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Obnova památek 2019
Restaurování kovové plastiky a hlavního oltáře
PROSINEC 2019
Provozní doba MÚ o Vánocích
kdy bude otevřen Betlém, infocentrum,
knihovna, úřad

Advent a Vánoce
krátké zamyšlení nad jejich smyslem
a přínosem

Kašna a socha sv. Jana Nepomuckého (foto: Martina Hamáková)

I v roce 2019 pokračovala v Kašperských
Horách obnova hmotného dědictví našich předků, a to jak ve vlastnictví města,
tak i církve. Jednalo se o dvě památky,
na jejichž opravu poskytlo Ministerstvo
kultury pro rok 2019 celkem 725 tis. Kč.
Prvním dílem bylo dokončené restaurování
kovové plastiky sv. Jana Nepomuckého s kamenným podstavcem, jež se nachází nad
kašnou v horní části náměstí. Zdařilou práci
uskutečnil akademický sochař a restaurátor
Jan Korecký z Prachatic, jehož práce byla
hrazena z dotace ministerstva částkou 202
tis. Kč.
Druhou prací byla již čtvrtá etapa pokračujícího restaurování hlavního oltáře
v kostele sv. Markéty na náměstí, na němž
v dílně ve Štědré na Karlovarsku pracoval

akademický malíř a restaurátor Jiří Rataj.
Cena čtvrté etapy obnovy byla 523 tis. Kč,
přičemž celou částku opět financovalo Ministerstvo kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón.
Úspěšnou loňskou přihlášku, díky které byly
peníze pro letošní rok poskytnuty, připravil
a předložil poskytovateli Mgr. Zdeněk Svoboda, podobně jako tomu bylo v minulých
letech. Dotační program Regenerace je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich
historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční
příspěvky mohou být z něho poskytovány,
Pokračování na straně 2

Život skautů na Kašperkách
ohlédnutí za uplynulým rokem, vzpomínky
na tábor i naděje do budoucna
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pokud má žádající město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň
na obnově památky finančně spolupodílí.
V našem případě žádá o finanční prostředky Město Kašperské Hory, přičemž v případě udělení dotace poskytuje prostředky
vlastníkovi, tedy Římskokatolické farnosti
Kašperské Hory.
I pro rok 2020 Kašperské Hory podaly žádost do zmíněného programu, kdy žádáme
o finanční prostředky, a to pro tři památky na území města. První je Kostel Panny
Marie Sněžné, kde by mělo dojít k obnově
fasády a nátěru plechové střechy nad sakristií. V případě udělení dotace bude vedle
české veřejné podpory k dispozici i spoluúčast od Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 500 tis. Kč, jenž je připraven
podporovat i další fáze projektu, protože
kostel představuje významné místo českoněmeckého setkávání. O přislíbené peníze
z fondu se vedle přípravy projektu a jeho
detailního rozpočtu zasloužil pan Ing. Petr
Smětal, jemuž patří za jeho iniciativu velký
dík.
Druhým záměrem je závěrečná pátá etapa
hlavního oltáře v kostele sv. Markéty, při
které by měly být restaurovány především
plastické oltářové řezby. Do třetice jsme
zažádali o peníze na rekonstrukci kamenné
kašny na náměstí podle restaurátorského
záměru Jana Koreckého. Podle něj by mělo
dojít k demontáži a přeložení schodišťové-

aktuality
ho stupně, konsolidaci kamenného materiálu, k doplnění chybějících částí, revizi vany
kašny a vodního systému. Doufejme tedy,
že alespoň část požadovaných finančních
prostředků získáme, aby mohly záchranné
práce pokračovat na některé z výše popsaných staveb i v roce 2020.
Václav Kůs
kastelán hradu Kašperk
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úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rok 2019 se pomalu nachyluje a nastává období adventního usebrání a příprav na vánoční svátky. Než usedneme
ke Štědrovečerní tabuli, ohlédněme se
společně třeba za výkony našich fotbalistů nebo za zážitky místních skautů,
zavzpomínejme na netradiční závod
koní i psů a poinformujme se, co je nového ve škole a školce. Nezapomeňme,
jak jsme pomohli vybraným místním
památkám nebo nejstarším stromům.
Připomeňme si životní příběh legendárního Krále Šumavy, jenž právě před
nedávnem odešel na věčnost. A pak už
se jen nesme na vlně těšení a naděje.
V souvislosti s mým odchodem z
Kašperských Hor dochází i k redakční změně – od nového roku budou o
zpravodaj společně pečovat ostatní kolegové z MěKIS. Přeji jim hodně zdaru
a inspirace.
A vám všem příjemné Vánoce a šťastný
nový rok 2020.
S úctou

Jitka Skořepová
redakce

Sv. Jan Nepomucký (foto: Martina Hamáková)
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Přání k Vánocům
Vážení čtenáři zpravodaje,
dovolte mi, abych vám všem popřála za vedení města i za sebe krásné vánoční svátky,
prožité v klidu a pohodě s vašimi nejbližšími. Do nového roku vám přeji hlavně hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody.
Všem, se kterými jsem se pracovně setkávala v průběhu roku, děkuji za odvedenou práci
a těším se na další spolupráci.
Bohuslava Bernardová
starostka

Další personální změny
Chtěla bych touto
cestou poděkovat
paní Mgr. Jitce
Skořepové, vedoucí MěKIS, která se
z osobních důvodů rozhodla odejít
z radnice k 31. prosinci 2019. Děkuji
za odvedenou práci a přeji jí, aby se jí dařilo v osobním životě a aby byla spokojená
ve svém novém působišti.

Děkuji i panu Ing. Jaroslavu Kratochvílovi,
jednateli Statku Kašperské Hory s. r. o.,
který se také rozhodl změnit své působiště a odchází k 31. prosinci 2019 na vlastní
žádost. Spolupracovali jsme spolu dlouhá
léta, vlastně od doby, kdy jsem přišla na
radnici (1. května 2005). Přeji mu, aby byl
spokojený v osobním životě, a také v nové
práci.
Prostě, ať se vám oběma daří.
Bohuslava Bernardová
starostka
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Společenská
kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:
Pilátová Terezie
Kortus Ladislav
Marek Miroslav
Valášková Květoslava
Kaprová Vlasta
Josefíková Jana
Kůsová Jarmila
Burešová Alžběta
Nováková Božena
Polašková Emilie
Lorencová Jiřina
Málek Petr
Staňková Marie
Rašková Antonie
Dušková Jana
Šimková Helena
Kolářová Marie
narodili se:

Rozloučení
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, se kterými jsem v uplynulých dvou a půl
letech spolupracovala a uskutečňovala plány, nápady a vize na půdě Městského kulturního a informačního střediska. Jsem vděčná za důvěru a příležitost, kterou jsem
k tomu dostala. Poznala jsem, co obnáší vysněný život v krajině plné kopců a nádherných výhledů, ale také poznamenané truchlivými událostmi 20. století. Poměrně záhy
jsem ztratila iluze, že v tak malebném městě žije každý jen s láskou a nadšením. Přesto
jsem tady potkala pár skvělých přátel, se kterými jsem zažívala každodenní radosti
i strasti. I když mé budoucí kroky směřují jinam, Kašperské Hory mi zůstanou v srdci
místem, které je jedinečné svou zachovanou krajinou a přírodou. I proto se sem budu
ráda vracet.
Jitka Skořepová
odcházející obyvatelka Kašperských Hor a obdivovatelka kašperskohorských klenotů

Marková Rozárie
Boháč Vilém
zemřeli:
Jansa Radek
Míčková Emilie
Pozůstalým tímto vyslovujeme upřímnou soustrast.
Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, sdělte nám to
na MěKIS, nebo e-mailem na adresu:
zpravodaj@kasphory.cz

Jednání Zastupitelstva
Pozvánka na ZASTUPITELSTVO města
Příští jednání zastupitelstva města Kašperské Hory se uskuteční:
12. prosince 2019 od 17:00 v Horském klubu.
Na programu jednání budou majetkové a finanční záležitosti města, pozemková
agenda, investiční akce a další.
Kašperskohorský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku, periodicita: měsíčník,
místo vydávání: Kašperské Hory, registrační číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory,
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645. Odpovědná osoba: Mgr. Jitka Skořepová, e-mail:
zpravodaj@kasphory.cz. Grafická úprava: Martina Hamáková. Složení redakční rady je uveřejněno na
internetových stránkách města. Tisk: Dragon Press s. r. o., Klatovy. Pravidla pro vydávání Kašperskohorského zpravodaje, ceník inzerce, elektronická verze aktuálního vydání a archiv předchozích ročníků
jsou k dispozici na webu města: http://www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE

15. prosince 2019,
příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

aktuality
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Provoz Městského úřadu Kašperské Hory
pro veřejnost v době vánočních svátků
MÚ Kašperské Hory oznamuje, že v době vánočních svátků
a před koncem roku bude provoz úřadu upraven následovně:
pondělí 23. prosince 			
pátek 27. prosince 			
pondělí 30. prosince – úterý 31. prosince

uzavřeno z provozních důvodů
uzavřeno z provozních důvodů
uzavřeno z provozních důvodů

FINANČNÍ ODBOR žádá občany, kteří provádějí platby v hotovosti na pokladně úřadu, aby tak učinili NEJPOZDĚJI VE ČTVRTEK 19. prosince do 12:00.
Od čtvrtka 2. ledna 2020 bude úřad fungovat v obvyklé úřední a pracovní době.

Provoz Městského kulturního a informačního střediska
pátek 20. prosince 		
sobota – pondělí 21.–23. prosince
úterý 24. prosince			
středa 25. prosince		
čtvrtek 26. prosince		
pátek 27. prosince			
sobota – neděle 28.–29. prosince

Informační středisko a Betlém 09:00–12:00
ZAVŘENO
BETLÉM v prostorách radnice 13:00–16:00
ZAVŘENO
Informační středisko a Betlém 13:00–16:00
Informační středisko a Betlém 9:30–16:00
Informační středisko a Betlém 10:00–16:00

pondělí – úterý 30.–31. prosince

Informační středisko a Betlém 9:30–16:00

Městská knihovna
bude otevřena pro výpůjčky i vracení knih do středy 18. prosince do 17:00.
Od čtvrtka 2. ledna 2020 bude ve všech střediscích MěKIS opět obvyklý provoz, informace najdete na www.kasphory.cz/turista, stejně jako pozvánky na adventní akce.

Zimní údržba města
Vážení spoluobčané,
nastává sezóna úklidu sněhové nadílky
a posypu náledí na chodnících a ostatních
komunikacích města. Tento čas je spojený
s rizikem uklouznutí a následnými úrazy.
Vzhledem k tomu, že se Technické služby snaží těmto nepříjemným záležitostem
zabránit všemi dostupnými prostředky,
žádám všechny občany o jistou dávku pomoci. Tato pomoc nespočívá v odhrnování
sněhu či posypu chodníků, ale v odstranění
předmětů, které nám při této činnosti překáží. Mnohdy se setkáme s květináči, umístěnými před nepoužívaným vchodem nebo
různými lavicemi nebo vozidly částečně zaparkovanými na chodníku či větve stromů
přerůstající do chodníků aj. Všechny tyto
předměty nám způsobují komplikace při
odhrnování sněhu, nehledě na to, že může
při objíždění dojít i k poškození dané věci.
Když budete parkovat svá vozidla, myslete

prosím na to, že pokud padne sníh, musíme
se všude dostat a sníh odklidit. Je potřeba i dbát na osobní bezpečnost při chůzi.
I když se snažíme ošetřit chodníky co nejdříve, nemůžeme být všude hned. Směrnice
o zimní údržbě města říká, že pokud padne
5 cm sněhové pokrývky, musíme tuto odstranit tak, aby neměl problémy první ranní autobus, který vyráží ve 4:30. Dojde-li
ke kalamitnímu stavu, musíme uklízet sníh
okamžitě. Předem děkuji všem, kteří nám
vyhoví a odstraní věci, které by nám mohly
překážet. Doufám, že společně přežijeme
zimu bez úrazů a ke vší spokojenosti.
Závěrem mi dovolte, abych jménem Technických služeb města Kašperské Hory s.r.o.
všem popřál veselé vánoční svátky, bohatého Ježíška a mnoho úspěchů v novém
roce.
Ondřej Koubek
jednatel

Upozornění
Kancelář Technických služeb města Kašperské Hory s. r. o. bude ve dnech
20. 12. 2019 až 3. 1. 2020 uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Muzeum Šumavy otevře
obnovené expozice
Po nucené přestávce způsobené výstavbou výtahu zpřístupní Muzeum Šumavy v Kašperských Horách své obnovené
stálé expozice o letošních vánočních
prázdninách. Bližší informace na stránkách a vývěskách Muzea Šumavy.
Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

zajímavosti
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Dotace pomohla s ošetřením stromů
Začátkem letošního roku využilo město
Kašperské Hory možnosti zažádat o finanční příspěvek na ošetření některých stromů
ve městě. Dotace byly vypsány Plzeňským
krajem v programu Ochrana přírody 2019.
Do projektu jsme zahrnuli nejstarší stromy
v centru města – čtyři lípy okolo kašny na
náměstí a dvě lípy u pomníku „Již nikdy
Mnichov“ po pravé straně Sušické ulice při
vjezdu do města.
Lípy na náměstí okolo kašny a sochy sv.
Jana Nepomuckého jsou více než 100 let
staré. Byl na nich proveden detailní zdravotní a bezpečnostní řez. Stejným ošetřením prošly i další dvě lípy u pomníku, které
byly vysazeny později, zřejmě okolo roku

1930. Větve směřující k budově byly ořezány. Protože jsou tyto lípy vícekmenné,
byly jejich koruny bezpečnostně svázány.
Celkové náklady činily 66.042 Kč, z čehož
dotace pokryla 49.100 Kč.
A na závěr zajímavost k pomníku. Původně byl vystavěn na počest předáka německého hnutí v Čechách a čestného občana
Kašperských Hor statkáře Dr. Gustava
Schreinera. Ten se zasloužil o založení
zdejší německé reálky. Po válce byl ovšem
pomník přeměněn na připomínku událostí
mnichovské dohody.
Helena Marková
odbor životního prostředí Městského úřadu
Kašperské Hory

Informační tabulka (foto: Helena Marková)

Jak si stojíme v okresním přeboru?
Všichni fanoušci fotbalových klání asi dobře vědí, že naši hoši postoupili do vyšší
soutěže – okresního přeboru.
Všichni jsme si říkali, jak to asi náš tým
bude zvládat, jestli se vůbec dokáže prosadit ve vyšší soutěži. Myslím, že jsme vcelku
mile překvapeni, neboť našim fotbalistům
patří sedmá příčka tabulky. Jsme sice teprve v polovině, ale už se asi nemusíme obávat případného sestupu.
Ač je fotbal týmová hra, přeci jen si dovolím vypíchnout především autory branek:
Řimnáč Daniel, Bártík Jan a Šuba Vladimír dali po šesti gólech. Mirvald Jakub je
autorem čtyř branek. Tomek Petr dal tři,
Kůs Aleš dvě a Bílý Lukáš, Tomek Michal,
Markovič Jaroslav, Mužík Michal a Rovňan
Richard po jedné brance. Celkem 32 gólů,
to je celkem dost, co myslíte?
Samozřejmě jsou důležití všichni hráči,

dobrý brankář, spolehlivá obrana i ti, kteří
připravují fotbalové šance útočníkům. Někdy se prostě nedaří a někdy to jde skvěle.
Míč je totiž kulatá věc a tak je třeba se
na to dívat. Na to by měli myslet také
fanoušci, kterých naštěstí chodí poměrně
dost. Nenadávejte hráčům a hlavně jim
neraďte, na to mají trenéry. Ona situace
vypadá z lavičky úplně jinak, než z trávníku samotného. Zkuste je prostě podpořit a nejvíce je toho třeba právě, když se
nedaří.
Těším se, že na dalších zápasech budeme
svou podporou hnacím motorem pro naše
fotbalisty.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
sponzorům za jejich příspěvky. Bez nich
by to bylo opravdu hodně složité.

Fotbalové družstvo (foto: fotoarchiv TJ Kašperské Hory)

Hanka Naušová
TJ Kašperské Hory z. s.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dukla Janovice
Tatran D. Ves
Okula Nýrsko B

Sokol Mochtín B
Start Luby B
SK Malý Bor 1929
TJ Nezamyslice
Sokol Chudenice

35:10
50:22
43:23
28:21
24:24
31:24
32:30
34:30
35:32
25:31
25:37
13:35
21:45
27:50

ohlédnutí
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Equites Gabreta Challenge Open 2019
Report z přátelského utkání koní a pejsků z podhradí
První listopadovou neděli ráno bylo na
okraji Dolních Dvorců nezvykle rušno. Na
postupně budované cvičiště se začali scházet organizátoři a poté přijížděli se svými
koníky a pejsky účastníci druhého ročníku Equites Gabreta Challenge. Probíhají
poslední přípravy, včetně roztopení grilů
a vystavení hodnotných cen pro účastníky
soutěží a tomboly. Kolem 11. hodiny přicházejí první diváci, zapálí se ohniště nejen
pro zahřátí, ale i k opékání výborných vuřtů a program pomalu začíná.
Koníci nastupují v řad se svými jezdci ke
slavnostnímu zahájení a představení se
divákům. Měli jsme krásnou, byť těsnou,
převahu jezdců bez udidel, zastoupení klisen, valachů i hřebců, pestrou škálu barev
a hlavně rozdílnou míru zkušeností. Jako
první disciplínu jsme si pro jezdce připravili

klusový dostih „Trot(le) race“. Ten je obzvlášť těžký, protože koně srovnaní v řadě
před skoro 250 m dlouhou rovinkou se
na ten závod moc těší. Ale jediným, zato
těžkým, pravidlem je, že se nesmí nacválat. Letos dojeli v klusu čtyři koně z deseti
účastníků.
Po dostihu se odstartovaly i psí disciplíny.
K vyzkoušení jsme díky spolupráci s Dog
bull Highland teamem z Horské Kvildy nabídli oblíbený Coursing – sprint pejska za
střapcem. Aktivnější účastníci si mohli se
svým čtyřnohým kamarádem zaběhnout
Canicross na označené trati dlouhé necelé
tři kilometry. První účastníci byli spokojeni
s dráhou jak po stránce povrchu, tak terénu. Další možností bylo projít si dráhu se
svým pejskem procházkou.
Koníci si dál měřili dovednosti na poměrně

Equites Gabreta Challenge (foto: fotoarchiv Equites Gabreta)

těžké překážkové dovednostní dráze – našem Equites Trailu. Rozmanitost výkonů
s jedinečným komentářem poskytla divákům edukativní podívanou. Dokonce jsme
měli jezdce s koněm doprovázeného pejskem, což chceme umožňovat a rozvíjet do
budoucna.
Všichni účastníci si mohli celý trail dojet.
To na závodech nebývá zvykem. Má to své
důvody – zejména časové, protože ani letos
jsme nestihli poslední disciplínu a plánovaného tajného žolíka. Děláme ale všechno
pro radost nám i našim zvířatům, tak trochu jinak, než je to obvyklé, takže i přes
to jsme si den všichni užili. Věříme, že podobně spokojeni byli i diváci, kteří onoho
sychravého dne dorazili. Více informací
o našich dalších plánovaných aktivitách se
dozvíte na našem webu nebo facebooku.
Přejeme vám krásné dny.

Barča Brennear Růžičková
Equites Gabreta

Equites Gabreta Challenge (foto: fotoarchiv Equites Gabreta)

Senior IN o Návratu Krále Šumavy
V listopadovém pořadu nejen pro seniory konaném v Horském klubu v Kašperských Horách prožili diváci příjemné setkání se spisovatelem a básníkem Davidem Janem Žákem,
který přijel přiblížit život jednoho z legendárních převaděčů – Josefa Hasila zvaného
Král Šumavy. Ten bohužel týden před konáním tohoto pořadu v americkém Chicagu
v 94 letech zemřel. David Jan Žák pracoval
šest let na knize Návrat Krále Šumavy, kterou zasvětil příběhu legendární osobnosti.
Diváci se také aktivně zajímali o film z roku
1959 režiséra Karla Kachyni Král Šumavy.
Dodnes rozebírají fandové, historici, ale
i herci a kritici pasáže a souvislosti spjaté
s tehdejší dobou. Děkujeme všem za hojnou
účast a těšíme se v příštím roce na další setkávání v pořadu Senior IN.

Radek Nakládal
kulturní referent

O besedu byl velký zájem (foto: fotoarchiv DPS Kašperské Hory)
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Skautské počínání v Kašperských Horách
Rok je zase téměř za námi a s ním mnoho
zkušeností, dobrodružství a zážitků. Jsou
to věci, které dělají skauting tolik atraktivní. Ve všem je pak schovaná hodnota samostatnosti, zodpovědnosti a umění reagovat
na životní výzvy. Skautské schůzky, výpravy a tábory tím pádem probíhají výchovnou
formou.
Letošní leden byl velmi bohatý na sníh
a skautské schůzky měly zimní charakter
jako dříve. Čím více sněhu, tím je větší
zábava na něm stavět stan, nebo si ohřát
jídlo v ešusu. S příchodem prvních dnů bez
mrazu přibývají příležitosti trávit aktivněji
čas v přírodě.
První tematická výprava zapadala do dlouhodobého plánu probádat všechny směry
kolem Kašperek. Povedl se nám dokonale
prosluněný dubnový den. Cesta nás vedla nejdříve na zajímavou prohlídku kostela sv. Mikuláše vedenou paní Pekárkovou.
Dodnes máme před očima její vyprávění
o prvních zlatonosných osadách a touze
horníků mít své správní a duchovní centrum. Poté jsme pokračovali starou cestou
do údolí Otavy. Třpytící slunce se odráželo
ve vyplavených sklíčkách starých skláren
a děti tak měly hrsti plné obroušeného barevného skla. Po proudu řeky jsme dorazili
k dalšímu zajímavému kostelu – na prohlídku sv. Mouřence.
O dva týdny později se konalo tzv. Setkání skautů na Otavě. Neslo se v duchu
pospolitosti myšlenek skautů ze Šumavy
a přilehlých nížin po toku Otavy. Horažd'ovičtí mají každoročně připravenou
bojovku v útrobách starých uliček, silně
připomínající Stínadla, plné nástrah. Tato
větší akce je vždy připomínkou rozsahu
skautské myšlenky. Před táborem se ještě
uskutečnila jedna výprava zaměřující se na
Kozí Hřbety, Vogelsang a Kaiserhof. Ten

Foto z tábora (foto: fotoarchiv oddílu)

den bylo nepříjemné dusno a cesta
se tak táhla spíše
stínem a příjemným
tempem poznávání
tichých koutů Šumavy bez davů turistů.
Vrchol celoročního
programu se blíží
a všichni očekáváme
příchod tábora. Naše
táboření je založené
na velké spojitosti
s přírodou. Postavíme dvě řady velkých
tee-pee stanů. Ty
dávají dětem skvělou příležitost poprvé hospodařit se
svým vlastním prostorem. Díky jejich
zajímavé konstrukci je možné v nich
rozdělat otevřený
oheň, který přináší
hlavně pocit bezpečí. Trávíme na louce
u rybníků dva týdny
a každý si může vy- Skautský vedoucí Zdeněk Kůs (foto: fotoarchiv oddílu)
zkoušet mnoho věcí
poprvé. Od praní prádla na další týden až Přicházející první mrazivé dny nás vrací
po noční hlídání tábořiště ze strážné věže. v koloběhu přírody zpět na začátek. KonTa má samozřejmě poklop s petlicí proti cem listopadu, kdy na stromech už není
příšerám z lesa. Děti se učí schopnosti si ani list a ráno jinovatka pokrývá všechny
pomáhat. Pokud je někdo na táboře popr- louky, se uskutečnila roverská výprava.
vé, tak mu o rok starší sousedi ze stanů Starší skautky a skauti nestíhají schůzky
často se vším pomáhají. Součástí táboření a tak alespoň míváme akce jenom pro
je také připravený a propracovaný program starší. Cílem byl znova hrad Kašperk a nápro děti. Volíme tematické celky doplněné sledná brigáda různorodého charakteru na
hranou formou. Volnější chvíle stále smě- základě požadavků kastelána. Jsme zvyklí
řujeme na tradičnější trávení času. Jedná se organizovaně pracovat a rádi pomůžeme,
o probádání okolí, práce s mapou, buzolou kde to jenom jde. Večer čekalo rovery hlea pochodovými značkami. Pokud se chceme dání stanovišť v okolí a zjišťování histoněkam přesunout rychleji, volíme indiánský rických faktů od dávného osídlení Kelty
běh. Léto na Šumavě je vždycky tak krás- až po rozvoj architektury a stavitelství
né období, že s těžkým srdcem bouráme ve středověku. Následovala projekce dotee-pee a uvědomujeme si, že se všichni kumentu České televize Jednou skautem,
navždy skautem.
uvidíme až v polovině září.
Na podzim začínáme skautskou schůzkou. Rok utíká za rokem a skautským oddílem
Dokud podzimní délka dne dovolí, trávíme prochází spousty lidí. Snad tato snaha začas venku. Věnujeme se kolektivním pohy- nechá v lidech pozitivní směr. Snad dokábovým hrám méně známých názvů, zpraco- žeme následnou sebevýchovou dospělého
vání šifer, vázání uzlů, zdravovědě, vaření jedince vytvořit zodpovědného člověnebo schopnosti se samostatně zabalit na ka a tím udělat svět alespoň o kousek
cesty. Zkracující se den a oranžové koruny lepším.
stromů připomínají blížící se výpravu. Letos Tímto bych rád poděkoval Dětskému dov říjnu vedla naše trasa přes Chlum, Ždá- movu Kašperské Hory za možnost vyunov a hrad Kašperk. Celý den nám svítilo žívat jejich chatu a pozemek na skautské
nad hlavou jasné slunce a výprava skautů schůzky. Mé poděkování patří také měskráčející šumavskou krajinou podněcova- tu Kašperské Hory za poskytnutí financí
la naději, že dítě ze Šumavy snad jednou v rámci dotačního programu na táborové
ty nachozené kilometry ocení. Cesta zpět vybavení. Bez této dobré vůle bychom nepřes Pustý hrádek a podzimní Kavrlík bě- mohli fyzicky skauting rozvíjet.
Zdeněk Kůs
hem zlátnoucího odpoledního dne zanechá
vedoucí oddílu
v člověku asi nejvíce podzimní vzpomínku.
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Šedesátiny filmového Krále Šumavy
Právě před šedesáti lety, na podzim roku
1959, byl dokončen jeden z divácky nejúspěšnějších českých filmů poválečné doby
– Král Šumavy. Přesto, že se jedná o dílo
oddaně sloužící komunistické režimní propagandě, film dodnes vykazuje nesporné
umělecké kvality. Je tomu tak především
zásluhou vynikající režisérské práce Karla
Kachyni, dynamické kameře Josefa Illíka,
sugestivním zvukům a hudbě Miloše Vacka
i excelentnímu hereckému obsazení – Radovan Lukavský, Jiří Vala, Jiřina Švorcová,
Jaroslav Marvan, Vladimír Menšík, Stanislav Remunda, Miroslav Holub, Jiří Holý
a další. Na scénáři se podíleli František A.
Dvořák, Karel Kachyňa a Rudolf Kalčík.
Film se odehrává v roce 1948, kdy šumavskou hranici zatím ještě neuzavíraly dráty
pod vysokým elektrickým napětím. Státní
hranici tenkrát střežili příslušníci pohraničních útvarů Sboru národní bezpečnosti, které teprve až v roce 1951 nahradila takzvaná Pohraniční stráž. Jednotka pohraničníků
vedená poručíkem Kotem (Radovan Lukavský) spolu s novým členem – strážmistrem
Karlem Zemanem (Jiří Vala) se snaží zlikvidovat převaděče, kteří výborně znají svůj
kraj a převádějí lidi na obě strany hranice.

Předlohou Kachyňova filmu se staly jednak
osudy skutečného „Krále Šumavy“ Josefa
Hasila (1924–2019), který patří mezi nejznámější představitele protikomunistického
odboje, a jednak činnost dalšího význačného šumavského převaděče Kiliána „Franze“
Nowotneho (1905–1977). K přednostem
filmového zpracování patří znamenité vystižení atmosféry drsné a především mokré
a sychravé Šumavy. Film se natáčel v autentickém prostředí – v obci Kvilda a jejím
nejbližším okolí. Kachyňa kategoricky odmítl představu politických zadavatelů o filmování v nějaké idylické vesnici „s muškáty
v oknech“ a vymínil si, že vše bude tak, jak
on to sám na vojně zažil.
Oficiální premiéru měl film 25. prosince
1959, šumavské premiéry proběhly například v Sušici, Kašperských Horách nebo
Vimperku, a to hned začátkem roku 1960.
Doprovázely je zpravidla besedy s tvůrci.
Diváci se snad nejčastěji ptali na to, jak
se natáčela náročná dramatická scéna nelegálního přechodu hranic přes šumavské
močály, při kterém utonula jedna z hlavních postav filmu – prodavačka Marie Rysová, kterou představovala herečka Jiřina
Švorcová.

Kachyňův dobrodružný film Král Šumavy,
který se dnes někdy označuje jako komunistický thriller, je opravdu komunistickou
režimní agitkou, která v mnohém zkresluje historické pravdy. Filmu však nelze
upřít jeho umělecké kvality, je to dílo,
které dodnes neztratilo nic ze své strhující
působivosti.
Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Jiří Vala a Jiřina Švorcová při natáčení filmu
(foto: fotoarchiv pořadu Kinobox)
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Rebelie proti městské
Kašperských Hor
Ekonomická prosperita města Kašperských
Hor v minulosti vyplývala nejen z postavení horního města a výhod na mezinárodní
obchodní cestě, ale také z jeho rozsáhlého
pozemkového vlastnictví. Již ve středověku
město nabývalo nové pozemky v souvislosti s rozvojem těžby zlata a vyhledáváním
dalších zlatonosných ložisek. Tak například
už ve 14. století městu připadla oblast kolem Horské Kvildy, kde dodnes kolem Hamerského potoka nacházíme rozsáhlé stopy
středověkého rýžování zlata. Významné
územní zisky městu přinesl rozprodej sousedních vesnic z panství hradu Kašperk
v 16. a na počátku 17. století. Od císaře
Rudolfa II. si Kašperské Hory v roce 1584
koupily vesnice Plavěčín (později zanikl),
Řetenice, Nicov, Mílov, Červenou, Lídlovy
Dvory, Svojše, Vogelsang (Podlesí), Velký
a Malý Kozí Hřbet, Plzenec, Opolenec,
Tuškov, Žlíbek, Dolní Dvory a dva dvory
u sv. Mikuláše, později město získalo další
důležité pozemky včetně vesnice Kavrlík.
Město Kašperské Hory se tak stalo postupně majitelem poměrně rozsáhlého panství,
v něm vlastnilo řadu vesnic a v nich mělo
své poddané. Postavení těchto poddaných
bylo velmi podobné postavení poddaných
na klasických feudálních panstvích.

Situace venkovského obyvatelstva se u nás
zvláště zhoršila v druhé polovině 17. století, zvláště v předvečer velkého selského
povstání 1680. Země se ještě v té době jen
velice zvolna vzpamatovávala z následků
třicetileté války, vylidněné vesnice zůstávaly dlouho zpustošené, chyběl dobytek, pole
zarůstala. Poddaní měli poměrně málo polí,
výnosy jim snižovaly živelní pohromy a nepřízeň počasí. Poddané neúměrně zatěžovalo zvyšování roboty, odvádění peněžních
platů a kontribucí. Právě v nelehkých desetiletích po třicetileté válce vrchnost zabírala opuštěné selské dvory a začala na nich
hospodařit. Neměla však k tomu dostatek
čeledi ani dost peněz, aby si ji najala. Pomáhala si tedy tím, že zvyšovala robotu.
Za této tíživé situace stačila jiskra, aby
vzplál plamen odporu. Na kašperskohorském panství se tou jiskrou stal odvážný
chudý kašperskohorský měšťan Mikuláš
Stier. Někdy na počátku roku 1678 začal
agitovat v některých vesnicích panství hlavně v Řetenicích, Nicově, Mílově a Opolenci
proti největší trýzni poddaných – robotě.
Sedláky si Stier zcela získal, když jim slíbil,
že napíše supliku samotnému císaři. Sedláci
začali hned sbírat peníze na tuto supliku
a Stierovu cestu. Stier se mezitím rozhodl,

radě

že pojede jen do Prahy a tam supliku podá
místodržícím, případně se zde ještě poradí
s některým pražským advokátem o dalším
postupu. O akci poddaných se však dozvěděla vrchnost – městská rada Kašperských
Hor. Bez váhání dala uvěznit několik selských předáků, aby se „rebelie“ nešířila
dál. Jednalo se o celkem sedm hospodářů
z Řetenic, Opolence a Mílova. Z uvězněných měl na akci nepochybně největší podíl
Martin Weber z Řetenic, který si při výsleších zachoval pevný a nekompromisní postoj. Sedláci setrvali ve vězení několik týdnů a teprve, když ujistili městskou radu, že
nechtějí mít nic se Stierem ani cokoli proti
své vrchnosti, byli propuštěni. Rebelanti
se však nedali úplně zastrašit, a tak někdy
v lednu 1679 doručili krajskému hejtmanu
Ignáci Vitanovskému z Vlčkovic memoriál
se stížnostmi proti vrchnosti. Hejtman byl
však nakloněn městské radě, a tak konečné
urovnání v květnu 1679 přineslo kašperskohorským poddaným jen nepatrné ústupky.
Četné dokumenty o této pozoruhodné
selské „rebelii“ se dochovaly ve fondech
městského archivu Kašperských Hor, který
je uložen ve Státním okresním archivu v Klatovech. Badatelsky je zatím nejpodrobněji
zpracoval Jiří Fabšic v článku publikovaném
ve Vlastivědných zprávách Muzea horního
Pootaví 1960–61, Sušice 1962.
Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory
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zamyšlení

Čas, který si nenecháme nikým vzít
Každý rok mě fascinuje návrat času, který
si nenecháme nikým vzít. Občas přemýšlím, kolik krásných a důležitých věcí si necháme dobrovolně vzít. Společností, zdánlivou moderností, dobou, která je rychlá,
lidmi, kteří nám chtějí diktovat, co je a co
není už důležité a dobré. Někdy se nebráníme, pustíme z rukou krásné tradice,
zvyky, hodnoty dlouhých generací, svátky, které s vážností slavili naši předkové.
Avšak dovolili bychom komukoliv, aby nám
vzal Vánoce?
A toto naše věrné pouto k Vánocům, pouto z dětství, pouto něžnosti, která tak nějak vždycky pronikne do našeho srdce. Tato
naše nezlomná touha po Vánocích, které
budou plné krásných setkání, obdarování i jemného okouzlení z něčeho, co nás
přesahuje a co nedokážeme přesně pojmenovat, mě nepřestává fascinovat. Je v tom
veliká naděje, že člověk si nenechá nikým
vzít ty věci, které jsou hluboko v srdci, to
co mu přináší útěchu a třebaže skrytou,
radost z existence Boha.
Advent i Vánoce jsou slavností lásky, která
se nebála narodit do našeho světa. V křehkém bezbranném děťátku do studeného

chléva přišel Ježíš. Když se člověk zahledí
na prostotu té scény, na postavy Josefa
a Marie hledící v úžasu na svého synáčka, který přišel zachránit člověka. Když
se zahledí do jejich tváří, které odrážejí
jeho krásu a budoucí slávu, nemůže nebýt dojat a okouzlen. Nemůže alespoň na
chvílí nespočinout v tichu té noci, která
spatřila poprvé tvář Boha. Je to noc, ve
které pláč dítěte jménem Ježíš pronikl až
do nejskrytějších míst lidských srdcí, aby
celá staletí probouzel naději a touhu, aby
ve spletitosti lidských dějin přinášel světlo
a ukazoval cestu Pravdy. Noc, která nás
rok co rok vábí svým tajemným poselstvím, vůní něhy, která se sklání až do
našich domovů.
Vánoce jsou velikým svátkem, který si
právem nenecháme nikým vzít. Ať už jako
věřící lidé nebo lidé doufající nebo lidé
prostě v jádru dobří, všichni lneme k Vánocům. K době, kdy se svět zdá alespoň na
chvíli v pořádku, kdy ze sebe lidé vykřešou
jiskry dobra a lásky a připomenou si Ježíše v plenkách. Maličkého a bezbranného,
nevinného…Připomenou si, že se narodil
nám i vám, že tu mezi námi žil, že chodil

po stejné zemi jako my. Že zemřel jako Král
lásky s rukama prázdnýma, ale se srdcem
které miluje a milovat nikdy nepřestane.
Všichni lneme k tomu času, který právě
přichází a my si ho ani letos nenecháme
nikým a ničím vzít…
S přáním požehnaných a radostných
Vánoc

Jarka Korandová
milovnice Šumavy a Kašperských Hor
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advent a vánoce

strana 11

Ve čtvrtek 26. prosince 2019 v 16:00 se koná v kostele
sv. Mikuláše v Kašperských Horách

Vánoční varhanní koncert
Zazní skladby starých
českých mistrů:
F. X. Brixi, J. K.
Kuchař, F. N. Seger a
další

Vstupné: 100 Kč

Varhany: Michal Marek

Vánoce jako výzva lidem dobré vůle
Poselství Vánoc snad nejvýstižněji vyjadřují tradiční jesličky – betlémy. Staví před nás
obraz narození Dítěte Ježíše, Syna Božího, který se stal bratrem všech lidí. Jsou obrazem lidské i Boží lásky, nezměrné Boží solidarity s člověkem, oslavují příchod Boha
k člověku, aby člověk mohl přijít k Bohu, jsou též oslavou rodiny a lásky v ní. Nad betlémskou chýší nesou andělé tradiční nápis „Gloria in excelsis... Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ To připomíná také, že život podle zásad Ježíšova
učení by měl být naplněn především neustálým úsilím o dobro, mír a lásku v nás i kolem nás, jak to shrnul sv. Pavel v jednom ze svých dopisů: „Jako od Boha vyvolení, vy
milovaní, projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost.
Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Bůh odpustil
vám, proto odpouštějte i vy!“ Přenesme tato slova, toto poselství, do základů našeho
rodinného a společenského života, aby bylo mezi námi méně sporů, napětí a konfliktů
a více přátelství a solidarity. Dostali jsme život, abychom jej naplnili dobrem. Pamatujme také, že na konci života budeme souzeni a posuzováni podle lásky.
Vladimír Horpeniak
Kašperské Hory

Adventní benefice
v Kašperských
Horách uzavře sérii
charitativních koncertů
V pátek 20. prosince proběhne od
18:00 v kašperskohorském kině závěrečný pátý koncert pro Nadační fond
Pokora na podporu domovů pro seniory. Stejně jako v Klatovech, Bolešinech, Horažďovicích a Sušici vystoupí
i v Kašperských Horách sedm souborů
a skupin různých žánrů od folku, přes
lidovou hudbu, klasiku, taneční žánry
až po popové duo s příměsí smooth
jazzu, soulu a funky.
Zahraje folkový Jasmín, který u příležitosti šedesátin Spirituál Kvintetu zařadil jejich nejznámější písně v úpravě
pro violoncello, flétnu a kytaru. Vyvrcholením celé série benefičních vystoupení bude speciálně koncipovaný blok
klasické hudby, který připravil pro tuto
příležitost pedagog Základní umělecké
školy Kašperské Hory Martin Kanaloš
se svými žáky. Komorní soubor zazpívá také lidové písně.
Na úvod večera zatančí skupiny Country tanců místního Dětského domova
pod vedením paní Mužíkové.
Partnery benefiční série jsou Alfa Software, ZKD Sušice a Koramex. Nadační
fond Pokora je projektem správní rady
zmíněné nadace, jehož cílem je podpora domovů pro seniory, Alzheimer
center, nemocnic, lékařských ordinací,
škol a školek.
Radek Nakládal
kulturní referent
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Slavnostní shromáždění ve škole
Den boje za svobodu a demokracii si připomněly děti ze ZŠ Kašperské Hory
Česká hymna v podání dvou Karlů – Karla
Kryla a Karla Gotta – zahájila v pátek 15.
listopadu shromáždění, při kterém jsme si
připomněli dvě významná výročí.
První byly události z roku 1939 z období
protektorátu Čechy a Morava, které ukázaly statečnost českých lidí a zejména studentů, již se nebáli vyjít do ulic a projevit odpor proti nacistické okupaci. Tyto události
vedly později k vyhlášení 17. listopadu jako
Mezinárodního dne studentstva.
Druhé bylo 30. výročí sametové revoluce
z roku 1989, která ukončila období komunistické totality a přinesla naší zemi svobodu a demokracii. Toto období přiblížily
žákům dokumenty, které pak společně
s učiteli sledovali ve třídách.

K oběma výročím
připravili informace žáci 8. a 9. třídy
a doplnili je zajímavými plakáty a portréty významných
osobností. Výstavka k výročím bude
k vidění ve vestibulu školy do konce
listopadu.
Slavnostní shromáždění jsme ukončili
symbolickým zvoněním klíčů.
Hana Havlíčková
učitelka ZŠ Kašp. Hory

Slavnostní shromáždění (foto: fotoarchiv školy)

Žákovský parlament se opět sešel

Zástupci tříd (foto: fotoarchiv školy)

V červnu jsem zakončila školní rok spolu
se „svými deváťáky“. Rozloučila jsem se
nejen s nimi, ale i s třídnictvím. V novém
školním roce jsem převzala štafetu po A.
Jelínkové a nyní působím na naší škole jako
zástupkyně ředitele. Vše je pro mne nové,
mimo jiné i práce se školním nebo také žákovským parlamentem. Právě o tuto novou
zkušenost se chci s vámi podělit.
Žákovský parlament je složen ze žáků od
4. do 9. ročníku. Každá třída si volí dva
zástupce (chlapec a dívka). Parlament je
svoláván zástupkyní ředitele obvykle 2 x
ve školním roce. Na schůzce zástupci tříd
předkládají náměty, připomínky a stížnosti,
které předtím projednali se spolužáky.
Naše první setkání se uskutečnilo 2. října.
Nejprve jsem vyslechla mluvčí všech zúčastněných tříd a poté jsme společně diskutovali. Vysvětlila jsem, jaké požadavky
je reálné splnit a z jakých důvodů některé
splnit nepůjdou. Nejaktivnější byli žáci 9.

a 8. třídy, nejmladší spolužáci pečlivě
naslouchali. Velice
a mile mne překvapil zájem a zapálení
pro věc. Žákům není
jedno, v jakém prostředí se učí. Připomínky byly většinou
trefné a podnětné.
Po skončení sezení,
které proběhlo ve
školním klubu, jsem
vše, o čem se mluvilo, sepsala a předala panu řediteli
i třídním učitelům.
Společně jsme se
domluvili na řešení.
Některé nápady již
byly zrealizované.
Často se setkávám se
zlobou, negativním
myšlením a neopodstatněnou kritikou
věcí. Bylo by hezké
inspirovat se našimi
dětmi, vést diskuzi
nebo dialog, který
směřuje k pozitivním změnám. Má to
smysl. Přeji krásně
prožitý adventní čas.
Miroslava Melicharová
zástupkyně ředitele ZŠ,
ZUŠ a MŠ Kašperské
Hory

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

ze školy a školky

Co se děje ve školce?
V druhé polovině října jsme uspořádali tvoření pro rodiče s dětmi. Třída „Sluníček“ to
pojala jako podzimní vyrábění s rodiči. Třída „Broučků“ společně se třídou „Včelek“
uspořádala akci „Halloweenské dílničky“
s opékáním vuřtů a uspáváním broučků.
Společně jsme vyrobili halloweenské výrobky např. několik variací netopýrů, pavouků,
strašidelný hrad či závěsného ducha. Dokonce jsme několik dýní vydlabali a vyzdobili
jsme si s nimi vchody do MŠ. Nakonec jsme
společně poseděli u ohně a opekli vuřty.
Poté děti s lampiónky v ruce uspaly broučky
„Mravenčí ukolébavkou“ k zimnímu spánku.
Akce se dětem i rodičům velmi líbila.
„Broučkové“ (ti nejmenší) absolvovali první
dlouhou cestu přes město do Informačního střediska Národního parku Šumava (IS
SEV). Děti se tam v pestrém programu seznámily se zvířátky, která uléhají k zimnímu
spánku. Dokonce pomohly veverce sehnat
potravu a připravovaly pizzu pro zvířátka
z různých přírodnin. Akce v IS SEV se zúčastnily i třídy „Včelky“ a „Sluníčka“.
Koncem měsíce října jsme se všichni společně vydali do kina, kde jsme zhlédli promítání
dokumentárního filmu „O putování sobíka“.
Také jsme ve třídách uspořádali „Halloweenský karneval“. Děti přišly v různých kostýmech, například jako čarodějnice, kostlivec
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mrazivé počasí zavítali mezi nás.
Další akce během tohoto měsíce se uskutečnila pod názvem „Zamykání lesa“. Děti si
vyrobily velké papírové klíče a vydaly se do
lesa. Naučily se několik básniček, vyrobily
zvířátkům domečky z listí a klacíků, a tím
připravily les na zimní spánek.
A co nás čeká dále? Začátkem prosince chystáme spousty zajímavých akcí. Opět navštívíme IS SEV, kde se zapojíme do dalších
výukových programů. Těšíme se na cvičení
„Sparťan“, které děti moc baví. Budeme si
užívat adventní období a pomalu se připravovat na přicházející Vánoce. Tímto bychom
vám chtěly popřát jejich krásné prožití,
spoustu pohody a radosti.

nebo dýně. Během dopoledne si užily mnoho legrace, kouzlení a tance. Halloween
jsme tedy oslavili, jak se sluší a patří.
Začátek listopadu byl taktéž velmi pestrý.
Probíhal „Sparťan“ neboli sportovní cvičení v hale. V pondělí 11. listopadu proběhl
Svatomartinský průvod. Ten vyšel v 17:00
od firmy Medica Filter, kde jsme si společně
s rodiči připomněli legendu o sv. Martinovi,
zazpívali si o něm píseň a pak jsme se všichni vydali s lampiony městem. Během cesty
se k nám připojil sám sv. Martin na svém
Lucie Kubíková a Pavla Stachová
koni a dovedl nás až na konec naší cesty
učitelky MŠ Kašperské Hory
na náměstí v Kašperských Horách. Zde
bylo pro všechny připraveno pohoštění
v podobě různých
slaných i sladkých
dobrot, svařené víno
a čaj. Martin po
svém proslovu nechal děti koníka pohladit. Během akce
mohl každý ochutnat svatomartinské
rohlíčky a nechat si
namalovat na tvář
hvězdičku pro štěstí.
Děkujeme všem zúčastněným, že i přes Halloweenské tvoření – třída Broučkové a Včelky (foto: fotoarchiv školky)

Podzimní procházka (foto: fotoarchiv školky)

Podzimní tvoření s rodiči – třída Sluníčka (foto: fotoarchiv školky)

kultura
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Kultura v životě Kašperských Hor
Již před více než měsícem se v našem místním kině uskutečnil třetí ročník filmového
festivalu. Velice si vážím toho, že proběhl,
a chci za to poděkovat celému týmu Městského kulturního a informačního střediska
(MěKIS). I letos nabídly Filmové Kašperské
Hory zajímavou dramaturgii, osobní setkání
s významným filmovým tvůrcem a doprovodný program pro děti.
Českým lvem oceněný režisér Vladimír Mi-

chálek představil svůj film Úhoři mají nabito. Snímek, pro nějž poskytly kulisy místa
našeho regionu, a jehož závěr se natáčel
přímo v našem kině, nebudil u diváků jednoznačné nadšení, spíše otazníky, proč byl
vlastně takovýto film natočen. Do oblasti filmové tvorby a umění obecně spadají
i díla kontroverzní, která mají vyvolat zamyšlení, diskusi.
Velmi vydařeným byl doprovodný program
pro děti, především
možnost, aby samy
děti vyráběly figurky a poté natáčely
krátký animovaný
film, který nakonec
po festivalu měly
možnost shlédnout.
Město
Kašperské
Hory v nedávné
minulosti nejen finančně podporovalo
kulturu, rozvoj turismu a obnovu nemovitých kulturních
památek. Nebylo to
samoúčelné. Zcela
jednoznačně k lepší-

INZERCE

Do hotelového
provozu hledáme:

Pokojská

Požadujeme: praxi v oboru, samostatnost, smysl pro poøádek, pøíjemné
vystupování, zodpovìdnost, min. vzdìlání støední odborné (vyuèen),
nástup možný ihned.
Nabízíme: práci na plný úvazek, nástupní plat od 19 tis. Kè, firemní
stravování, 25 dní dovolené, další výhody a benefity po zapracování.

Rezidence Vogelsang, Podlesí 1, 341 92 Kašperské Hory

E-mail: gottfert@barfi.net, telefon: 602 193 156

mu se změnila podoba a atmosféra našeho
městečka a s tím i kvalita života. Podpora v těchto oblastech má v sobě i nemalý
rozvojový potenciál a přináší příležitosti
především pro místní obyvatele, včetně
mladé generace. Doufejme, že to tak bude
nadále, a že se nezbytné prostředky podaří
najít v rámci schvalování rozpočtu města
na příští rok. Pokud chceme vytvářet podmínky pro kvalitní život v našem městě,
nesmíme zapomínat na podporu kultury
a společenského života. Jaké priority budou zastupitelé našeho města prosazovat
do rozpočtu na příští rok, mohou občané
na vlastní oči vidět na posledním zasedání
zastupitelstva města 12. prosince t.r.
Závěrem bych rád poděkoval vedoucí
MěKIS Jitce Skořepové za její dvou a půl
letou intenzivní práci a velké nasazení.
Podařilo se jí vybudovat nový tým pracovníků, realizovat tři ročníky filmového festivalu a městských slavností, ale
i další méně viditelnou koncepční práci
v oblasti kultury a turismu. Přeji jí hodně spokojenosti a úspěchu v jejím novém
působišti.

Zdeněk Svoboda
předseda kulturní komise

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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KULTURA

PROSINEC

DLOUHODOBÉ AKCE

KRÁTKODOBÉ AKCE

p�osinec – leden
Podma�b� na sk�e
V�sta�a Ja�k� Ko�ando�é, kte�á na�azuje na sta�ou šuma�skou t�adici podma�eb na sk�e.
| ga�e�ie � budo�ě �adnice

1. 12.
1. ad�entní nedě�e
Ad�entní období zahájíme �ánočními t�h�, kte�é na�eznete na náměstí.
Nejen p�o děti jsou přip�a�ené t�oři�é dí�n�. Před setměním si z�onečk�
zaz�oníme �e z�onko�ém p�ů�odu
a poté při z�uku hudb� spo�ečně �ozs�ítíme �ánoční st�omeček.
13:00 – 17:00 Vánoční t�h�
(na náměstí)
14:00 – 16:15 T�oři�á dí�na - ���oba
o�iginá�ních ozdob (�e �estibu�u kina)
15:00 Ve�nisáž ��sta��
16:30 Z�onko�� p�ů�od
(��chází se od kina)
17:00 Rozs�ícení �ánočního st�omu
(před koste�em s�. Ma�két�)
| Kašpe�ské Ho��

pondě�k� | 8:30
Ranní jóga s Lucií
Dík� spojení dechu a poh�bu se příjemně p�otáhnete, �ozp�oudíte ene�gii a přip�a�íte s�é tě�o na ce�odenní
��tmus. Spo�u se zá�ě�ečnou �e�axací
to bude hezk� začátek dne.
| spo�to�ní ha�a
čt��tk� | 19:00
P��nu�á jóga s Lucií
P��nu�é, na sebe na�azující poh�b�
� ha�monii s dechem podpoří při�ozenou flexibi�itu �ašeho tě�a. Na�adíte
se tak na �nímání s�ého ��astního tě�a
a zk�idníte s�ou m�s�.
| spo�to�ní ha�a

5. 12. | 13:30
Miku�ášská ka�á�nička
Příjemné setkání � ad�entním čase.
Zda�ma p�o senio�� a zd�a�otně postižené občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��

pondě�k� | 15:45
C�ičení p�o ud�žení dob�é kondice
a p�oti bo�estem zad
Hodino�é c�ičení zaměřené na z�epšení zd�a�otního sta�u, h�bnosti tě�a
a na ud�žení dob�é ��zické kondice.
U�čené p�o �šechn� senio�� a osob�
se zd�a�otním postižením.
| spo�to�ní ha�a

5. 12. | 18:00
Pek�o � dětském domo�ě
T�adiční akce, tentok�át no�ě i p�o neobjednané děti (u nich a�e musí �odiče
přinést ba�íček s nadí�kou a �ist s popisem dob��ch a špatn�ch ��astností).
| Dětsk� domo� Kašpe�ské Ho��

úte�k� | 15:45
C�ičení bato�átek
C�ičení je �hodné p�o mamink� s dětmi od 1-3 �et. C�ičení s poh�bem za
dop�o�odu ��tmick�ch říkade�, kte�é
podpo�ují �oz�oj řeči a �nímání ��tmu. Děti si jich mnoho zapamatují
a c�ičení je ba�í. Nutná �eze��ace.
te�: 733 576 399
| spo�to�ní ha�a

6. 12. | 17:00
Miku�ášská besídka
Šuma�sk� ku�tu�ní spo�ek Kašpe�ské
Ho�� pořádá Miku�ášskou besídku
s ku�tu�ním p�og�amem, nadí�kou
a pohoštěním. V�stoupí děti z Kašpe�sk�ch Ho� a Že�ezné Rud�, bude
h�át k�ojo�aná Pošuma�ská dudácká
muzika ze St�akonic. Vstup zda�ma.
| Ho�sk� k�ub
změna p�og�amu ��h�azena

Změna p�og�amu ��h�azena
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I. ČÁST
7. 12. | 7:00
Ro�át�
Ro�át� předsta�ují speci�ckou podobu
�anní ma�iánské mše � době ad�entní.
| koste� s�. Ma�két�
7. 12. | 9:00
Od�sea soudního s�uh�
Již 11. �očník pochodu k uctění památk� pana F�antiška Ko�tuse. T�asa
pochodu �ede přes Kače�o�, Mí�o�,
Studenec, K�ouso�, Micha�o�, cí� Stach� a zpět. Dé�ka t�as� cca 20 km.
| s�az u kašn� Kašpe�ské Ho��
8. 12. | 9:30
Mše s�atá
Poutní mše s�atá k os�a�ě s�. Miku�áše.
| koste� s�. Miku�áše
11. 12. | 9:00
Pečení cuk�o�í
Pečení pod�e t�adičního �odinného �eceptu a soutěž o nejchutnější �ecept.
Zda�ma p�o senio�� a zd�a�otně postižené občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��
12. 12. | 16:00
Vánoční besídka dětí z dětského
domo�a
V�stoupení dětí z dětského domo�a.
| kino Kašpe�ské Ho��
14. 12. | 7:00
Ro�át�
Ro�át� předsta�ují speci�ckou podobu
�anní ma�iánské mše � době ad�entní.
| koste� s�. Ma�két�
14. 12. | 18:00
Pok�ačo�ání Kašpe�skoho�ského
bet�ému
aneb No�é �gu�k� se předsta�ují
Přij�te s námi při�ítat no�é posta�ičk�
� našem bet�ému. I � �etošním �oce nám
pan H�ach s panem B�ožem nach�sta�i
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KULTURA
do bet�éma přek�apení. Součástí p�og�amu konce�t žáků místní ZUŠ.
| ga�e�ie na �adnici
16. 12. | 17:00
Žáko�sk� konce�t ZUŠ Kašpe�ské
Ho��
Předsta�í se žáci hudebního a �ite�á�ně d�amatického obo�u ZUŠ Kašpe�ské Ho��.
| kino Kašpe�ské Ho��
19. 12. | 10:00 a 15:30
Vánoční besídka ZŠ a MŠ
Zák�adní ško�a a Mateřská ško�a Kašpe�ské Ho�� �ás s�dečně z�e na �ánoční besídku.
Nače�pejte �ánoční atmos�é�u.
| kino Kašpe�ské Ho��

kultura, zábava, akce

PROSINEC
pinou St��čko�a zah�ádka, � �o�i He�oda ��stoupí Emi� Kintz�. Na zá�ě�
zpí�ání ko�ed.
| náměstí před koste�em s�. Ma�két�
24. 12. | 24:00
Pů�noční mše
Pů�noční mše s ko�edami
| koste� s�. Ma�két�
25. 12. | 9:30
Mše s�atá
Boží hod �ánoční
| koste� s�. Ma�két�

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

II. ČÁST
27. 12. | 16:00
Vánoční konce�t na Če��ené
Z�e Spo�ek osadníků Če��ené na Šuma�ě. S pásmem �ánočních sk�adeb
��stoupí: Ma�ie Houško�á – zpě�,
Zdeněk Pe�ech – hous�e, Jan Zdeněk –
ako�deon. P�o ná�ště�ník� bude t�adičně přip�a�eno na zahřátí s�ařené �íno.
| kap�e Pann� Ma�ie Pomocné na Če��ené
27. 12. | 18:00
Vánočně si��est�o�ské h�átk�
s Musica Lucis
Spo�ečenské setkání s konce�tním ��stoupením a pohoštěním. Pořádá Šuma�sk� ku�tu�ní spo�ek �e spo�up�áci
s MěKIS Kašpe�ské Ho��. Vstupné
dob�o�o�né.
| Ho�sk� k�ub

19. 12. | 13:00
Vánoční posezení s Ků�o�ci
Zda�ma p�o senio�� a zd�a�otně postižené občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��

28. 12. | 18:00
R�bo�a mše �ánoční
R�bo�a mše s žehnáním manže�sk�m
pá�ům.
| koste� s�. Ma�két�

20. 12. | 18:00
Bene�ce p�o nadaci Poko�a
V�těžek z konce�tu poputuje na podpo�u domo�ů p�o senio��. V�stoupí
skupina count�� tanců z Dětského domo�a Kašpe�ské Ho�� a děti ze ZUŠ
Kašpe�ské Ho��.
| kino Kašpe�ské Ho��

31. 12. | 9:30
Si��est�o�sk� ��stup na Sed�o
Odjezd autobusu � 9:30 z náměstí
� Kašpe�sk�ch Ho�ách do A�b�echtic,
odtud ��stup na Sed�o a přes h�ad
Kašpe�k zpět.
| Kašpe�ské Ho��

21. 12. | 7:00
Ro�át�
Ro�át� předsta�ují speci�ckou podobu
�anní ma�iánské mše � době ad�entní.
| koste� s�. Ma�két�
24. 12. | 15:00
Ži�� bet�ém
V�š�a h�ězda bet�émská aneb ži��
bet�ém � Ho�ách Kašpe�sk�ch. Ži��
bet�ém seh�ají Radek Nak�áda� se
s��mi přáte�i a sušickou hudební sku-

26. 12. | 9:30
Mše s�atá
| koste� s�. Ma�két�
26. 12. | 16:00
Vánoční �a�hanní konce�t
Zazní sk�adb� sta��ch česk�ch mist�ů: F.
X. B�ixi, J. K. Kuchař, F. N. Sege� a da�ší.
Na �a�han� h�aje Micha� Ma�ek.
| koste� s�. Miku�áše
27.–30. 12. | 17:00
Vánoční p�oh�ídk� města s šá�kem
ho�kého nápoje
Každ� ná�ště�ník dostane ho�k� nápoj, pod�e ��astního ��bě�u. P�odej
�stupenek předem na MěKIS, nejpozději hodinu před začátkem!
| náměstí Kašpe�ské Ho��
změna p�og�amu ��h�azena

Změna p�og�amu ��h�azena

31. 12. | 19:00
Si��est� na ��žích
Vítání no�ého �oku 2020 a sjezd ��žařů s pochodněmi. Vezměte si ��že,
sno�boa�d nebo jiné „�ozítko“ a přij�te do ski a�eá�u Ski Kašpe�k� a připojte se ke sjezdu ��žařů s pochodněmi.
| Ski a�eá� Kašpe�k� Kašpe�ské Ho��
1. 1. | 15:00
No�o�oční mše s�atá
Mše s mod�itbou za naše město.
| koste� s�. Ma�két�

