce a cit. V pátek

Náš strom, náš les!

29. 4. proběhlo slavnostní vyhodnocení vítězů
této soutěže, děti obdržely drobné ceny za
vyhodnocené práce.
Cílem této akce bylo připomenout význam

Kůrovec, který se měl stát porodníkem
nového lesa, se stal neřiditelným džinem
vypuštěným z pomyslné lahve. I přes
ujišťování odpovědných, ale i nadřízených
orgánů, že situace s kůrovcem je na Šumavě
pod kontrolou, došlo ve velice krátké době
k rekordním kůrovcovým těžbám, vytváření
rozlehlých holin a k poškozování terénu
těžkými stroji. Nastala kuriózní situace, kdy
na jedné straně národního parku byl kůrovec
pěstován a současně na druhé straně parku
s ním byl veden nerovný boj. V současné
době není na území parku větší plocha lesa,
kterou by nepoznamenal kůrovec.
Již rok po Kyrillu využil Svaz obcí práva
daného čl. 18 Listiny základních práv
a svobod k vyjádření svého názoru
sestavením petice. I přesto, že text petice
byl jejími odpůrci nazván jako dryáčnický
a zkreslující, její předpovědi se bohužel
naplňují. I když kalamita ještě zdaleka
neskončila, její důsledky jsou alarmující –
téměř milion kůrovcem zničených stromů,
tisíce hektarů suchého lesa a holin, na
kterých se rozrůstá agresivní buřeň a kde
dochází ke změně životních podmínek
pro flóru a faunu, ke zhoršování schopnosti
krajiny udržet vodu a ke snižování produkce
kyslíku. Tam, kde příznivci suchého lesa jásají
nad malými semenáčky, chybí informace,
kolik desítek let bude trvat, než les v tvrdých
podmínkách doroste a jaký to bude les.
Petice byla předána a šumavské obce doufají,
že stávající stav lesů bude dostatečným
argumentem pro to, aby Šumava již nebyla
místem pro experimenty, ale k řešení její
budoucnosti byla přizvána široká vědecká
společnost
spolu se samosprávami
a vlastníky lesů na obou stranách hranice.
František Nykles – Petiční výbor
stromů pro lidskou společnost. Pamatujme,
že zdravé stromy jsou nedílnou součástí
krajiny. I když v našem okolí dochází ke kácení
starých a nemocných stromů, mělo by být naší
snahou vracet zpátky do přírody stromy nové.
Na podporu této myšlenky se uskutečnilo
i symbolické sázení lip a dubů zaměstnanci
městských lesů společně se žáky 5. třídy.
Chceme touto cestou ještě jednou poděkovat
všem autorům výtvarných prací za jejich dílka,
učitelům za pomoc a radu a všem dalším,
kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.
Některé z prací budou použity k výzdobě
kanceláří Kašperskohorských městských lesů.
Jen nás maličko mrzí, že se o tuto výstavu
tak málo zajímala naše veřejnost. Jakoby
nám nezáleželo na tom, kde a v čem žijeme.
Stále jen říkáme „Teď nemám čas….“
Opravdu by se nenašlo pár minut na to,
abyste se podívali na krásné výtvory vašich
dětí a vnoučat?
Ing. Hana Naušová
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Honba na Stráského neslábne

Nový ředitel národního parku Šumava
musí ležet v žaludku některým lidem
hodně hluboko, protože taková spontánní,
cílevědomá a houževnatá honba, která na něj
v současné době probíhá, nemá v historii NP
Šumava obdoby. Používány jsou zbraně všech
kalibrů a ani na čistotu boje se moc nehledí,
protože - jak je známo, účel světí prostředky.
Svědčí to o tom, že názory Stráského jsou
pro některé lidi nepřijatelné a velice škodlivé.
Ohrožují totiž jejich teritorium v národním
parku, které v posledních letech ovládli
a ve kterém bez udělených pravomocí až
dosud diktovali co se bude dít, kam se bude
chodit, lépe řečeno kam se nebude chodit
a hlavně kde se nebude kácet. Stráskému
je vytýkáno vše, na co sáhne. Dokonce vadí
i činnosti, které jeho předchůdci realizovali
v rekordních číslech. Aby nedošlo k mýlce
uvádím konkrétně, používání jedů proti
kůrovci, těžby kůrovcového dřeva a vytváření
holin o rozloze tisíců hektarů. Vše pod
geniálně vymyšlenými slogany – příroda to
ví nejlépe, příroda si poradí – vše máme pod
kontrolou.

Na stranu kritiků se nepřímo připojil i pan
profesor Bedřich Moldan, na slovo vzatý
odborník v problematice ochrany přírody
a životního prostředí. Nelze než zatleskat
jeho článku o nevhodnosti jedů, nejen na
území národního parku, ale všeobecně pro
lidstvo jako celek. Jeho perfektní partitura
odborných termínů však nebyla zahrána
příliš čistě. Především proto, že on sám byl
celou dobu „u toho“, když se tvořila strategie,
jak se vypořádat s kůrovcem na Šumavě po
orkánu Kyrill. Je nemyslitelné, že by nevěděl
o tom, že v letech 2007 bylo použito na
území parku 2596 litrů jedů, v roce 2008
rekordních 5115 litrů oproti 115 litrům,
které použil Stráský v letošním roce. Nelze
mu upřít snahu o kolektivní sebekritiku
„pokud jsme něco v minulosti dělali, ještě to
neznamená, že jsme to dělali dobře“. Článek
perfektně popisuje jaké zlo představují
jedy pro přírodu, chybí však doporučení,
jak by si řešení kůrovcové kalamity sám
autor představoval. Samozřejmě to platí
za předpokladu, že je sám přesvědčen
o nutnosti zastavení kalamity.

Nakonec
jenom
krátká
poznámka
k argumentaci, že zákon použití chemických
prostředků na území národních parků
omezuje, nebo přímo zakazuje. Jediný
zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/92
Sb. sice zakazuje konkrétní použití jedů ve
všech pěti kategoriích zvláště chráněných
území, ale v té nejdůležitější tj. v národním
parku to konkrétně nezakazuje. Zakazuje
však hospodaření na pozemcích způsobem
vyžadujícím intenzivní technologie. Je zcela
zřejmé, že se jedná o obecnou formulaci,
která však umožňuje legislativní průtahy
zrovna v této době, kdy jsou třeba neprodleně
rychlá rozhodnutí. Není žádným tajemstvím,
že nerozhodné jednání nadřízených orgánů
ochrany přírody nakonec odsoudilo ve svém
usnesení i poslední zasedání Rady národního
parku Šumava.
V závěru snad jen to, že Stráský je prvním
ředitelem národního parku, který má plnou
podporu nejen všech šumavských obcí,
ale i obou krajů, protože za jeho více jak
čtyřletého šéfování Radě NPŠ všichni znají
jeho názory a důvěřují mu.
František Nykles - Šumava

NOVINKY HRADU KAŠPERK V ROCE 2011

Hrad Kašperk letos slaví 650 let od svého
zprovoznění nebo-li uvedení do provozu. Na
počest tohoto významného výročí jsme připravili
hned několik atraktivních novinek.
NOVÉ PROHLÍDKY HRADU KAŠPERK
Pro letošní sezónu připravil hrad Kašperk nové
prohlídky, které jsou zaměřené na interaktivní
poznání zákonitostí středověkého hradního
stavitelství. Věříme, že tyto nové prohlídky ocení
např. návštěvníci, kteří už Kašperk několikrát
navštívili nebo také turisté, kteří rádi navštěvují
hrady a zámky nebo i Ti z nás, kteří jsou soutěživí.
Nové prohlídky hradu Kašperk se jmenují„Staň se
stavitelem hradu“ a jak už sám název napovídá,
účastníci prohlídky se budou zabývat především
praktickou stránkou hradního stavitelství.
V první části prohlídky zavede zkušený průvodce
účastníky prohlídky např. do podsklepení
purkrabství, kde je konkrétně seznámí se stavbou
hradeb, neboť v tomto působivém prostředí je
vystavěna kamenná zeď i s přesnou replikou
původní konstrukce středověkého štenýřového
lešení. Zajímavým a vtipným způsobem zde
jsou představena řemesla a řemeslníci, kteří
byli nezbytní při stavbě středověkého hradu.
Návštěvník hradu se zde tedy se setká se
zedníkem, kameníkem, truhlářem nebo tesařem
či šindelářem a jejich autentickými nástroji či
se středověkými součástmi stavby a vybavení
našeho hradu.
Záměrem této nové prohlídky je naučit se
rozpoznat a také vysvětlovat zdánlivě běžné
pozůstatky stavební činnosti, jako jsou například

různé typy spár ve zdivu, kamenná klenutí,
či zbytky omítek. Návštěvník hradu se dozví
a pochopí, proč jsou některé spáry gotického
zdiva významně širší než jiné, proč jsou někdy
zbytky omítek nebo kameny narůžovělé nebo
může poznat tvar zmizelé střechy paláce podle
otisk na zdivu. Průvodce se s návštěvníky přesune
z podsklepení purkrabství přes jižní parkán až
do střechy východní věže, odkud se jim odkryje
jedinečný výhled na všechny čtyři světové strany,
tj. na Šumavu, bývalé předsunuté opevnění Pustý
hrádek, západní věž hradu s cihlovou helmicí
nebo např. na bývalé keltské hradiště Sedlo
s nově vybudovanou rozhlednou.
Protože se jedná o prohlídku s aktivním zapojením
návštěvníků do jejího průběhu, čeká na tomto
strategickém místě na návštěvníky jejich první
úkol.. Představí si, že se v čase vrátili o několik set
let zpět a při pohledu na krásnou šumavskou
krajinu se pokusí vybrat vhodné místo pro
stavbu nového hradu. Od této chvíle až do konce
prohlídky je připraven prostor pro tvůrčí aktivitu
a znalosti účastníků prohlídky, kteří dostanou
prostor pro zpracování základních parametrů
projektu pro stavbu nového královského hradu.
Více o konkrétních úkolech bychom ale neradi
předem prozrazovali, aby měli účastníci této
prohlídky rovné šance.
Na konci prohlídky průvodce aspoň ve stručnosti
zhodnotí výkony jednotlivých účastníků, nejlepší
účastníci obdrží i malý dárek na památku.
V rámci prohlídek hradu mohou navíc návštěvníci
poprvé spatřit speciální kašperský astroláb nebo

např. model kupecké karavany putující po Zlaté
stezce. Samozřejmě zůstávají i nadále v nabídce
speciální interaktivní prohlídky pro školy nebo pro
rodiče s dětmi. V červnu 2011 bude tato speciální
prohlídka začínat vždy každou neděli v 11:00.
PUSTÝ HRÁDEK
Další atraktivní novinku pro návštěvníky Kašperku
představuje bývalé předsunuté opravené
opevnění Pustý hrádek. Tuto pevnůstku pro
střelce z palných zbraní nechal ve druhé polovině
15. století cca 300m východně od samotného
hradu Kašperk vystavět tehdejší zástavní držitel
Zdeněk ze Šternberka. Snad ještě před koncem
15. století však Pustý hrádek vyhořel a začal
chátrat, až se z něho do dnešních dob zachovalo
jen menší mlčenlivé kamenné torzo.
V roce 2005 proběhla 1. fáze obnovy tohoto
jedinečnéhomísta,kdyžbylozajištěnoaobnoveno
zdivo tzv. břitu směrem k očekávanému směru
útoku a další úsek narušeného zdiva. Ve druhé
polovině loňského roku a začátkem tohoto
roku proběhla zásadní fáze obnovy a současně
i zpřístupnění této romantické zříceniny. Torzo
severnízdipevnůstkybylozpevněnoanadezděno
včetně kapes po trámech o cca 1,5m dle podoby
na snímku ze čtyřicátých let 20. století. K této zdi
byla poté připojena dřevěná vyhlídková plošina
s novým panoramatickým obrázkem popisujícím
významné krajinné dominanty výhledu. Protože
v případě Pustého hrádku se jedná o pevnůstku
vystavěnou na skalnatém příkrém výběžku,
z plošinky pod ní byla přistavěna dvě přístupová
schodiště pro snadnější přístup co největšího
Pokračování na str. 8
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Bezzásahový les na Šumavě na příkladu Židovského lesa,

je název drobné publikace Ing. Ivo VICENY CSc.
( nar. 1923), absolventa VŠZ v Brně, která by
mohla přispět k uklidnění v současné kampani,
vedené proti novému řediteli NP Šumava Janu
Stráskému.
Uvádím z publikace to nejpodstatnější, co
Ivo Vicena sděluje čtenářům. Židovský les je
území mezi Medvědí horou (1224 m) a státní
hranicí pod Roklanem a je pramennou oblastí
Malé Řezné. Na jeho ploše se v létech 1846-7
vytěžil dospělý les a dále se zde neprováděly
žádné lesnické zásahy krom neúspěšných
zalesňovacích pracích v menším rozsahu
v letech 1960 – 70. Je proto možno tuto oblast
považovat za bezzásahové území, podle něhož
lze usuzovat, jak se bude v budoucnu vyvíjet
jiný bezzásahový les..
Z tohoto odlehlého místa nebylo tehdy možno
vytěžené dřevo proti svahu dopravit do Čech,
a proto se oblast stala zájmem obchodníka
židovského původu Simona Maiera – Löwyho,
železnorudského podnikatele se dřevem
a provozovatele plavby dřeva po Řezné. Ten

dřevní hmotu vykoupil, les vykácel (1857),
dřevo splavil do Bavor a zůstal po něm jen
název Židovský les, Židovské skály na vrcholu
Medvědí hory, Židovská cesta k bavorské hranici,
a Židovská pila ve Zwieselu. Nezpracované
dřevo pak bylo velkou překážkou pro pastvu
velkých stád dobytka. Pasáci měli těžkou práci
při celosezónním hlídání svěřeného dobytka.
Pastva byla později pro poškozování porostu
pomalu omezována.
Paseky po těžbě brzy zarůstaly nejen travou
a buření, ale také borůvkami a maliním. A to ve
velkém rozsahu, pastva byla zakázaná. Sběru
na plantážích se věnovalo množství obyvatel
z okolí, což bylo dobrým přilepšením. O jaké
množství sebraných plodů se jednalo svědčí
to, že v sezoně l912 ze Zwieselu odjížděl denně
„jahodový rychlovlak“ o dvaceti vagonech
lesního zboží.
Při koupi stojících stromů nebylo ve smlouvě
na obnovu lesa pamatováno. Z přirozeného
zmlazení zde řídce (23%) stojí mnohde
usychající stromy, staré kol 130 let. Pokud

jednotlivá semena pronikla do zarostlé půdy
a vyklíčila, zničila je později buřeň, sníh, mráz,
mokro, zvěř či jiné neblahé vlivy.
Kdo se dostane dnes do tohoto území, uvidí
výsledek práce přírody za 150 let. Židovský
les proto může sloužit jako příklad, jak se asi
budou vyvíjet rozsáhlé lesní plochy napadené
kůrovcem v NP Šumava ponechané bez
lidského zásahu samovolnému vývoji. Výměra
Židovského lesa 434 ha je dostatečně velká, aby
podle ní mohl být budoucí vývoj ekosystému
odhadován. Toliko Ivo Vicena.
Škoda jen, že současní vědci a i „odborníci“,
mnohdy absolventi shodných Vysokých škol,
jsou rozděleni na dva nesmiřitelné tábory
a nechtějí se shodnout na společném postupu
ku prospěchu šumavských hynoucích lesů,
které stále žere kůrovec.
Bohužel nikdo z vědců ani z nás se nikdy
nedoví, jak ta dnes těžce zkoušená Šumava
bude vypadat za dalších 150 let a kdo potom
případně ponese vinu či bude veleben.
Emil Kintzl, o.s. Otevřená Šumava

Tisková zpráva – 1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami

Rok 2011 se pro Kašperské Hory stane jedním
z důležitých milníků v jejich bohaté a dlouhé
historii. V tomto roce se městečko, zasazené
do krásné šumavské přírody, stane hlavním
dějištěm oslav probíhajících v rámci projektu
„1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem
a Čechami“.
Jedná se o dvouletý přeshraniční česko německý projekt, jehož hlavním organizátorem
se stal bavorský okres Freyung – Grafenau.
V pozici jediného českého partnera vystupuje
Prachatické muzeum, které se ale přípravám
oslav nevěnuje jako jediné. Svou důležitou
a významnou roli hrají také Kašperské Hory.
Soumarské stezky, někdy nazývané též jako
solné, tvořily v minulosti významnou spojnici
mezi Bavorskem, zastoupeným městem Pasov
a jihozápadními Čechami, konkrétně městy
Prachatice, Vimperk a Kašperské Hory. Celý
systém stezek je mezi veřejností znám spíše
jako „Zlatá stezka“. V roce 2010 proběhly bohaté
oslavy na české straně hranice ve městech
Prachatice a Vimperk. V letošním roce se veškeré
dění přesouvá do Kašperských Hor.
Pro všechny příchozí je připraven bohatý
program rozložený do celé turistické sezony.
Dne 16. 6. 2011 se konala přednáška dvou
největších odborníků na Zlatou stezku v České
republice PhDr. Františka Kubů a PhDr. Petra
Zavřela. Přednáška byla zaměřená na

kašperskohorskou část Zlaté stezky.
Tato přednáška je součástí celého cyklu
přednášek na téma Zlatá stezka. Vedle
přednášejících z České republiky přijali pozvání
i největší odborníci na danou tématiku
ze sousedního Bavorska. Do Kašperských
Hor přijedou přednášet např. Dr. Herbert
Wurster z pasovského biskupského archivu
nebo prof. Franz – Reiner Erkens z katedry
středověkých dějin pasovské univerzity.
Výše zmíněný cyklus přednášek není ale
jediným počinem v rámci oslav Zlaté stezky. Na
kašperskohorském náměstí bude instalována
výstava vztahující se k tématu Zlaté stezky.
Slavností otevření této výstavy proběhne 28.
června. Celá trasa kašperskohorské části Zlaté
stezky v úseku mezi Kašperskými Horami
a hraničním přechodem Bučina bude označená
značkami s logem celého projektu.
Nezapomínáme ani na děti z Kašperských Hor
a z partnerského města Grafenau. Pro ně jsou
připraveny jednodenní výlety do partnerského
města. Cílem těchto výletů je seznámit se
s městem, poznat jeho život a kulturu, zdokonalit
si jazykové znalosti a upevnit přátelské vztahy,
jejichž historie se píše již od nepaměti. Nejedná se
však pouze o pasivní návštěvy. Děti z 1. stupně
ZŠ nakreslí obrázky na téma „Co se mi nejvíce
líbilo v partnerském městě.“ Děti z 2. stupně
budou mít za úkol během své návštěvy pořídit

co nejvíce fotografií, případně videozáznamů,
ze kterých potom vytvoří krátkou prezentaci
o partnerském městě. Všechny tyto výstupy
budou prezentovány při slavnostním zahájení
výstavy o kašperskohorské větvi Zlaté stezky
28. června. Pro zpestření jsou připraveny
dvě představení divadelní společnosti Kvelb
z Českých Budějovic.
Na poslední srpnový víkend, 27. - 28. 8. je
připraveno slavnostní zakončení celého
dvouletého projektu a s ním spojených
oslav. Tohoto závěru se zúčastní i zakladatel
kašperskohorské větve Zlaté stezky, římský císař
Karel IV. v doprovodu svého dvorního blázna
a šaška. Na jeho počest se v blízkosti náměstí
odehraje velký jezdecký rytířský turnaj, jemuž
bude předcházet kostýmovaný průvod. Kromě
těchto dvou stěžejních bodů programu je
připraven i bohatý doprovodný program, který
se odehraje na náměstí v Kašperských Horách.
Na návštěvníky se těší např. skupina scénického
šermu Romantika, hudební skupina Gothien
nebo řemeslníci vyrábějící své výrobky přímo
před očima návštěvníků.
Více informací o oslavách Zlaté stezky
na
www.zlatastezka.eu,
http://www.
sumavanet.cz/khory/,
na e-mailu zlatastezka@kasperk.cz, tel.:
376 582 324.
Jana Švejdová, Hrad Kašperk

Soumarská karavana na hradě

Dne 9. 6. 2011 proběhlo na hradě Kašperk
přivítání soumarské karavany, která se
s nákladem soli vydala následující ráno
na svou cestu do Grafenau. V průběhu
celého večera bavili přítomné naši

místní hudebníci ze skupiny Kůrovci.
Velice zdařilé vystoupení předvedly také
tanečnice z Klubu kašperskohorských
žen. Touto cestou bychom velice rádi
poděkovali všem, kteří se podíleli na

přípravě a realizaci této akce, která
proběhla bez komplikací a která se velice
líbila i našim bavorským hostům.
Zdeněk Svoboda, hrad Kašperk
Jana Švejdová, Zlatá stezka
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Školní rok končí …

Ve výčtu ztrát bych mohla pokračovat ještě
dlouho, ale nechci. Spíš bych chtěla poprosit
Vás, rodiče, abyste se občas přesvědčili, co dělá
vaše dítě, s kým se stýká, kde pobývá, když
se mu zrovna nemáte čas věnovat. Někdy už
i malé děti bez dozoru dovedou poničit mladé
stromky, poházet všude odpadky a jejich
slovník také není příliš vybraný. Doufejme, že
se tito místní vandalové již dostatečně vyřádili
a dají konečně pokoj.
Abych nekončila tak pesimisticky, tak snad
na závěr z jiného soudku – chválím (téměř)
všechny děti, které s námi vyjely do Prahy,
do Grafenau i Ludwigstahlu, za jejich pěkné
vystupování. Kéž bychom je takto mohli chválit
stále, třeba i za plnění školních povinností.
Věra Korcová

Milí čtenáři, ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, se blíží
mílovými kroky konec školního roku. Slušelo
by se malé ohlédnutí za splněnými úkoly,
poděkovat pracovitým žákům i učitelům, kteří
se často nad rámec svých povinností věnují
různým mimoškolním aktivitám, aniž by za
to sklidili nějaké uznání nebo třeba obyčejné
poděkování ze strany rodičů. Je to proto, že
učitele jejich práce stále baví. Rovněž by bylo
vhodné vyjmenovat veškeré činnosti, kterým
jsme se letos ve škole věnovali (samozřejmě
mimo vyučování). Pokud začnu od konce, tak
určitě považuji za velmi zdařilé společné chvíle
strávené s dětmi z našeho partnerského města
Grafenau. V tomto školním roce jsme rovněž
uzavřeli projekt Vzduchoplavec Kráčmera,

který byl prezentován 16. 6. v kině. Zde mohli
všichni zájemci zhlédnout dva kratičké filmy.
První vznikl ve spolupráci s ČT l a druhý film
již točily děti samy. Zájemci měli možnost se
prakticky věnovat mediální výchově, vyzkoušet
si práci na scénáři, ale i vlastní natáčení.
Navzdory blížícím se prázdninám se nemohu
zbavit jakési smutné nálady. Na vině je
vandalismus, kterému podlehl velmi vzácný
stromek, z něhož po prvomájové noci zbyl
pouhý pahýl. Stejně tak dopadlo i několik
dalších stromů ve městě. Z muškátů, které se na
jarním sluníčku sotva ohřály, zbyly trosky. Proč?
Proč si jakási skupinka vyhlédla temné zákoutí
jídelny? Zřejmě se tam mezi kartony dobře
kouří. Ani si neuvědomují, co by se mohlo stát.

Jak bude? To byla otázka, která nás zajímala před
výletem do Grafenau, kde jsme měli navštívit
své vrstevníky ze sousedního Bavorska. Každý
sledoval předpověď počasí, neboť se chtěl
ujistit, že bude slunný den. Naštěstí nás slunce
vítalo už ráno a provázelo náš autobus, který
vyjel s kašperskohorskými školáky směr západ,
po celou cestu.
Všichni se těšili, až spatří tamější školu. Jaké
děti nás tam přivítají? Nově zrekonstruovaná
budova, kterou jsme procházeli, nám téměř
vyrazila dech svým moderním interiérem. Jako
úplně nejzajímavější místnost se nám jevil
jakýsi spací nebo odpočinkový pokoj. To by
byla paráda mít také něco podobného u nás.
Následovala prohlídka města a našimi průvodci
byly právě německé děti. Museli jsem uznat,
že město je pěkně upravené, s řadou

zajímavostí. Cestou nám vyhládlo, ale s tím se
počítalo. Proto byl ve školní jídelně připraven
společný oběd. Byl výborný, všem chutnalo.
Ale výlet ještě nekončil! Zamířili jsme do
Neuschönau, kde jsme absolvovali další část
– procházku v korunách stromů. Že to není
možné? Ale ano. Před námi se tyčila jakási
zvláštní konstrukce ve tvaru vajíčka, po níž
jsme stoupali výš a výš, až jsme se dostali nad
koruny stromů. Výhled z nejvyššího bodu byl
sice krásný, ale při pohledu dolů se trochu
zatočila hlava i největším odvážlivcům. Pomalu
jsme se začali loučit, avšak všichni věděli, že
se zanedlouho shledáme znovu, neboť už za
týden německé děti přijedou k nám.
Tentokrát pěkné počasí asi nikdo neobjednal
a svatý Petr nám také nejspíš nebyl nakloněn.
Ale i přes nepříznivé počasí jsme se německým

Jaká je Šumava a jak se žije na druhé
straně hranice? To byla otázka, která většinu
z nás zajímala, když jsme vyrazili na výlet
do sousedního Německa, do Ludwigstahlu.
My starší jsme už nějaké informace i osobní
zkušenosti měli, ale pro žáky 1. stupně, kterých
byla většina, byl tento výlet opravdu něčím
zcela novým.
Všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých
poznatků. První „stanoviště“- zastávka byla
v národním parku, kde nás s úsměvem na tváři
přivítala sympatická Martina, která nás po celé
odpoledne provázala v Bavorském lese. Cestou
nás Marťa přímo zasypávala otázkami a úkoly,
které všichni se zájmem plnili.

Určitě každého zajímala slíbená tajemná
jeskyně z doby kamenné. Než proběhla
prohlídka, zhlédli jsme krátký film. Vše v jeskyni
bylo zpracováno a upraveno tak dokonale,
že se člověk cítil jako dávný neandrtálec ve
svém doupěti.
A co teprve v lese. Zvyklí na naše lesy jsme
zpočátku neočekávali nic neobvyklého. Ale
když se před námi objevil vlk, všichni strnuli
a z vykulených očí bylo možno číst : Je ten plot
mezi námi dost pevný?
Po svačince v přírodě jsme dostali pokyn
k prohlídce domu „Haus zur Wildnis. Další
zajímavá budova. Nejen mladší školáci, nýbrž
i my osmáci jsme se vydováděli v dětském

Noc s Andersenem

Zlatá stezka - výlet

Na výletě v Bavorsku

1. – 2. 4.2011 jsme již počtvrté s dětmi prožili odpoledne a noc plnou
dobrodružství. V letošním roce byla v duchu indiánů a děti se také
naučily orientovat se v terénu podle mapy. Na zahradě u hřbitova na
ně dokonce čekal poklad - opečené brambory a buřty. Tímto bych
chtěla poděkovat všem, kteří nám pomohli a umožnili nám
uspořádat další akci pro děti v našem městě.

přátelům snažili ukázat to nejhezčí z našeho
městečka. Paní kuchařky pak všechny pohostily
a ve stále nevlídném počasí jsme se vydali na
Kašperk. Po prohlídce starobylého hradu nás
již očekával autobus, který nás dopravil zpět do
Kašperských Hor.
Oba výlety se dají zhodnotit jako poznávací,
poučné i zábavné, jen je škoda, že jsme si
moc nepopovídali, protože slovíček, kterým
bychom rozuměli všichni, nebylo mnoho.
Znovu se ukázalo, jak je důležité učit se cizím
jazykům, jinak nám zbývají jen gesta a mimika
a to je opravdu škoda.
Na závěr bychom rádi poděkovali Ing. Janě
Švejdové a Mgr. Zdeňku Svobodovi, hlavním
organizátorům projektu Zlatá stezka na
české straně hranice.
Anna Loužilová a Jan Kašák, žáci 8. tř.
koutku.
Čas jen letěl. I když docela neradi, přesto jsme
se museli s Martinou rozloučit, protože nás
čekal další program. Z Bavorského lesa nás
autobus odvezl do městečka Bodenmais,
proslaveného sklářstvím. V dnešní době už
není téměř k vidění ruční výroba skla, my
jsme ale tu možnost měli a pozorovali skláře
v akci.
Poslední zastávka byla na Javorském jezeře.
Počasí se vydařilo, stejně tak jako celý výlet,
který všem dětem hradil přátelský Lion’s
club z Grafenau. Moc děkujeme za krásný
zážitek.
Anna Loužilová, žákyně 8. tř.

Čarodějnice

V sobotu 30. 4. jsme ve spolupráci s KKŽ - kterým tímto chci poděkovat zorganizovali akci pro naše děti. Bohužel účast byla velice malá, ale i přesto jsme si
to všichni užili. Z náměstí jsme přelétli na školní hřiště, kde malé čarodějnice
a čaroděje čekaly různé úkoly za sladké odměny a poté jsme si opékali buřty.
Nakonec došlo k upálení čarodějnice a odletu všech přítomných čarodějnic
a čarodějů do jejich doupat.
Lucie Valentová, MěKIS
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Taneční skupina POWER a její dosavadní letošní úspěchy
Milí spoluobčané, vzhledem k tomu, že máme
velikou podporu (především finanční) zástupců
města a doufáme, že i vaši, pokládáme za
povinnost Vás pravidelně informovat o naší
činnosti. Nejprve opětovně za vše mnohokrát
děkujeme, protože bez této podpory bychom
jen velmi těžko mohli uskutečňovat naše
tancování, takto reprezentovat a účastnit se
soutěží po celé republice …Jsme velmi vděčni
a rádi, že se s Vámi můžeme podělit o radost
z letošních úspěchů.
Naše taneční skupina má za sebou velmi
úspěšnou jarní sezónu. Po zimním soustředění
v Peci pod Sněžkou nastává každoročně pro
tanečníky velmi náročné období, které vrcholí
účastí na různých soutěžích, reprezentačních
a kulturních akcích. Než je skupina schopna
vystoupit s hotovou taneční formací, stojí
to mě i tanečníky veliké úsilí a mnoho času.
Na soustředění se připraví a naučí taneční
vazby, dle schopností tanečníků zvolíme
hlavní sestavu a náhradníky (to ale souvisí
s počtem zúčastněných dětí na soustředění,
popř. se o tomto rozhoduje po návratu),
vybíráme vhodné kostýmy k tématu formace,
objednáváme je, řeší se choreografie, lékařská
potvrzení atd. a k tomuto všemu se stále
pilně trénuje, vylepšuje a piluje…až přijde
okamžik, kdy si svou „dřinu“ jedeme porovnat
s ostatními….
Protože přelom zimy a jara je většinou ve
znamení chřipkových onemocnění, ani letos
nás tato epidemie neminula a musela jsem
účast na dvou soutěžích odvolat. Byla to
soutěž 9. 4. 2011„ O Rychnovský pohárek“,
kam jsme se chystali jet obhájit loňské
2.místo a regionální soutěž v Plzni 10. 4.
2011. Tento víkend opravdu nebylo možné
se zúčastnit… Formace jsme si tedy jen
přehlídkově vyzkoušeli 20. 4. 2011 na kulturní
akci s mažoretkami ve Švihově u Klatov, kterou
pořádala ZŠ Švihov. O to více jsme se však těšili
na soutěž další, která proběhla v Čelákovicích

u Prahy 7. 5. 2011. Tento víkend byl úžasný po
všech stránkách. Odjížděli jsme už v pátek 6. 5.
a vraceli se v neděli 8. 5.. Nocleh nám ve svém
rodinném domku a blízké čajovně poskytla
naše dlouholetá kamarádka Martina Slováková,
která pracuje v DDM v Čelákovicích. Sobotní
ráno všichni velmi intenzivně prožívali, těšili
se na své letošní první soutěžní vystoupení,
s odhodláním podat co nejlepší výkon… Po
příchodu do KD a prezentaci nastal okamžik
pravdy…V juniorské kategorii soutěžilo 10
formací a v kategorii hlavní 9. Zabojovali
jsme…Slzy štěstí, radosti a pocit, který prožíval
každý z nás v okamžiku vyhlašování výsledků
se nedá popsat…
Z Čelákovic jsme domů přivezli dvě zlaté
medaile!!!!!
Tento úspěch byl pro všechny obrovskou
motivací, ale přišla vlna angín a bylo po radosti.
Ve formacích došlo k drobným změnám
v obsazení a během 14 dnů (21. 5.) jsme odjížděli
do Prahy na druhý ročník soutěže „Tancem
proti drogám“. Konkurence byla velmi silná,
počet tanečních formací v juniorské kategorii
byl 27 a v hlavní 24. Náš výkon mohl být lepší,
ale není každý den posvícení, proto i 16. a 19.
místo nebylo v tak silné konkurenci domácích
k zahození. Naší nevýhodou bylo také brzičké
ranní vstávání a odjezd v 6:45. Z Prahy jsme
se vrátili k půlnoci a druhý den ráno (22. 5.),
jsme odjížděli na další soutěž do Horní Břízy na
„Májový pohárek“. Ranní odjezd byl naplánován

na 9:15. Vystoupení konkurenčních skupin
v Praze nás naplnilo nepopsatelnou energií
a kupodivu nebyla znát skoro žádná únava.
Obě formace postoupily do finále a najednou
jsme bojovali opět o medaile. Návrat domů
po náročném víkendu byl radostný. Veškerá
dřina a čas trávený v tělocvičně se opět zúročil.
Junioři 3. místo z 10 formací a hlavní kategorie
2. místo z 8 formací. Hned v úterý 24. 5. 2011
vystoupili tanečníci na akci „BĚH HARMONIE“
a 28. 5. 2011 ve 14:00 jsme reprezentovali naše
město a školu na „Dnech Sušice“. Také se nám
povedlo 27. 5. 2011 úspěšně zorganizovat
a uskutečnit „Trénink pro rodiče a veřejnost“,
který měl ohlas a určitě ho zopakujeme. Tímto
předem zveme všechny, kterým čas nebo jiný
důvod nedovolil přijít. Poslední taneční soutěž
proběhla 4. 6. 2011 v Berouně, odkud jsme po
postupu do finále přivezli 4. místo. Protože
se blíží konec školního roku, čeká nás už jen
vystoupení 26. 6. 2011 zde na Kašperských
Horách, 17. 7. 2011 ve Zdíkově na koncertě
skupiny Maxim Turbulenc a pak některé z nás
odpočinkový, relaxační a pobytový zájezd
s tanečním festivalem v Kalábrii, kam opětovně
jezdíme od roku 2006. Máme zde podepsanou
smlouvu o spolupráci s taneční skupinou
v Cariati, kterou dotahujeme do zdárného
konce. Na tento zájezd Vás zveme také – viz
plakátek KALÁBRIE 2011 v minulém vydání
Zpravodaje (posledních 10 míst volných).
Doufáme, že jsme Vás našimi výsledky potěšili,
zůstanete dál našimi příznivci a třeba se uvidíme
na více akcích, které bude chtít prožít společně
s námi… Děkujeme všem. Dětem přeji
nádherně prožité prázdniny se spoustou
zážitků, zasloužený odpočinek i nám
učitelům, rodičům příjemnou dovolenou
a ostatním spoluobčanům krásné, klidné
a teplé léto plné pohody a sluníčka…
„ Ať každý den stojí za to…“
Za TS POWER Mgr. Martina Nová

Sportovní ohlédnutí
Letošní školní rok byl opět bohatý na
poznávací, kulturní, společenské a také
sportovní akce.
V předvánočním období jsme tradičně
zavítali na zimní stadion v Sušici. Těší mě
rostoucí zájem našich, hlavně malých
školáků. Letos nás bylo téměř padesát.
Opět jsme si museli zvykat na led a jízdu
na bruslích, starší kluci hráli hokej a zvládli
jsme i pár soutěží.
Podruhé jsme na led vyjeli začátkem března.
Tady už se soutěžilo o medaile a všichni, kdo
se zúčastnili, bojovali s plným nasazením.
Mezi námi jsou moc šikovní kluci a holky.
Jedním z nich je talentovaný hokejista
Honzík Slanina (žák 2. třídy), který

v soutěžích porážel i mnohem starší kluky.
On i ostatní si zaslouží velkou pochvalu.
Hned jak nám počasí dovolilo, začali jsme na
školním hřišti trénovat atletické disciplíny.
Bohužel se nám nepodařilo sestavit družstva
na Pohár rozhlasu a poprvé jsme v Sušici
v okresním kole chyběli. Samotnou mě to
velmi mrzí, ale s tak malými počty žáků
a nastavenými pravidly soutěže se družstva
nedají sestavit. Na konci roku si poměří síly
alespoň mezi sebou v atletickém trojboji.
V květnu se uskutečnil na tartanovém
hřišti již 4. ročník soutěže ve skoku
vysokém „Májová laťka“. Žáci druhého
stupně byli rozděleni do čtyř kategorií.
V kategorii starších dívek zvítězila Tereza

Ziegelbauerová. Mladší dívky našly
vítězku v Nicole Ondráčkové, která zvítězila
výkonem 125cm a všem nám ukázala, že
je v 6. třídě nadějnou atletkou. V kategorii
chlapců 6. - 7. třídy vyhrál Dominik Bartoš.
Chlapci 8. - 9. třídy měli nejpočetnější účast
a o prvenství se přetahovali Kryštof Kocum
s Martinem Novákem. Vítěz Martin Novák
nakonec zdolal laťku ve výšce 150cm a měl
nadějný pokus i na 155cm. Doufejme, že
příští rok opět uvidíme kvalitní výkony!
Co dodat na závěr? Krásné prázdniny,
žádné úrazy, hodně sluníčka, pohody
a pohybu. NELENOŠTE A SPORTUJTE, ať
jste v novém školním roce v kondici
M. Melicharová
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Jako každý rok, tak i letos jsme nacvičili
divadelní představení pod vedením
paní učitelky Dagmar Ševčíkové. Byla to
pohádka Čertův švagr, kterou jsme škole
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Divadelní představení

i veřejnosti představili dne 29. dubna.
Od samého začátku nacvičování jsme se
potýkali s různými problémy a starostmi,
hlavně ze strany účinkujících. Buď byl
neustále někdo z nás nemocný, nebo zase
neuměl text. Tak to šlo stále dokola po
několik měsíců. Před generální zkouškou
se podařilo onemocnět i paní učitelce.
Nakonec vše dobře dopadlo, divadelní
představení jsme se štěstím odehráli
a za to nás obecenstvo odměnilo velkým
potleskem. Touto cestou bych chtěla za
nás za všechny poděkovat paní učitelce.
Děkujeme jí za její velkou obětavost

a trpělivost a do dalších „divadelních“
let přejeme nejen jí, ale i celému našemu
souboru hodně štěstí a dobrých nápadů.
Andrea Petrová, 5. třída

Ještě pár dnů a skončí další školní rok
V tomto školním roce jsme měli druhou etapu
našeho programu ,,Z pohádky do pohádky“.
Děti se průběžně celý rok seznamovaly
s pohádkami, od kterých se odvíjely pracovní
a výtvarné činnosti, cvičení, zpěv, učily se
básničky, orientaci v prostoru, tvary, počítat
…a zároveň získávaly vědomosti týkající se
okolního života.
Pobyt dětí v MŠ je velice důležitý, neboť se
děti naučí, jak se chovat ke svým kamarádům,
jak si hrát, jak pomáhat mladším, utváří
se v nich zdravé sebevědomí, naučí se
komunikovat s vrstevníky i dospělými,
ovládat své city…
V září do naší mateřské školy nastoupilo 50 dětí.
Některé se sem vrátily po prázdninách, jiné se
teprve s mateřskou školkou seznamovaly.
Ti odvážnější vystoupili v druhé polovině září
v hudební soutěži SOLASIDO a zazpívali v kině
před publikem.
Od října začala pro předškolní děti angličtina
pod vedením pí uč. Mileny Veselé, logopedie
pod vedením pí uč. Mileny Kankrlíkové
a hudebně-pohybový kroužek pod vedením

pí uč. Martiny Nové.
V říjnu starší děti ( ty, které už do MŠ chodily)
vystoupily s pásmem písniček a básniček na
vítání občánků.
Od listopadu předškolní děti jezdily na plavání
do Horažďovic, kde se seznamovaly s vodou
a naučily se základům plavání.
V adventním čase za dětmi přišel do školky
Mikuláš s anděly a čerty. Děti za písničky
dostaly adventní kalendáře. Před Vánocemi
děti vystoupily s pásmem koled a básniček
v místním kině.
Na konci února nás navštívily dvě studentky
zubního lékařství, které dětem ukázaly, jak
správně provádět ústní hygienu.
V květnu ke Dni matek si děti pro maminky
a babičky připravily pásmo písniček, básniček
a zahrály jim i pohádky.
Každý měsíc za námi do školky přijel pan Vitner
se svým divadélkem. Děti si mohly někdy
i zahrát malou roli. Ke Dni dětí jim přidal i soutěže
před školkou.
Děti ze školky také pravidelně navštěvovaly IS
a SEV v Kašperských Horách, kde pro ně byly

vždy připraveny velice pěkné programy.
Do první třídy od nás odchází 17 dětí, ale
budeme se těšit na 17 nových přírůstků, které

k nám přijdou po prázdninách.
A co nás ještě čeká? Snad jen výlet, na který se
všechny děti těší.
Tímto bych chtěla poděkovat učitelkám
z Mateřské školy v Kašperských Horách za
jejich obětavou práci.
Mirka Prekopová

Školní jídelna při ZŠ Kašperské Hory
Touto cestou bych Vás chtěla informovat
o naší školní jídelně. Naší hlavní činností
je zajištění stravování dětem v ZŠ a MŠ
i vlastním zaměstnancům. Dále vaříme
obědy důchodcům z Domu s pečovatelskou
službou a pro ostatní občany. Ceny obědů
jsou stanoveny dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování.
Žáci:
6 – 10 let
18,-- Kč
11 – 14 let
20,-- Kč
15 – 18 let
21,-- Kč
Ostatní cizí strávníci
53,--Kč
(potraviny 28,-- Kč, režijní náklady 25,-- Kč)
Vybrat si můžete ze dvou jídel. Stravné se
vybírá buď hotově do 20. dne v měsíci nebo
přes sporožirový či běžný účet. Peníze za
odhlášené obědy se odečítají vždy při placení

obědů na nový měsíc. Chce-li se strávník
přihlásit na obědy, je nutné objednat se
nejméně den předem. Obědy hrazené přes
účty si musí strávník přihlásit v kanceláři ŠJ.

jakýchkoliv dotazů a připomínek nás
kontaktuje na tel. 376 582 269 – Kaňáková
Jitka (vedoucí ŠJ), Vítovcová Hana (vedoucí
kuchařka). Pokud projevíte zájem o stravování
v naší ŠJ, rádi Vás uvítáme.

Ke stravování děti
Při onemocnění dítěte lze oběd vyzvednout
do jídlonosičů pouze 1 den a další je nutno
odhlásit. Podle zákona č. 395/1991 Sb.,
§32 není možné, aby v době nemoci
bylo žákům umožněno stravování nebo
odnášení oběda v nosičích.
Stravenky jsou nahrazeny čipem (záloha
120,-- Kč, bude vrácena po ukončení
stravování ve ŠJ). Zapomenutí čipu strávník
nahlásí pracovnicím ŠJ, při ztrátě čipu si musí
zakoupit nový.

Dále bych chtěla na adresu těch, kteří
chtějí kritizovat naší práci vzkázat, že
i my se musíme držet určitých pravidel
a norem, stanovených Školských zákonem,
tj. stálé dodržování hygienických zásad,
neustále sledování hodnot spotřebního
koše, dodržování nutričních požadavků na
stravu dle věku dětí atd. A věřte, že i práce
s dětmi není vždy jednoduchá. Přesto
si myslím, že naši práci děláme dobře
a zavděčit se všem není občas lehké.

Tolik základní informace o ŠJ. V případě

Kaňáková Jitka, vedoucí ŠJ

Kašperskohorský zpravodaj	  

		

Školní rok nám utekl jako voda, najednou je tady
červen a prázdniny nám klepou na dveře.
Čas nám utíkal velice rychle, protože jsme měli po
celý rok plné ruce práce.
V tomto školním roce jsme se s dětmi vypravili
v rámci celoročního projektu do vesmíru. Díky
projektu „VESMÍR“ jsme si zajímavým způsobem
připomenuli významné výročí 50 let, kdy se
člověk vydal do vesmíru.
Děti pracovaly v posádkách Rakeťáků,
Vesmírných drsňáků, Merkuru a Pluto. Každá
posádka měla svého kapitána, svůj znak a raketu,
na kterou sbírala body. Projekt dětem přiblížil,
jak vznikl vesmír, planety sluneční soustavy,
Slunce, Měsíc a život na Zemi. Pomocí různých
her, rukodělných činností a soutěží si ověřovaly
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Družinové ohlédnutí

své schopnosti a dovednosti. Vytvořili jsme si
atlas souhvězdí, hvězdný dalekohled, rakety
a vesmírné megaborgy. Lámali jsme si hlavičky
u „tajných“ zpráv z vesmíru a také dělali různé
pokusy. Pro rodiče jsme uspořádali výstavu
„Cesta do pravěku“.Děti vyrobily zbraně a šperky
pravěkých lidí a také krabicové dinosaury. Výstavu
jsme doplnili ilustracemi dětí ke knize E. Štorcha
Lovci mamutů. Projekt jsme završili namalováním
triček - „ skafandrů“ a s vlastnoručně vyrobenými
vlaštovkami - „raketami“ jsme o Leteckém dnu
vylétli do vesmíru.
Naše vesmírné putování v průběhu roku prolínaly
činnosti vztahující se k přírodě, ročním obdobím
a s nimi souvisejícími svátky a tradicemi. Uspořádali
jsme Drakiádu, Strašidelný den, Mikulášskou,
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Vánoční besídku, Karneval, Kuželkový turnaj
a besídku ke Dni matek. Naše„Divadélko“ sehrálo
pro rodiče čtyři vystoupení. První červnový týden
jsme si užívali Červnové slavnosti, kdy jsme měli
diskotéku, vařili jsme puding a bylinkový čaj
a také jsme si zasoutěžili.
Nyní, v druhé polovině června budeme mít Turnaj
ve vybíjené, vyrobíme si šperky z Fimo hmoty
a hlavně nás čeká vyhodnocení nejlepší posádky
v projektu „VESMÍR“ a vyhlášení vítěze soutěže
„Správná dívka, správný kluk“.
Myslím, že jsme si letošní rok s dětmi hezky užili,
a že je dění v družině bavilo. Už nyní se můžeme
těšit na příští školní rok, kdy nás čeká nový
celoroční projekt, který se bude jmenovat„Hřiště“.
Milena Veselá

NOVINKY HRADU KAŠPERK V ROCE 2011

Pokračování ze str. 3
okruhu turistů. Nová vyhlídková plošina se
zábranami plní dvě základní funkce. Jednak
usnadňuje bezpečný a pohodlný pohyb turistů
po samotné zřícenině pevnůstky a současně
zabraňuje tomu, aby se turisté pohybovali či
došlapovali přímo na zdivo, které by se tímto
pohybem daleko rychleji rozpadalo. Ke zřícenině
pevnůstky přibyly také nové informační turistické
tabule v češtině, v němčině a v angličtině.
Investorem stavby je Město Kašperské Hory, které
na realizaci získalo grant z Dispozičního fondu EU.
Pustý hrádek je jedinečným turistickým místem
hned z několika důvodů. Z nové vyhlídkové
plošiny se nabízí krásný výhled na střední Šumavu
a okolní krajinu a také jedinečný výhled z výšky
na nejvýše položený královský hrad v Čechách,
tedy na samotný Kašperk. Nadmořská výška
hradu Kašperk je 886m n. m., nadmořská výška
Zámeckého vrchu, na němž je vystavěn Pustý
hrádek je 924m n. m. Pustý hrádek si však
uchovává své jedinečné genius loci, tedy něco,
co se dá stěží popsat slovy - zkrátka jedinečnou
atmosféru, kterou lze vnímat jen na místě samém.
Fotografie Pustého hrádku na http://www.
kasperk.cz/foto-pusty-hradek

Jedná se především o dvě úspěšná představení
divadelního spolu Kašpar Richard III. a Hamlet
nebo například speciální oživené noční prohlídky
hradu Kašperk Legendy ožívají za soumraku.
Kašparův Richard III. a Hamlet představují jedny
z nejkvalitnější a nejúspěšnějších zpracování
z cyklu Shakespearových dramat s výborným
překladem Zdeňka Lukeše, režií Jakuba Špalka
a silnými hereckými osobnostmi ztvárňující
stěžejní role. Za všechny jmenujme alespoň Jana
Potměšila, Milenu Steinmasslovou, Petra Lněničku
nebo Martina Hoffmana. Tyto skvělé předpoklady
pro jedinečný zážitek doplňuje autentické
a jedinečné prostředí zříceniny hradního paláce
a přilehlých věží. Diváci jsou při představení
v bezprostředním kontaktu s účinkujícími, kteří
díky výborné akustice mluví bez jakéhokoliv
ozvučení. Diváci se mohou těšit například i na
promítání určitých výjevů z představení z jedné
věže na druhou. Navíc, na rozdíl například od
Shakespearovských slavností na Pražském hradě,
diváky při představení neruší žádný hluk z okolí.
Fotografie z kulturních akcí na http://www.
kasperk.cz/foto-fotogalerie-ze-starsich-akci-nahrade

KULTURNÍ AKCE
Pro velký úspěch a kvůli stále převyšující poptávce
nad nabídkou jsme v letošním připravili několik
kulturních akcí, které někteří návštěvníci měli
možnost spatřit v minulých letech. Jsou to akce,
které svou kvalitou a atraktivitou ve spojení
s jedinečnou atmosférou hradu jistě osloví nemalý
okruh diváků i v letošním roce.

OBČERSTVENÍ
Protože při pěkném výletu na čerstvém vzduchu
člověk ocení dobrou svačinu, připravili jsme
pro návštěvníky našeho hradu vedle tradičních
teplých a studených nápojů také speciality, např.
výbornou a na soutěžích oceňovanou Dolskou
medovinu nebo např. kašperské domácí placky.
Všechny pochutiny si mohou návštěvníci

vychutnat přímo v příjemné atmosféře hradního
nádvoří.
TROJHRADÍ
V tomto roce vstupuje v život vzájemná
spolupráce mezi třemi pošumavskými hrady
pod názvem Šumavské trojhradí. Zástupci
tří zajímavých gotických hradů našeho kraje
Kašperk, Rabí a Velhartice se mezi sebou domluvili
na vzájemné spolupráci. Před každý z těchto
objektů je nainstalována nová informační tabule
informující turistu, že v blízkosti památky, kterou
právě navštívil, se nachází ještě další dva zajímavé
hrady, které stojí za návštěvu.
Součástí tohoto projektu, který finančně podpořil
Plzeňský kraj ze svého programu na podporu
venkovského cestovního ruchu v Plzeňském
kraji, jsou i trojjazyčné webové stránky www.
trojhradi.cz a také tištěné prospekty. Abychom
ještě více podpořili a motivovali návštěvníky
památek k návštěvě právě těchto tří hradů,
připravili jsme společně pro letošní rok atraktivní
soutěž. Kdo navštíví všechny tři hrady a bude mít
schované vstupenky, získá za odměnu památeční
samolepku Šumavského trojhradí a po vyplnění
kartičky bude zařazen do slosování o vyhlídkový
let právě nad těmito památkami. A těm, kteří
vylosováni nebudou, zůstane vedle samolepky
nějaký pěkný zážitek, fotky či oprávněně dobrý
pocit z toho, že zakoupením vstupenek na
prohlídku těchto hradů aktivně finančně podpořili
záchranu těchto výjimečných památek.
Zdeněk Svoboda, kastelán hradu Kašperk

„Na hradě a v podhradí za časů Zlaté stezky“ - keramika (práce žáků 9. třídy ZŠ)

Pavlína Nová
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DEN ZEMĚ v Kašperských Horách

Stejně jako každý rok, tak i letos, jsme se
připojili k oslavám Dne Země a pro školy
v regionu společně se strážci NP Šumava
tradiční akci připravili.
Ve středu 27. dubna jsme se sešli se žáky
naší školy v Kašperských Horách. Letošním
"závoděním" v přírodě jsme si připomenuli
Mezinárodní rok lesů. Skupinky dětí na
jednotlivých stanovištích plnily různé
úkoly zaměřené na poznávání přírody ve
svém okolí i na celém území Národního
parku a chráněné krajinné oblasti Šumava.
Součástí jsou zábavné pohybové aktivity,
např. jak roste strom a jeho kořenový
systém. Děti se seznámily se stromovými
skřítky, dokázaly určit, který živočich dané
pobytové znamení v přírodě zanechal,

přiřadit dle určovacího klíče živočicha
nebo rostlinku k danému biotopu.
Děti si více při takovéto akci uvědomují,
že žijí na Šumavě uprostřed čisté přírody
a veškeré získané znalosti mohou využít
i při vlastních výletech do přírody.
Skupiny, které právě nezávodily, využily
volný čas k úklidu okolí školy i přilehlých
částí našeho města.
Všichni žáci, kteří se zúčastnili, dostali
jako upomínku na tento den dřevěnou
plaketku, která jim připomene, že Národní
park Šumava slaví v tomto roce již 20 let
od svého založení.
Touto cestou bychom Vás všechny
rádi pozvali na slavnostní program
k 20. výročí založení NP Šumava

Stezka lesních her v Kašperských Horách

V rámci oslav 20. výročí založení Národního
parku Šumava jsme se rozhodli připravit
pro návštěvníky dárek – rekonstrukci
přírodního areálu u Informačního střediska
a střediska environmentální výchovy
v Kašperských Horách. Abychom nenarušili
jedinečnost přírodního prostředí v areálu,
který je domovem mnoha druhů ptáků
i jiných živočichů, nezasahovali jsme
do jeho přirozené struktury a pouze
jej doplnili o novou zážitkovou stezku.
Na 12 zastaveních se postupně můžete
seznámit se zvířaty, která žijí v šumavském
národním parku a několika druhy stromů,
které zde rostou. Díky krásným obrázkům
pana Procházky a zručnosti zaměstnanců
truhlářské
dílny
národního
parku
nahlédnete do rozmanitosti a tajů života
v šumavské přírodě. Na každém panelu
najdete informace k různým úkolům,
které vás cestou čekají. Protože je stezka
určena pro všechny věkové skupiny od
malých dětí až po seniory, odpovídá
tomu i struktura jednotlivých prvků a her.
Najdete zde jednoduché úkoly pro malé
děti, pohybové pro ty větší, přemýšlivé pro
moudré hlavičky i těžší zadání pro ty, kteří
již o šumavské přírodě něco vědí. Doufáme
tedy, že si každý návštěvník najde to, co
zaujme právě jeho, pobaví se a možná
i něco nového naučí. Do areálu jsme použili
pouze přírodní materiály – dřevo na panely
a na různé didaktické prvky a jako doplněk
přírodniny, které jsou také součástí obou
stezek. Odpočinkovou částí je prostor
v dolní části areálu u altánu, kde můžete

Kašperskohorský zpravodaj

před Informačním střediskem Rokyta
u Antýglu v sobotu dne 2. 7. 2011.
Za IS a SEV NP a CHKO Šumava Kašp. Hory
Milada Janošíková

Pouť Panny Marie Sněžné 2011

buď relaxovat nebo probádat nový vrbový
Letošní poutní slavnost Panny Marie
tunel, vyzkoušet své smysly na hmatové
Sněžné v Kašperských Horách se
stezce, „poklábosit“ s pestrokrovečníkem
uskuteční o prvním srpnovém víkendu
nebo navštívit „Sestřenice veverky“. Že je
ve dnech 5. – 7. srpna. Slavnost
ještě neznáte? Nevadí. Stezku lesních her
doprovodí mimo jiné i akce z oblasti
jsme slavnostně otevřeli 9. června a od té
klasické a duchovní hudby. K hudebnímu
doby Vás u nás v Kašperských Horách rádi
a pěveckému doprovodu bohoslužeb
uvítáme. V červnu a září máme otevřeno
jistě přispěje účast mladých zpěváků
každý den kromě neděle od 8.30 do
a hudebníků z Klatov, Sv. Hory u Příbramě
16.00 hodin, o prázdninách denně do
a Radomyšle. Na sobotní večer 6. 8.
17.00 hod. Vstup je bezplatný.
se připravuje koncert flétnisty Jiřího
Naše středisko je zaměřeno na všechny
Stivína a komorního smyčcového
věkové skupiny návštěvníků, kromě
orchestru
Pellantcollegium. OS
stezky v areálu nabízíme též zajímavou
Šumavský kulturní spolek za podpory
interaktivní expozici o přírodě v Národním
rozvojové agentury Ag-Akcent usiluje
parku Šumava uvnitř střediska, informační
o obnovení tradičního poutního
materiály
nebo promítání filmů
procesí, které by mělo směřovat
s přírodovědnou a vlastivědnou tématikou.
k poutnímu kostelu P. Marie Sněžné
Rodiče s dětmi si oblíbili tématické skládací
odpoledne v sobotu 6. srpna.
pomůcky ze dřeva, vyrobené v truhlářské
Vladimír Horpeniak
dílně národního parku dle našich návrhů,
které používáme ve výukových programech
pro školy. Pro návštěvníky střediska jsou
STEM – Středisko empirických výzkumů,
volně k dispozici. Během celé letní sezóny
Sabinova 3, 130 02 Praha 3
pořádáme mnoho různých programů pro
hledá naléhavě
širokou veřejnost. Jsou již tradičně hojně
1 tazatele
navštěvované a velmi dobře hodnocené.
k doplnění své tazatelské sítě v našem
Všechny je najdete na stránkách Správy NP
městě.
Šumava www.npsumava.cz .
Podmínkou je věk nad 18 let, komunikační
Přejeme vám krásné léto plné hezkých
schopnosti a zájem o veřejné dění.
zážitků a pohody a při vašich toulkách
Zájemci, hlaste se prosím IHNED
Šumavou vás rádi uvítáme v našem písemně na výše uvedenou adresu nebo
středisku v Kašperských Horách.
telefonicky na čísle 284 019 158, případně
využijte e-mail: cerna@stem.cz.
Za IS a SEV Kašperské Hory
Ing. Miroslava Michnová

Vzpomínáme
Kdo Tebe znal, ten vzpomene,
Kdo Tě měl rád, ten nezapomene.
Dne 27. března to bude 20 let, kdy nás navždy opustil
pan Josef Pilát z Kašperských Hor.
S láskou stále vzpomíná rodina

Poděkování

Jménem celé rodiny Holevových a Kovaříkových, děkuji
všem lidem, kteří se přišli rozloučit do smuteční síně
s naším drahým zesnulým
panem Antonem Holevou.
Též děkujeme za krásné květinové dary.
Manželka Eva Holevová s rodinou

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Stříbrný poklad, archeologické nálezy a jiné památky
V Muzeu Šumavy v Kašperských Horách další praktické nezpracovatelnosti tohoto z Valdštejna nebo tříkrejcary Jindřicha Šlika.
byla pro letní sezónu připravena nová materiálu. Archeologové dále objevili řadu Ve větším množství jsou v nálezu obsaženy
výstava s názvem STOPY DĚJIN. Za hlavní cíl dokladů běžného denního života bohatých ražby arcibiskupství Salzburg z doby od 15.
expozice si autoři vytkli seznámit veřejnost i chudých v době od 13.století. Jedinečným do dvacátých let 17. století. Kašperskohorský
s novými archeologickými nálezy z prostoru zdrojem poznatků tu byly především staré stříbrný poklad je souborem mimořádného
historického náměstí v Kašperských Horách. odpadní jímky. Tak například se našly zlomky vědeckého významu, znamenitým způsobem
Největším diváckým magnetem výstavy předmětů z vybavení domácností jako nádobí dokládá strukturu peněžního oběhu v první
se nepochybně stane prezentace nyní – džbány, trojnožky, dvouuché hrnce, hrnky třetině 17. století a zařazuje se tak do galerie
již restaurovaného unikátního pokladu a mísy…zrcátko, torzo hliněné figurky ženy, nejvýznamnějších památek starší minulosti
mincí z doby třicetileté války. Podnětem nechyběly ani skleněné korálky – pateříky… Kašperských Hor.
k podrobnému archeologickému průzkumu či předměty denní potřeby zhotovené Aby výstava získala na zajímavosti a působivosti
náměstí byla celková rekonstrukce náměstí, z kovu. Pozornosti návštěvníků výstavy by a aby lépe a komplexněji vydala svědectví
takzvaná revitalizace, prováděná od roku 2009. neměly ujít poměrně vzácné zbytky výrobků o minulosti, rozhodli se autoři tuto povícero
Architekti dbali na zachování starobylého z organických materiálů jako části středověké archeologickou expozici doplnit a „zarámovat“
vzhledu náměstí a tak se z velké části při obuvi, koženého měšce či misky skládané dalšími památkami a obrazovými materiály
novém položení dlažby využily původní staré z dýh ze smrkového dřeva nebo šindele. starých Kašperských Hor a jejich náměstí.
dlažební kostky, lidově zvané „kočičí hlavy“. Archeologům se podařilo zachytit dílnu Můžete tu tak vidět kopie starých hornických
Archeologové akci revitalizace pochopitelně na zpracování železa, která mohla zřejmě map s půdorysy náměstí, jsou zde nejstarší
uvítali jako jedinečnou příležitost pro sloužit potřebám horníků, byly odkryty relikty barevné veduty města, staré obrazy, nebo
záchranný archeologický průzkum. Vždyť zděných staveb a studní.
unikátní historické fotografie. Instalovaly se
prostorem, kde se nejvíce koncentrují stopy Na dvorku mezi zaniklými domy v jižní části například vývěsní štíty kupeckých krámů,
minulosti historických sídel, jsou právě náměstí našli archeologové mimo jiné dvě lékárny, úřadů a také nově restaurovaní
náměstí.
zlaté mince – holandské dukáty zvané Golden rakouští orli ze železného plechu ze špiček věží
V rámci archeologických prací tak byly dutsch s letopočty 1608 a 1632. Největší kostela a radnice ze 16. a 17. století nebo lampy
odhaleny a vyneseny na povrch pestré překvapení ovšem přinesl nález depotu mincí veřejného osvětlení z konce předminulého
pozůstatky dávného života obyvatel kdysi v blízkosti bývalého zlatodolu Masných krámů. století. Poprvé se vystavují zbytky zničeného
velmi živého centra těžby zlata. Zlaté doly Celkem 3756 mincí bylo uloženo v keramickém barokního pomníku sv. Vojtěcha, který stával
se nacházely nejen v okolí města ale i pod hrnku uzavřeném dřevěnou pokličkou, asi do konce padesátých let minulého století
jeho ulicemi a náměstím. Od středověku až 40 centimetrů pod povrchem. Řada z nich se nedaleko radnice. Tvůrci výstavy poukazují
do 18. století pracoval na kašperskohorském během času a působením vlhkosti slepila do na mnohovrstevnatost pestrých stop historie
„rynku“, v jeho jižní části, důl Masných krámů četných hrudek. Při čistění se hrudky musely právě z prostoru historického náměstí
– „Fleischbankschacht“. Kromě hornického opatrně rozlepit a volné mince zbavit vrstvy Kašperských Hor. Nová sezónní expozice
náčiní tento důl v naší výstavě ilustrují měděnky tak, aby byly čitelné mincovní obrazy v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách byla
například zlomky hliněných kahanů nebo a opisy. Restaurování kašperskohorského připravena ve spolupráci s Muzeem Dr. Hostaše
rýžovnická miska. V expozici nejdete také mincovního pokladu bylo velmi náročné v Klatovech. Významným způsobem se na
doklady staré obchodní činnosti. Městem a v úhrnu si vyžádalo několik set hodin ní podíleli archeolog Mgr. Jindra Hůrková
procházela totiž horní Zlatá stezka, založená odborné práce. Většina mincí jsou tříkrejcary, a numismatik Ing. Jiří Hána, Ph.D.
roku 1356 Karlem IV. Ze sídel na ní měly právě krejcary a nejdrobnější mince jako haléře Výstava nepochybně dává za pravdu básníkovi
Kašperské Hory největší obchodní výhody. nebo feniky. Pocházejí nejčastěji z mincoven Ladislavu Stehlíkovi, který ve své knize
Kupci tu byli povinni nocovat a obchodní v Bavorsku, Sasku, Rakousku, Tyrolsku, Země zamyšlená o starosvětsky působících
karavany se zastavovaly právě zde, na tržištním Štýrsku, Čechách, Moravě, Slezsku ale také Kašperských Horách mimo jiné napsal:
náměstí. V jižní části historického centra z Polska, Švýcarska nebo Nizozemí. Nejstarší „Přítomnost je tu ještě všude spjata s odešlým
stály ještě v 18. století masné krámy, které se mincí je český parvus Jana Lucemburského životem neviditelnými vlákny: stačí kradmý
dnešním archeologům postaraly o nesmírné (1310 - 1346), nejmladší tříkrejcar Ferdinanda dotek, aby se ticho rozeznělo sterými hlasy
množství zbytků vepřových a hovězích kostí. II. s letopočtem 1630. K zajímavostem patří a znameními. Na každém kroku potkáváme
Nejvíce z tohoto odpadu tvořily zuby či vedle tolarových mincí také ražby císařského trochu toho pominulého života…“
fragmenty čelistí, pravděpodobně z důvodů vojevůdce třicetileté války Albrechta
PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Májové v kostele Panny Marie Sněžné

První sloka kašperskohorské poutní písně
k Panně Marii zní: „Naše drahá boží Máti
k Tobě spěchá věrný lid, rač se za nás
přimlouvati světu vypros mír a klid…“.
Celá pokolení zdejších obyvatel před námi
spěchala nejen v květnu, k Panně Marii se
svými starostmi a těžkostmi, svěřovali jí
svou rodinu, práci a celý život… Úcta a láska
k Matce Boží i Matce všech lidí byla pro
ně samozřejmou součástí každodenního
života… Byli si jisti Její ochranou
a pomocí… Dnes je, řekněme, jiná doba, ale

to nic nemění na tom, že i moderní člověk
potřebuje Její přítomnost….Páter Novák,
bývalý zdejší kněz v jednom kázání říkal:
“A moderní člověk si myslí, že Ji nepotřebuje,
ale my víme, že i moderní svět Ji stále
potřebuje a to už z toho důvodu, aby mu
připomněla hodnoty na které zapomíná…
Ona je Matkou Boží! Máme tedy tu samou
Matku jakou má Bůh!“… Proto není nic
rozumnějšího než utíkat se právě k Ní se
vším co se nás dotýká…
Květen je v církvi zasvěcen Její úctě u nás

i po celém světě…I my jsme se letos
připojili k zástupům Mariiných ctitelů a pod
vedením jáhna Honzy Pečeného jsme
spěchali každou májovou sobotu pozdravit
ji modlitbou i zpěvem. Byl nás hlouček, ale
přesto jsme vnímali, že nás slyší a vyslyší.
A kdo ví, třeba se o letošní pouti přidají
další, kteří z celého srdce budou zpívat
kašperskohorskou píseň a její závěrečnou
sloku: „Rač i lidu pod Kašperkem Matko
naše požehnat“!
Jarka Korandová
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Bude mít Šumava nového světce?

V jižním Německu usilují o beatifikaci kněze
a řeholníka Franze Reinische, který byl za
svůj odpor vůči totalitní moci popraven
nacisty. Reinischovým posledním kněžským
působištěm na místě duchovního byla
v roce 1941 Kvilda na Šumavě. Reinisch
zemřel mučednickou smrtí 21. srpna 1942.
Statečný a svobodomyslný páter - člen
řeholní společnosti pallotinů se brzy dostal
do střetu s totalitní mocí. V těžké době
okupace odvážně hlásal katolickou víru
a nebál se vystupovat proti nacionálnímu
socialismu. Byl přesvědčen, že kdyby byl
nucen nastoupit do Hitlerovy armády,
odepře službu. Pro šíření myšlenek, které
odporovaly nacismu, byl v září 1940
postižen zákazem veřejného projevu
a kázání na území celé německé Říše.
František Reinisch riskoval otevřený
konflikt, když z důvodů svědomí odmítl
obecně vyžadovanou přísahu věrnosti
„vůdci“, odepřel přísahat na prapor Adolfa
Hitlera.
Nezlomnou věrnost svému vnitřnímu hlasu
dokládá i myšlenkami, které zaznamenal:
„Často jsem zkoumal své svědomí. Jako
křesťan a Rakušan nemohu nikdy složit
slib věrnosti takovému muži jako je Adolf
Hitler. Je zapotřebí, aby tu byli lidé, kteří by
protestovali proti zneužití autority a moci.
K tomuto poslání se cítím být osobně
povolán.“
1. března 1941 Reinische zastihl první
rozkaz k vojenské pohotovosti. Při tomto
a případně i dalším rozkaze mohl převzít
zastupování duchovního správce, a tak
dosáhnout návratu do civilu. V březnu
1942 obdržel Reinisch povolávací rozkaz
k Wehrmachtu. Tím, že úmyslně nastoupil
do kasáren v Bad Kissingen o den později,
než bylo uvedeno v rozkaze, vyprokoval
státní moc ke svému zatčení. Na vše

Po delší těžké nemoci zemřela dne 19.
dubna letošního roku pražská občanka paní
Andrée Platovská. Ačkoli dlouhá léta žila
v Praze, za svůj pravý domov
a své město považovala
Kašperské Hory, odkud
pocházela její maminka
Božena. Pravidelně zde
trávila letní měsíce, živě
se zajímala o kulturní
a společenské dění v tomto
místě. S nevšedním zájmem
navštěvovala téměř všechny
výstavní akce místního Muzea Šumavy
i Městského kulturního a informačního
střediska, byla pravidelným a vytrvalým
posluchačem kašperskohorského Letního

připraven, očekával ve vězení v BerlíněTegelu rozsudek smrti, který nad ním 7. 7.
1942 vynesl válečný soud. Ve své závěrečné
poznámce k rozsudku Reinisch prohlásil:
„Nejsem revolucionářem, to jest nepřítelem
státu a národa, který bojuje pěstí a násilím,
jsem katolický kněz,
který používá zbraní
ducha a víry. A ví, zač
bojuje.“ V dopise na
rozloučenou, zaslaném
svým
řeholním
představeným,
píše:
„Láska Kristova mne
nutí, abych vše činil
pro nekonečnou boží
čest, pro zničení hříchu
a pro záchranu lidských
duší i za cenu své smrti.“
Devětatřicetiletý kněz
a řeholník Franz Reinisch
byl popraven 21. srpna 1942 v pověstné
sekyrárně v Berlíně-Brandenburgu. Zemřel
jako svědek víry a oběť svědomí. Urna
s jeho popelem byla pohřbena teprve až
po válce v říjnu 1946 poblíž poutní kaple
v Schönstattu u Kolbenze.
Franz Reinisch se narodil 1. února 1903
ve Feldkirch-Levis v Tyrolích a vyrůstal
v prostředí rodiny c. k. dvorního rady
v Innsbrucku. Gymnázium navštěvoval
u františkánů v Hallu. Už jako středoškolák
pomýšlel na vstup do církevního řádu.
Po dvou semestrech práv se rozhodl
stát se knězem. Studoval na univerzitě
v Innsbrucku a v semináři v Brixenu. Už
během studií navázal kontakty s řeholní
společností pallotinů (SAC), jejímž členem
se stal po svém vysvěcení v roce 1928. Po
několika letech dosáhl hodnosti docenta
a jako duchovní se zabýval otázkami
pastorace a uskutečňování myšlenek

Za paní Andrée Platovskou
festivalu duchovní hudby, využívala služeb
místní veřejné knihovny. Nade vše milovala
krajinu a přírodu okolí Kašperských Hor,
zvláště jí bylo mile při vycházkách
na cestách a cestičkách v blízkosti
hřbitova u sv. Anny a kostela
sv. Mikuláše. Za ta léta se stala
neodmyslitelnou součástí obrazu
letních dnů v Kašperských
Horách.
Narodila se 13. ledna 1926,
studovala v Praze. V 50. letech
učila na Šumavě - v Kašperských
Horách - Tuškově, Mouřenci a Kolinci.
Později pracovala jako hotelová recepční
ve Františkových Lázních, Českých
Budějovicích a Mariánských Lázních.

apoštolátu svatého Vincence Pallotiho. Po
působení ve Friedbergu přišel Reinisch
v roce 1938 do Schönstattu, kde pracoval
v duchovní správě. Reinischova dráha se
však tragicky uzavřela ve střetu s totalitní
mocí nedlouho po jeho krátkém působení
v Kvildě, která tehdy podobně
jako většina Šumavy patřila
k Říši. Do Kvildy se Reinisch dostal
ještě v roce 1941, tedy několik
týdnů po obdržení prvního
pohotovostního rozkazu. Přijal
zde na půl roku zastupování
duchovního správce. Reinischův
pobyt v Kvildě dokládá mimo
jiné dochovaný dopis, který
tento kněz odtud zaslal
k
velikonočním
svátkům
přátelům do Wuppertalu. Je
pro nás rovněž zajímavé, že
jihoněmecká řeholní provincie
Srdce Ježíšova společnosti pallotinů ve
Friedbergu-Augsburgu se intenzívně
zasazuje o blahořečení tohoto svého
spolubratra.
Památku oběti statečného kněze Franze
Reinische si připomněli věřící z obou
stran Šumavy už při několika společných
bohoslužbách ve farním kostele sv. Štěpána
v Kvildě.
PhDr. Vladimír Horpeniak
MUZEUM ŠUMAVY Kašperské Hory

Literatura:
Brantzen, Klaus P., Pater Franz Reinisch – Sein
Lebensbild,
Vallendar-Schönstatt, 1993
Kreutzberg, Heinrich, Franz Reinisch, Ein Martyrer
unserer Zeit,
vyd. P. Klaus Brautzen, Vallendar u. Neuweid, rok
neuveden
Glaube und Heimat, 1993/4
Schauber Vera, Schindler Hanns Michael, Rok se
svatými, Kostelní Vydří 1994

Tatínek Karel byl Žid, pocházel z Písku a celá
jeho rodina z jeho strany za války zahynula
v koncentračním táboře. Měla sestru
Renátu, která zemřela již v roce 1981. Ve
svém bydlišti v Praze paní André Platovská
plnými doušky využívala kulturní nabídky
velkoměsta – pravidelně chodila do divadel
( Smetanovo, Národní, Na Fidlovačce…),
navštěvovala výstavy výtvarného umění
a koncerty, hluboce se zajímala o judaismus,
byla zakládající členkou Klubu přátel baletu
ND. Na výjimečné lidské kvality paní André
s vděčností vzpomínají její přátelé paní
Libuše Majznerová a Jaroslav Procházka. Ti
mi také poskytli základní informace k této
skromné vzpomínce.
Vladimír Horpeniak
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Hodnocení akcí pořádaných OS Náš domov Šumava v roce 2011
Pochody pořádané týdně vždy ve čtvrtek
7 pochodů, účast cca 18 osob
Uctění památky 11 židovských žen
– obětí pochodu smrti – 14. dubna
u pomníku nad osadou Rejštejn
III. ročník pochodu Ždánovskými vrchy
– 8. května, start a cíl zajišťovali manželé
Marešovi, 10 účastníků. Při příležitosti
pochodu členové OS Náš domov Šumava
uctili památku obětem násilí v každém
období našeho života a položili kytici
u pomníku s deskou, která zde byla
odhalena v srpnových dnech r. 1992.
Běžecké závody
III. ročník běhu kolem Lišáku – 14. května,
účast 33 závodníků

(březen, duben, květen)
Pořadatelé: K. Nový, L. Veselá, L. Čemengová,
M. Šimurda, J. Jáchym, manželé J. a J.
Podzemských.
Hosté: Ing. M. Mäntl – jednatel
Kašperskohorských
městských lesů s.r.o. a Emil
Kintzl – zasloužilý a čestný
člen TJ.
Technické a bezpečnostní
zajištění:
Sbor
dobrovolných
hasičů
Kašperské Hory, P. Hail –
stavba nafukovací brány,
Městský úřad – autobus
p. K. Skypala, Dětský
domov – kuchyně, hudba
– 3 členové souboru.
V sobotu 14. května
se konala beseda s olympionikem
Vlastou Zwiefelhoferem a Martinem
Chladou – současnou běžeckou nadějí
reprezentující Mílaře Domažlice.
Oddíl mladí Králováci, vedený Pavlem
Klementem – schůzky a vycházky do
přírody – dle volného času vedoucího
oddílu, vždy jednou týdně – 7 dětí.
Všem výše jmenovaným vedení
OS Náš domov Šumava děkuje za
aktivní účast na pořádaných akcích.

Vedení OS také děkuje všem
sponzorům za příspěvky (finanční
i věcné dary). Svojí ochotou přispěli
k dobré reklamě
nejen svojí, ale
i k dobré reklamě
našeho
města.
Nejmladší vítězové Jsou to podniky:
SOLODOR Sušice,
SPAK
Sušice, CUPEKO
Pořadatelé: Z. Oudesová, J. Pešková, M.
Sušice,
AUTO OUDES
Jáchymová, L. Veselá, L. Čemengová, E.
Kašperské
Hory, LESY
Kovaříková, manželé J. a J. Podzemských, K.
a
STATEK
Kašperské
Nový, F.Kortus, M. Šimurda, M. Kršková.
Hory,
STAVBA
GREGR,
Hosté: Ing. Miroslav Mäntl – jednatel
RESTAURACE
U
MUZEA,
Kašperskohorských městských lesů s.r.o.
HOTEL
TOSCH,
a Jaroslav Chlada.
RESTAURACE
POD
VĚŽÍ,
Technické zabezpečení: P. Hail, K. Rodinová
RESTAURACE
WAIKIKI,
– bufet, stavba nafukovací brány
CUKRÁRNA Kašperské
I. ročník běhu na hrad Kašperk – 15.
Hory a v neposlední
května, účast 16 závodníků

řadě CHKO a NP Šumava.
Zmíněné akce se uskutečnily v kraji Karla
Klostermanna při příležitosti významných
výročí našeho města, za pomoci Městského

Start na náměstí

kulturního a informačního střediska. Akce
se konaly v rámci oslav výročí založení
„Zlaté stezky“ a také u příležitosti 20. výročí
podepsání partnerské smlouvy mezi městy
Kašperské Hory a Grafenau.
V závěru naší dílčí zprávy ještě jednou,
jménem vedení OS Náš domov Šumava,
děkujeme členům OS a sponzorům za
aktivní účast na akcích i za velký přínos
k udržení dobrého jména našeho města.
Ludmila Veselá – jednatelka OS
Lenka Čemengová – hospodářka OS
František Kortus – zmocněnec OS

Vítězové – muži

Poděkování
Dne 14. května t.r. uspořádali členové
občanského sdružení Náš domov
Šumava závod v přespolním běhu
kolem vrchu Lišák. Já, jako radní Chlada,

známý kritikou našich důchodců – pro
jejich nízkou aktivitu a vysokou a často
nemístní kritiku všeho dění ve městě
– musím pochválit pořadatele tohoto

závodu za perfektně odvedenou práci.
Díky.
Jaroslav Chlada - radní

Další poděkování – viz následující strana.
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Cyklistický oddíl při KČT Kašperské Hory v roce 2011

Po vydařené zimní přípravě zahájili
kašperskohorští silniční cyklisté velice
úspěšně další soutěžní sezónu. Od poloviny
dubna jsme změřili své síly s konkurencí
celkem při deseti závodech
JAL (Jihočeské amatérské
ligy) a Š.U.A.C. (Šumavské
unie
amatérských
cyklistů).
Uvedených cyklistických
seriálů se pravidelně
účastní přibližně 70 –
100 nejen cyklistických
amatérů, ale i bývalých
profesionálů ověnčených
medailemi
dokonce
i z mistrovství světa.
V této nabité konkurenci
získal v letošním roce
čerstvý padesátník Václav
Vintr již 6x umístění na
stupních vítězů ve své
kategorii. Další dva členové týmu bojují
v kategorii 40 – 50 let. Richard Nový jeden
závod vyhrál absolutně, v dalších šesti
vybojoval stupně vítězů. Důležité body
pro tým sbírá stabilně svými umístěními
na hraně první desítky i Radek Vrhel.
Pro posílení formy jsme na začátku června
absolvovali i několikadenní cyklistické

putování po alpských jezerech a horských
masivech. Trénink v extrémních kopcích se
nám bude určitě hodit do dalších náročných
bojů.

Dětské cyklistické závody a Den dětí
Stává se již tradicí, že místní cyklisté
uspořádají začátkem června dětské
cyklistické závody. V pátek 3. 6. 2011 se
v Karlově ulici sešlo na 30 malých závodníků,
kteří si v šesti kategorií porovnali se svými
vrstevníky síly. Bojovalo se na trati o různé
délce od předškoláků až po deváťáky.

Běh na Kašperk
Chtěla bych poděkovat organizátorům
i všem ostatním, kteří nějakým způsobem
přispěli k dokonalému průběhu Běhu na
Kašperk, který se konal 15. května.
Jediné, co se nepovedlo, bylo počasí. O to
více však vynikla naprosto bezchybná
organizace a velmi přátelská atmosféra,
kterou vytvářeli všichni, kteří závod
zajišťovali.
Uznání si zaslouží především pan Kortus,
který závod připravoval ve velkém předstihu
a velice ochotně mi vysvětlil trasu, abych
mohla své tělo i mysl připravit alespoň na
to, abych doběhla ve zdraví.
I přes smutné počasí kašperskohorští
harmonikáři
dokázali
vesele
hrát
a myslím, že při souboji s počasím o náladu
zúčastněných vyhráli.
Těsně před startem byla vtipně provedena
docházka, aby žádný ze závodníků
nezmeškal start.
Trasa byla velmi dobře značena. Hladký
průběh závodu elegantně zajišťovali
i hasiči a policisté z Kašperských Hor.
V mládí jsem se účastnila mnoha běhů, ale
toto byl bezpochyby nejlépe zorganizovaný
běh. Kromě toho zatraceného počasí to
nemělo chybu.

V cíli dokonce čekal autobus a milí rozhodčí,
kteří nás vítali úsměvem a teplým čajem.
Tím mé překvapení a potěšení ještě nekončí.
Na náměstí se konalo vyhlášení vítězů.
Původně jsem se ho účastnit nechtěla,
neboť jsem zvítězila pouze pro sebe a své
blízké - doběhla jsem ve zdraví (poslední,
ale fungující), nicméně paní knihovnice
mi prozradila, že jedna cena je pro mne.
V kategorii Ženy B, což mi občas přijde dost
přiléhavé, jsem zvítězila. Byla jsem totiž
jediná. A ceny stály opravdu za to! Děkuji
tedy i sponzorům, kteří bohužel pro mne
většinou zůstali bezejmenní. Děti měly
největší radost z poukázky do cukrárny
v Kašperských Horách.
Dcera, která mi byla oporou při trénování
a pak čekala i v cíli, situaci popisuje lidem
slovy, že jsem byla poslední, ale vyhrála
jsem "takovejch věcí"!
Tak mne napadá, že člověk nevyhrává
jen tím, že je někde první...
Ještě jednou děkuji za nezapomenutelný
sportovní zážitek a těším se na příští
ročník!
Renata Hartmanová

Každý, kdo se zúčastnil, si odnesl věcnou
nebo sladkou odměnu.
Po tomto zápolení jsme se přesunuli na
školní hřiště, kde byly pro děti připraveny
v rámci „Dne dětí“ zajímavé soutěže
většinou o sladkosti. Mnoho dětí si tak
za pěkného počasí mohlo zadovádět,
vyzkoušet si zručnost, obratnost či
postřeh.
Kašperská 66
Další ročník stále populárnějšího silničního
cyklistického závodu „Kašperská 66“,
který je zároveň osmým dílem pohárové
soutěže EFISAN - Ramala Cup 2011, se
pojede v sobotu 25. června 2011. Jak už
název napovídá, pojede se 66 kilometrů
a závodníky zavede na takové vrcholy jako
jsou Churáňov či Javorník.
Závod, který pořádá cyklistický oddíl při
KČT Kašperské Hory, tradičně startuje
a také končí v Kašperských Horách. Start
bude na náměstí ve 14.00, dojezd do
cíle pak v areálu firmy Medica Filter, kde
bude i přichystáno občerstvení.
Startovné pro členy ŠUAC činí 140 Kč, pro
ostatní 160 Kč. Platí se až na místě při
prezentaci, doporučujeme však registraci
prostřednictvím formuláře na webových
stránkách: www.kasperska66.cz
Radek Vrhel

STUDENTSKÝ PROJEKT
POMÁHÁ SENIORŮM NA
FACEBOOK
Projekt přibližující moderní komunikační
technologii seniorům připravili studenti
VŠE v Praze.
Výukový modul www.jaknafacebook.eu
umožňuje překonat seniorům nedůvěru
a obavy z nové technologie.
Studenti svůj nápad úspěšně realizovali
a seniorům jej představili prostřednictvím
komunitního webu www.sedesatka.cz,
určeného právě seniorům, který měsíčně
navštíví desetitisíce dříve narozených.
Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou
z možností, jak předcházet budoucímu
sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový
přístup k internetu a komunikačním sítím
totiž otevírá okno do světa i lidem, kterým
věk a zdravotní problémy neumožňují
každodenní sociální kontakt.
Kontakt:
Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha
721 564 564
hrasky@centrum.cz
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Město Kašperské Hory se zapojilo do 24.
ročníku celosvětového běhu harmonie, který
se pravidelně uskutečňuje ve 140 zemích
světa. Do Kašperských Hor dorazila štafeta
běžců 24. 5. kolem 11:00 hod.. U značky
Kašperské Hory na Cikánce na ně čekali
malí fotbalisté a společně s nimi běželi na

Světový běh harmonie

školní hřiště. Zde byli běžci přivítáni radním
p. Chladou a poté organizátoři běhu dětem
ukázali formou her, soutěží i vyprávění, jak
mohou lidé z různých zemí spolupracovat,
běžet a žít v harmonii. Všichni přítomní
se mohli dotknout pochodně harmonie
a poslat s ní své přání. Poté děti z taneční
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skupiny POWER ze Základní školy Kašperské
Hory běžcům zatančily a malí fotbalisté
je vyprovodili ke značce Kašperské Hory
směrem na Sušici. Běžci a organizátoři
byli velmi potěšeni, děkovali za příjemné
přijetí a pokračovali směrem na Klatovy.
Lucie Valentová, MěKIS

Fotbalové jaro TJ Kašperské Hory

Družstvo mužů tvoří z převážné části
postaršení dorostenci posíleni o hostujícího
leadra mužstva Richarda Rovňana. Dva
zápasy před koncem soutěže je ve IV.
třídě na pěkném 3. místě. Zvláště musíme
pochválit ty hráče, kteří se účastnili tréninků
a zápasů s nejmenší absencí. Nesmíme
zapomenout na vedení mužstva ve složení
Ríša Rovňan, Pepa Kašák, David Šandor.
Žáci již mají soutěž ukončenou. I přesto, že
z nedostatku dětí se zájmem o tuto hru bylo
nutné stavět na zápasy i některé minižáky,
jsou výsledky mužstva pod vedením Petra
Tomka a Milouše Egera dobré. Potěšující
je jejich zapojení do brigády ve sběru

kamene pro Statek Kašperské Hory. Jistě
rádi budou vzpomínat na svoji účast při
letošním průběhu mezinárodní štafety
"BĚH HARMONY", na společné čekání na její
přiblížení k městu, doběhnutí posledního
úseku na školní hřiště a po aktivní účasti
v programu vyprovození štafety z města .
Jedná se o Světový běh s hoříčí pochodní,
kdy pochodeň symbolizuje vše, co nás
spojuje bez ohledu na naši národnost,
kulturu, víru a přátelství. Tohoto běhu se
účastní více než 140 zemí světa.
Mladší žáci se účastnili v rámci školy 14.
ročníku fotbalového turnaje McDonald´s
CUPU na umělé trávě v Sušici, kde obsadili

velmi pěkné 2. místo za fotbalovou třídou
ZŠ Sušice Lechova.
Stará garda se v jarní části odmlčela
a neodehrála ani jedno utkání. Hřiště po
delším suchém počasí zachránily bouřky
s vydatným deštěm. Zavlažování hřiště
máme v rozpracovaném stavu, čekáme na
čerpadlo, které se vyrábí v Dánsku.
Chtěli bychom vás pozvat na pouťový
turnaj v sobotu 6. srpna na Cikánce, jak
aktivní účastníky tak i diváky. Po loňské
úspěšné akci je jistě na co navazovat.
Miloslav Eger
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