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PF 2014

MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY Vážené dámy, vážení pánové,  
dovolte mi, abych Vám všem za 
sebe, i za svoje spolupracovníky, 
popřála krásné vánoční svátky 
prožité v klidu a v  pohodě. 
Do nového roku 2014 Vám přeji 
hodně zdraví, hodně štěstí, spoko-
jenosti a osobní pohody. 

Bohuslava Bernardová,
starostka města

Hrad Kašperk bude opět 
otevřen 28. 12. - 1. 1. 

Zimní program na Kašperku připomene 
555. výročí nástupu Jiřího z Poděbrad - posled-
ního Čecha mezi našimi králi na český trůn. 
Hradní brána bude otevřena 10.00 - 16.30, 
poslední prohlídka hradu začíná v 15.30.
Život na Kašperku za Jiřího z Poděbrad

Jak asi vypadal život na Kašperku 
po husitských válkách za vlády Jiřího 
z Poděbrad? Komentovaná prohlídka hra-
du s využitím nejnovější poznatků o jeho 
historii a stavebním vývoji.
Požehnané Vánoce aneb sláva králi 
Jiřímu!
 Pod tímto názvem 
sehraje divadelní 
představení sku-
pina historického 
šermu Romantika, 
koza a kočka (po-
kud ji chytíme :-)). 
Veselé nahlédnutí 
do života jedné ro-
dinky v předhradí 
Kašperku v obdo-
bí Vánoc za vlády 
Jiřího z Poděbrad.

Začátky předsta-

vení v 11.00, 13.00 a v 15.00. Představení 
se odehrává ve vytápěném podsklepení 
purkrabství a je vhodné pro malé i velké 
diváky.

Návštěvníci hradu si mohou zakoupit 
teplé občerstvení, jako například teplou 
medovinu, svařené víno, kávu, čaj, párky 
apod.

Stejně jako každý rok bude pro naše 
zimní návštěvníky pro zahřátí připravena 
vytápěná místnosti nad pokladnou v pro-
storách bývalé západní bašty.

Více informací na www.kasperk.cz 
nebo na tel. čísle: +420 376 582 324. 
P.S. těšíme se na Vaši návštěvu!

Zdeněk Svoboda, 
kastelán hradu

Zimní program na hradě Kašperk

21. 12. 
7.00

Rorátní mše sv. při svíčkách 
| Kostel sv. Markéty

21. 12. 
15.00

Vánoční koncert - Volné 
sdružení horažďovických 
zpěváků a muzikantů  | Far-
ní sál Miriam K. Hory 

22. 12. 
14.00 - 
16.00

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

23. - 
24. 12. 

Kostel sv. Markéty otevřen 
pro veřejnost | 14.00 - 16.00

24. 12. 
15.00

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

24. 12. 
9.00

VI. Ročník Pochodu na 
Chlum | K. Hory  | sraz 
u kašny na náměstí v 9.00, 
příchod nejpozději ve 14.00  | 
OS Náš domov Šumava

24. 12. 
23.30

Společné zpívání koled | 
Kostel sv. Markéty  

Kulturní program

Pokračování na str. 11
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ 
Kašperskohorského zpravodaje

30. leDeN 2014
články zasílejte na

 e-mail: informace@kasphory.cz

Kůň na Šumavě. Téma, na které se za-
měřuje nová kniha z produkce Správy NP 
a CHKO Šumava. Vydání knihy souvi-
sí s projektem návratu koní na Šumavu, 
o který usiluje Správa šumavského parku. 
Chystaná publikace zachytí většinu aspek-
tů života koní na Šumavě – jejich historii, 
současnost i budoucnost. Téma knihy také 
naváže, respektive popíše uvedený projekt. 
Na jejím vzniku se podílejí odborníci na 
zoologii, historii, literaturu, archeologii 
i etologii koní. Jednou z klíčových kapitol 
je i přiblížení koňské práce v lese - nejlé-
pe pomocí autentických fotografií. Autoři 
chystané publikace zdvořile žádají všech-
ny čtenáře, kteří mají ve svém rodinném 
archivu historické fotografie koní, kteří 

pomáhají při práci 
v lese, nebo kdeko-
liv jinde, sloužících 
v Československé 
lidové armádě, či 
úplně jiné, nechť 
se ozvou na email 
s u m a v a @ np s u-
mava.cz, telefon: 
731 530 509, popř. 
na adresu: Pavel 
Pechoušek, Správa 
NP a CHKO Šumava, 1. Máje 260, 385 01 
Vimperk. Odměna pro majitele vybraných 
fotografií je jistá.

Pavel Pechoušek, 
tiskový mluvčí Správy NP a CHKO Šumava

Informace pro občany
KAŠPeRSKÁ 30 - hledá pomocníky

Organizátor běžkařského závodu 
„Kašperská 30“ hledá pro závod v termí-
nu 15. -16. 2. 2014 pomocníky pro pří-
pravu a organizaci sportovního závodu.

Odměna pro pracovníky: 150 Kč/ 
den, strava, suvenýr v podobě oble-
čení pro organizátory (trička, čepice). 
Vhodné pro sportovní nadšence. Více 
informací na kasperska30@volny.cz

PůJčKY, ODDlUŽeNÍ 
A exeKUCe – na co si dát pozor

V Sušici se 25. listopadu uskutečnila be-
seda se zástupci společnosti Člověk v tísni. 
Beseda byla zaměřena na problematiku 
předlužení a měla upozornit na některé 
pasti, se kterými se může setkat kdokoli, 
kdo řeší svoji svízelnou finanční situaci. 

Společnost varuje před rozhodčí do-
ložkou v úvěrových smlouvách. Jde 
o ujednání, ve kterém se dlužník a vě-
řitel domluví na tom, že případné bu-
doucí spory bude řešit rozhodce, nikoli 
soud. „Hlavním problémem je skuteč-
nost, že rozhodce si vybírá věřitel a ten 
pak nemůže být nestranný jako soud,“ 
upozorňuje Michala Baslová, dluhová 
poradkyně společnosti Člověk v tísni.

Dluhoví poradci dále narážejí na pro-
blémy s tzv. oddlužením. „Insolvenční 
zákon umožňuje předluženým lidem si-
tuaci řešit a postupně se zbavit závazků. 
Na tento institut se však navázala řada 
subjektů, které zneužívají důvěry obča-
nů, k oddlužení jim nepomohou a dostá-
vají je naopak do dalšího, ještě většího 
zadlužení,“ vysvětluje Michala Baslová.

Třetím představovaným tématem je 
exekuce. „Řada lidí má z exekuce ne-
úměrnou obavu a než by ji připustili, 
raději se dále zadluží. Je důležité si uvě-
domit, že v exekučním řízení má každý 
práva daná zákonem, jako je nárok na 
nezabavitelné finanční minimum, neza-
bavitelné vybavení domácnosti apod.,“ 
doplňuje Michala Baslová.

V případě problémů spojených se za-
dlužením, je vždy dobré požádat o od-
bornou radu. Tu zdarma poskytují so-
ciální služby či pracovníci soc. oddělení 
obecních a městských úřadů.

Hledáme fotografie  
šumavských koní

lázně pro širokou 
veřejnost

Šumavské bylinné lázně se stáva-
jí nedílnou součástí cestovního ruchu 
v Kašperských Horách. První rok provozu 
potvrdil, že orientace na lázeňství a přírod-
ní produkty byla a je správná. Nás hlavně 
těší, že trvalou spokojenost vyjadřují naši 
hosté. V převážné míře jsou to hosté, kteří 
jsou v Parkhotelu ubytováni, ale stále více 
stoupá i počet hostů, kteří přichází na tzv. 
ambulantní léčbu. Jsou to jednak hosté z ji-
ných hotelů a penzionů, ale také obyvatelé 
Kašperských Hor a nejbližšího okolí. Právě 
tyto obyvatele může potěšit naše spolupráce 
s Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou 
ČR, Zdravotní pojiš-
ťovnou ministerstva 
vnitra ČR, Českou 
průmyslovou zdra-
votní pojišťovnou 
a Zaměstnaneckou 
pojišťovnou Škoda. 
Pro ty, kteří jsou zá-
kazníky těchto pojiš-
ťoven, poskytujeme 
slevy ve výši 10% na 
jednotlivé procedu-
ry. Šumavské lázně 
jsou otevřeny denně 

od 8.00 do 20.00 hodin. Celková nabíd-
ka služeb v lázních je k dispozici na na-
šem webu www.sumavskelazne.cz. Prodej 
a časování procedur probíhá denně od 
8.00 hod. a od 13.00 hod. v hotelové hale 
Parkhotelu. Zde získáte i další potřebné 
informace ke službám a kvalifikovaný 
personál Vám rád poradí a zodpoví veške-
ré Vaše dotazy. 

Šumavské bylinné lázně jsou svého 
druhu jediné v české republice. Máte je 
v těsném sousedství, využijte služeb, za 
kterými jezdí ostatní hosté stovky ki-
lometrů. Přejeme Vám klidné vánoční 
svátky a do nového roku hodně zdraví.

Jaroslav Fischer
ředitel hotelu

Šumavské bylinné lázně
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Provoz Městského úřadu v Kašperských 
Horách v druhé polovině měsíce prosince 
bude takto: 

Platby v hotovosti do pokladny města 
tak, aby byly započítány do roku 2013, je 
možné provést do pátku 20. 12. 2013 do 
12.00 hodin.

Ověřování podpisů, listin, dokumen-
tů a vydávání ověřených výpisů Czech 
POINT je možné provádět také do pátku 
20. 12. 2013 do 12.00 hodin.

Městská knihovna bude otevřena napo-
sledy v pátek 20. 12. 2013. V příštím roce 
bude zahájen provoz v pátek 3. 1. 2014. 

Provozní doba Městského kulturního 
a informačního střediska v prosinci:
do 23. 12. | Po - Pá | 9.00 - 12.00, 13.00 
- 16.00
24. - 26. 12. | mimo provoz
27. 12. | 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
28. - 29. 12. | 10.00 - 12.00, 12.30 
- 16.00 
30. - 31. 12. | 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

tajemník

Z Městského úřadu

V á ž e n í 
spoluobčané,

na základě Vašich 
dotazů a připomí-
nek jsme se roz-
hodli, že opět uve-
řejníme podklady, 
které máme k dis-
pozici v souvislosti 
s možnou těžbou  
zlata v Kašperských 
Horách. Výstavka 
bude umístěna 
v průjezdu radni-
ce ve dnech 14. - 
31. 12. 2013. Jde 
o opakovanou in-

Hezké prožití vánočních svátků,  
hodně pohody a zdraví Vám všem  
 
 
 
 

přeje 
výbor OS Šumava nad zlato.

Zaměstnanci města Kašperské Hory 
přejí všem občanům příjemné a klidné prožití 
vánočních svátků a do nového roku 2014
hlavně zdraví.

stalaci podkladů, které byly zveřejněny 
letos v srpnu při našem protestním shro-
máždění na lesní skládce pod hradem.

V Městském kulturním a informač-
ním středisku na radnici můžete ještě do 
konce roku podepsat Petici proti zamýš-
lené těžbě zlata v okolí našeho města. 
Podpisovou akci ukončíme 31. 12. 2013. 
V lednu příštího roku odevzdáme Petici 
v Senátu ČR k jejímu projednání.

O všech aktivitách našeho sdružení 
i aktivitách podobných o. s. v Čechách 
Vás budeme informovat na veřejné 
schůzi v lednu příštího roku. Pozvánky 
na schůzi rozešleme včas do Vašich 
domovů.

 Jindřich Ešner

Informace OS Šumava nad zlato

Klub kašperskohorských žen  
přeje všem spoluobčanům 
pevné zdraví, plno štěstí, 

pohody a lásky  
v roce 2014. 

Za redakci Kašperskohorského 
zpravodaje přejeme všem čtenářům  
příjemně strávené vánoční svát-
ky v rodinném kruhu a pohodový 
vstup do nového roku 2014.
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V předchozím vydání Kašpersko-
horského zpravodaje jsme se rozloučili in-
formací o probíhající soutěži ve druhé tří-
dě MŠ „O nejkrásnějšího podzimníčka“. 
Do soutěže se zapojilo 11 dětí se svými 
rodiči a společně zhotovili obdivuhodná 
dílka. Ve svém tvoření se všichni vyřá-
dili opravdu na výbornou. Podzimníčky 
jsme vystavili v přízemí MŠ a probíha-
lo tajné hlasování, kterého se zúčastnili 
rodiče, rodinní příslušníci, zaměstnanci 
MŠ, ZŠ. Oficiální vyhodnocení a pře-
dání cen proběhlo na tvořivé dílničce 
dětí a rodičů. Odměněni byli samozřej-
mě nejen výherci, ale i všichni účastníci 
soutěže. Tvoření rodičů a dětí se u nás 

již stalo tradi-
cí. Tvořili jsme 
hlavně z pří-
rodního mate-
riálu a v pod-
zimním duchu. 
P o d z i m n í h o 
materiálu jsme 
úspěšně vyu-
žívali při veš-
kerých čin-
nostech dětí 
– výtvarné, pra-

covní činnosti, početní hry, smyslové 
hry... Pozorováním přírody děti vní-
maly barevnost podzimu, změny v pod-
zimní přírodě; své znalosti o přírodě si 
děti prohlubovaly návštěvou IS a SEV 
NP Šumava s tematickými okruhy 
„Vydra – vodní dáma,“ „Podzim,“ v pro-
sinci „Zima.“ Navštívili jsme přírodověd-
nou záchrannou stanici p. Lukeše, kde 
se děti seznámily s osudy jednotlivých 
zvířátek. Oslava svátků se také projevuje 
v dění naší třídy. Připomněli jsme si, co 
znamená Halloween, Dušičky, svátek sv. 
Martina. Také letos jsme ve třídě usku-
tečnili „pyžamový den,“ při kterém si  
děti všemožnými prostředky stavěly do-
mečky, pelíšky, tak jako se musí postarat 
zvířátka v podzimní přírodě.

S přibýváním vloček a chladnějšího 
počasí jsme vpluli do adventního a před-
vánočního období, které přináší dětem 
hluboké prožitky. Opět nás čeká tvoření 
s mikulášskou a vánoční tematikou, přiblí-
žení všech svátků a tradic tohoto období, 
návštěva mechanického betlému v Sušici. 
Děti se naučí nové básně, písně, koledy, 
které předvedou na předvánočním vystou-
pení v kině. Víme, že toto období přináší 
mnoho starostí, shonu, protože chceme, 
aby Vánoce byly co nejkrásnější. I děti ve 
školce určitě čeká oslava Vánoc a dárečky 
od Ježíška. Touto cestou děkujeme za veš-
keré sponzorské dary, kterých si nesmírně 
vážíme. 

O vánoční prožitky bychom se chtěli 
podělit společně s rodiči, rodinnými pří-
slušníky a hosty na svátečním předvánoč-
ním posezení v naší třídě. Děti se určitě 
pochlubí novými hračkami, předvedou 
svoji dětskou fantazii, radost a o to v tomto 
období jde – o dětskou radost a úsměv. 

Přejeme všem také hodně rados-
ti a úsměvů, příjemného setkávání, 
tolik potřebného štěstí, zdraví nejen 
o Vánocích, ale i po celý rok 2014. 

Děti ze 2. třídy MŠ 
a učitelky Radka Kolářová a Eva Bártová

PODĚKOVÁNÍ

Paní emílie Rejšková věnovala do 
MŠ větší finanční obnos, z kterého 
budou zakoupeny hračky pro děti.

Moc děkujeme.

 Prekopová Mirka

V září k nám do 1. třídy MŠ přišly 
jak nové děti, tak paní učitelka Liběna 
Svobodová. Postupně si zvykaly na prostře-
dí, na režim ve školce, nové kamarády… Ti 
nejstarší ze třídy, kteří zůstali, nám pomá-
hají s novými dětmi, hrají si s nimi, ukazují 
jim, co se ve školce dělá, vodí je za ruku 
na vycházkách… A tak jejich adaptace byla 
rychlejší. Nedá se říct, že by si někdo po 
dvou měsících ve školce nepoplakal, že se 
mu stýská po mamince.

 I ti malí si ve školce jenom nehrají. Hned 
na začátku září se byly podívat na hřišti na 
vojáky a druhý den na Keltskou skupinu, 
chodí do IS a SEV NP Šumava, pravidel-
ně do přírody na dlouhé procházky, denně 
kreslí, cvičí nebo se učí něčemu novému.

Jedno dopoledne jsme pozvali rodiče, aby 
se přišli podívat na své dítě do školky, jak si 
hraje, co všechno umí a při té příležitosti si 
vyrobili se svým dítětem draka. Rodiče si 
prohlédli obrázky a výrobky, kterými jsme 

loučení s podzimem

Zprávičky ze školičky
si vyzdobili školku. Musím pochválit jak 
rodiče, tak děti. Šlo jim to opravdu skvěle. 
A mile mě překvapila hojná účast rodičů.

A co dnes? Menším dětem všechno déle 
trvá, a tak se už začneme učit písničky 
a básničky na vánoční besídku, která bude 
17. prosince v místním kině.

Prekopová Mirka
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Podzim si hraje s barvami. Zelenou 
smývá a červenou, oranžovou nebo žlutou 
rozhazuje všemi směry. Fučící vítr sha-
zuje ze stromů listí a tvoří na zemi kobe-
rec, který tlumí kroky. Když vyjdete ven, 
užasnete. Bílé krystalky jinovatky se lesk-
nou v paprscích slunce, a pokud vyrazíte 
na procházku, budou vám pěkně křupat 
pod nohama. Taková procházka stojí za 
to, ovšem nesmíte zapomenout na teplé 
oblečení. Uvidíte, jak se stromy svlékají 
z letních šatů, přes cestu možná přelétne 
pár jemných vláken babího léta s lesklými 
perličkami rosy. Také je dobré vytáhnout 
nějakého pěkného draka a sledovat jeho let 
k azurové obloze.

Ovšem některé ráno neuvidíte z okna 
téměř nic, jen hustou mlhu, která se pře-
valuje v údolí jako husté mléko. Někdy se 
mlha rozplyne, jindy nám skrývá i nejbližší 
okolí celý den. 

Slunce ztrácí svou sílu a celá příro-
da i lidé se připravují na mrazivou zimu. 
Lidé chystají zásoby dřeva, aby byli v tep-
le, některá zvířata se ukládají k dlouhému 
spánku, jiná převlékají své letní kožíšky za 
husté zimní. 

Mám podzim docela rád, především jeho 
barevnost a pouštění papírových draků, ale 
zimu nebo léto mám přece jenom raději.

 Michal Hasoň, 
7. třída

Koncem roku se většinou všichni trochu 
zamýšlíme, co se nám v roce minulém po-
dařilo, na co bychom raději zapomněli a co 
asi neodkladného nás v roce nastávajícím 
čeká. I my ve škole hodnotíme a přemýš-
líme, co bychom vylepšili v chodu školy, 
co bychom pořídili dětem za vybavení, jaké 
nové pomůcky bychom koupili do jednot-
livých kabinetů. Na nedostatek peněz si 
letos nemůžeme opravdu stěžovat… Znáte 
však ono rčení, že nejdůležitější věci za pe-
níze nekoupíš. Stejně tak je tomu i u nás ve 
škole. Všichni učitelé se asi shodneme na 
tom, že máme málo žáků toužících po uče-
ní, které baví nejen počítače, ale také tře-
ba dějepis, matematika a kupodivu i český 
jazyk nebo že by i tělesná výchova?! Přáli 
bychom si, aby i v naší škole přibývali žáci 
se snahou vyniknout nad ostatní a nebýt 
jen šedivým průměrem. Rovněž je naším 
přáním, abychom nemuseli psát do žákov-

ských knížek poznámky, které rodiče upo-
zorňují, že něco s chováním jejich dítěte 
není v pořádku. 

S čím naopak můžeme být spokojeni? 
Určitě se zájmem žáků o mimoškolní ak-
tivity. Letos se velmi rozšířil okruh zá-
jemců o myslivecký kroužek; je vidět, že 
děti baví vycházky do přírody. Snažíme se 
dětem zajistit i společné bruslení v Sušici, 
nebo třeba divadelní představení v Plzni či 
v Praze nebo nějakou zajímavou exkurzi. 
Velmi si ceníme i toho, že při naší škole 
velmi dobře funguje hudební i výtvarný 
obor ZUŠ. Často si prohlížím nástěnky 
s jejich výtvarnými díly a žasnu nad šikov-
ností dětí a nápady paní učitelky.

Za učitelský sbor přeji všem čtenářům 
našeho Zpravodaje poklidné vánoční svát-
ky, příjemnou atmosféru a do roku 2014 
pevné zdraví a hodně radosti. 

-vk-

čertík
Blíží se svátek sv. Mikuláše. Ve škole si 

povídáme o Vánocích, adventu a paní uči-
telka nám četla pohádku o čertovi.

Ďáblík byl asi metr vysoký, chlupatý 
a celý od popela. Z černých kudrnatých 
vlasů mu vykukovaly zakroucené rohy, 
pod černým obočím se mračily tmavé oči. 
Čertík měl špičatý nos a neustále vyplazo-
val jazyk. Z chlupatého kožichu mu vyču-
hovaly ruce, ve kterých držel vidle a řetěz. 
Na prstech se kroutily špinavé drápy. Pravá 
noha byla obuta do děravé boty a levá noha 
končila kopytem. Za zády se mu neustále 
hýbal ocas. Čert měl velkou radost, když 
mohl někoho odnést do pekla. Byl zlý 
a hloupý.

My už se moc těšíme na čerty, kteří ur-
čitě zlí a hloupí nebudou a přinesou nám 
samé dobroty a hodně radosti. 

Společná práce žáků 3. třídy

Jarmarky s Albertem

Děti z našeho dětského domova 
v Kašperských Horách se zapojily do 
druhého ročníku Jarmarků s Albertem. 
Jarmarky navazují na 7 ročníku úspěšného 
projektu Jarmarky pro šikovné ručičky, 
jehož realizátorem je sdružení Spolu dě-
tem o.p.s.

Projekt Jarmarky s Albertem byl finanč-
ně podpořen Nadačním fondem Albert 
v rámci grantového programu Nadační 
fond Albert dětem. V rámci projektu, děti 
z vybraných dětských domovů prochází 
školením, kde se učí různé techniky pro-
deje, základy podnikání. Všechny naučené 
dovednosti pak využijí při tvorbě výrobků, 
které budou prodávat v předvánoční době 
na vybraných prodejnách Albert.

Do celého projektu se zapojilo 27 do-
movů z celé České republiky. Vybrané 
domovy budou hodnoceny a na konci bu-
dou oceněni ti nejlepší prodejci. Výtěžek 
z prodeje putuje přímo dětem, které jsou 
do projektu zapojeny.

Pro náš domov byl vybrán hyper-
market Albert v českých Budějovicích 
v Nádražní ulici, kde se Jarmark 20. 12. 
2013 uskuteční. Přijďte nás podpořit !

Ve čtvrtek 14. 11. 2013 se žáci druhé-
ho stupně vydali do Jaderné elektrárny 
Temelín. V zámečku – informačním cent-
ru jsme se dozvěděli spoustu informací. 

Temelínská elektrárna je největším ener-
getickým zdrojem v ČR. Její plocha je při-
bližně 125 hektarů (125 fotbalových hřišť). 
Při příjezdu si každý všimne čtyř obrov-
ských „komínů“, jsou to chladicí věže. Jsou 
vysoké 155 metrů a široké 130 metrů. Ve 
věžích nic není, pouze z nich stoupá pára.

Další budovou je kontejnment nebo-
li obálka, která chrání reaktor a primární 
okruh. Štěpná reakce probíhá v aktivní 
zóně reaktoru, která obsahuje 163 pali-
vových souborů. Jeden palivový soubor je 
4,5 metru dlouhý šestiboký hranol, který 
obsahuje kovové trubičky, kterým se říká 
palivové proutky. Uvnitř proutků se nachá-

zí oxid uraničitý ve tvaru malých válečků 
zvaných pelety. Každým rokem se vymě-
ní asi čtvrtina paliva. Použité palivo se 
na 10 let odkládá do bazénu s vodou, kde 
se chladí, a pak do suchého skladu asi na 
60 let.

Zaměstnanci jsou oblečení ve žlutých 
kombinézách. Ten, kdo pracuje v jaderné 
elektrárně, není žádný Homer Simpson, 
ale člověk, který má vysokou školu. Takže 
tam nemůže pracovat každý. 

Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve 
Sklářské huti Vimperk, majitelé právě ruč-
ně vyráběli skleničky pro norský královský 
dvůr. Exkurze byla zajímavá a zároveň 
jsme se naučili něco nového o elektrárnách 
a zpracování skla.

Adéla Kůrková – 9. tř., 
Daniel Voldřich – 8. tř.

Malé ohlédnutí

Máte rádi podzim?

exkurze do elektrárny



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJRočník 10, číslo 6, rok 2013, strana 6

S přicházejícími vánočními svátky 
chci napsat o problému, který tak trochu 
i s Vánocemi souvisí. Mluvím o živých 
vánočních dárcích, zvláště o těch neuvá-
žených a nechtěných. O pejscích a kočič-
kách. Dnes zvlášť o kočičkách. Takové 
neuvážené vánoční dárky se zpravidla těší 
pozornosti pouze po zbytek vánočních 
prázdnin a ještě nějaký ten týden navíc. 
S navracející se realitou všedních dnů 
však často čeká zvířátka neveselý osud. 
V lepším případě bývají darována někomu 
dalšímu, v horším případě jsou vyhoze-
na a opuštěna. Nejednou jsem byla sama 
tady v Kašperských Horách svědkem, 
jak se evidentně krotká domácí kočička 
potulovala několik dní někdy i týdnů po 
městě. Nejčastěji se takové kočky zdržují 
u zdroje potravy - u místní samoobsluhy, 
kde jim občas v podobě nějakého citově 
založeného nakupujícího svitne naděje 
na něco k snědku. Kočka se tam zdržu-
je většinou do doby, než se nad ní někdo 
slituje a poskytne jí alespoň trochu azyl 
někde na dvoře nebo ji vezme domů, což 
se však dnes již děje velice zřídka. V po-
slední době, kdy i v Kašperských Horách 
vešla v povědomost informace o existenci 
kočičího útulku v Žíkově, bývají kočičí 
opuštěnci odvezeni tam. Kočičí útulek 
První společnosti za práva koček, deposi-
tum Žíkov u Petrovic působí od poloviny 
roku 2010. Od té doby do dnešního dne 
bylo jen z Kašperských Hor „dodáno“ do 
tohoto zařízení 11 koček! Řekla bych, že 
díky tomu se také ve městě snížil počet 
toulavých koček. Tuláčci byli vždy vesměs 
samá odrostlá, vymazlená a důvěřivá ko-
ťata, která se nechala dobrovolně chytit 
jen tak do ruky, takže evidentně před 
tím, než se ocitla na ulici, „někam“ patři-
la. Ptám se: Kam? Patrně někam, kde již 
majitele omrzela a ten se jich takto jedno-
duše zbavil. Nebývají to však jen nechtěné 
vánoční dárky, ale i živé důsledky nezod-
povědnosti majitelů zvířat, kteří stále po-
važují kastraci kočky jako naprosto zby-
tečný finanční výdaj. Proto budou raději 
donekonečna nechtěná koťata topit, nebo 
se jich zbavovat právě opuštěním a pone-
cháním na pospas na ulici. Uvědomuje 
si takový člověk krutost svého chování? 
Uvědomují si také rodiče chystající se da-
rovat žadonícímu dítku k Vánocům koťát-
ko či štěňátko, že pořízením jakéhokoliv 
živého a cítícího tvora vznikne dítěti i jim 
nejen radost ze zvířátka, ale hlavně po-
vinnost a zodpovědnost za něho? A jaký 
dávají nemilosrdným vyhoštěním kotěte 
z domova potom svým dětem příklad? 
Opuštěná zvířata ale nejsou jen odsouze-
níhodná emoční záležitost, ale mnozí lidé 
asi neví, že takové jednání je podle § 27 
odst. (1) písm. b), zákona č. 246/1992 na 
ochranu proti týrání zvířat přestupkem, 
neboť podle téhož zákona, podle § 4 odst. 

(1) písmene s) se za 
týrání považuje, 
jestliže někdo opus-
tí zvíře, s výjimkou 
zvířete volně žijí-
cího s úmyslem se 
ho zbavit nebo ho 
vyhnat. Za tento 
přestupek může 
být uložena poku-
ta podle § 27 odst. 
(12) zákona až do 
výše 500.000,-Kč!!! 

Ti šťastnější ko-
čičáci, kteří se do-
stanou do útulku, 
mají alespoň šanci 
na nový domov a na 
nového zodpověd-
ného a milujícího 
páníčka. Ale i tak je leckdy citlivá koči-
čí duše dlouho zrazená a některé kočičce 
v útulku hodně dlouho trvá, než znovu 
nabude původního sebevědomí a jistoty. 

Ti míň šťastní se potloukají po městě, 
hledají útočiště v různých kolnách a opuš-
těných objektech, začnou se nekontrolo-
vatelně množit a v důsledku nenávisti 
a agresivního chování některých lidí zdi-
vočí, přestanou člověku věřit a potom je 
problém na světě. Taková kočka nejen, 
že se dá jen problematicky odchytit, ale 
nelze ji potom s úspěchem ani nikam 
umístit. Lidé pak vesměs na takové koč-
ky pohlížejí jako na obtížné tvory a vůbec 
si neuvědomují, že ty bezdomovce z nich 
udělali zase jenom oni sami!

Přeji všem lidem i kočičkám krásné 
Vánoce a těm, kteří budou obdarováni nebo 
hodlají bližního obdarovat živým dárkem, 
aby si byli vědomi, že přijímají nebo darují 
něco, co vyžaduje velkou míru zodpověd-
nosti, trpělivosti a lásky. Ti, kteří to ví, jsou 
pak na oplátku odměněni obrovskou zví-
řecí láskou a bezelstnou oddaností. Všem 
darovaným zvířátkům přeji dobrý domov 
a milujícího páníčka, který jim zůstane až 
do jejich posledních zvířecích dní.

Samým závěrem chci poděkovat oběta-
vým opatrovatelkám 
kočičích nalezenců 
v žíkovském útulku, 
paní Haně Fuksové 
a Anně Špačkové, 
které se z vlastních 
prostředků stara-
jí v současné době 
o téměř padesátku 
koček. Ochotně, bez 
nějakých finančních 
nároků se vždy uja-
ly každé opuštěné 
kočičky, s výjimkou 
případů, kdy měly 
plno, a tak žadatelé 
museli nějaký čas 

počkat, až se uvolní pro nové nalezence 
místo. Každé čičině, která přijde do útul-
ku, se dostane veterinární péče, kromě 
koťat jsou kastrované, očkované, odčerve-
né. Jedinou odměnou pro žíkovské depo-
zitum jsou pak fotky spokojených kočiček 
s dopisy od nových majitelů. 

Pokud máte zájem, navštivte kočič-
ky v útulku, těší se na Vás každý den od 
7.00 do 15.00 hod. včetně víkendů, jiný 
termín lze domluvit po telefonu +420 
731 241 782 nebo +420 604 655 057. 
Budou rády, když jim pomůžete třeba 
materiálním darem (deky, starší povle-
čení, čistící prostředky, kočičí hračky), 
nebo přivezete nějakou kočičí dobrůtku. 
Finanční dary můžete také posílat přímo 
na účet č. 2100296450/2010 (Fio banka), 
variabilní symbol: 703. 

Adresa útulku: Hana Fuksová, Žikov 
čp. 1, 341 82 Petrovice u Sušice, Hana 
Fuksová tel.: +420 731 241 782, Anna 
Špačková tel.: +420 604 655 057, we-
bové stránky http://www.kockaapravo.
cz/depozita_jihlava-clanek.php?id=11. 
Informace o opuštěných zvířatech v re-
gionu najdete na nalezenci-sumavaci.es-
tranky.cz.
  Helena Marková














 




Předvánoční kočičí povídání
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Drazí horalové! 
Blíží se konec roku a je potřeba bilan-

covat. Tak jsem se i já rozhodl, že bych se 
s Vámi chtěl podělit o radosti, které jsem 
jako duchovní otec římskokatolické far-
nosti Kašperské Hory a v určitém smyslu 
i našeho města, mohl prožít. Rok jsme při-
vítali mší sv., kterou jsme prosili Pána Boha 
o Jeho požehnání pro 12 měsíců, které nás 
čekaly. Nedlouho poté proběhlo žehnání 
koledníkům, kteří se i tento rok tak nad-
šeně postarali o tříkrálovou sbírku pro 
Charitu. Vše probíhalo pod láskyplným 
a něžným vedení Jarky Korandové a Vaše 
štědrost opět zahřála u srdce. Pokud se 
nepletu, tak jsme se dlouho nemohli pro-
budit ze zimy a nastal duben. Několik far-
níků, vč. mne samotného, mohlo předčítat 
na Noci s Andersenem v ZŠ a v kostele si 
poslechnout krásné představení Popelky 
Nazaretské sboru KOS z Lomnice. Květen 
jsem již tradičně žehnal prameni na 
Hauswaldské kapli a úmrlčím prknům, 
které tam umístil Klostermannův spolek. 
Poprvé a jistě ne naposledy se na zahradě 
arciděkanství a ve velkém sále konal dět-
ský den, který vrcholil dětskou diskotékou. 
O zábavný program se postaral Klub Jonáš 
a jeho přátelé a děti byly velmi nadšené. Ke 
konci května jsme si udělali farní výlet do 
partnerského města Grafenau, kde jsme se 
setkali s tamějšími farníky, aby kontak-
ty probíhaly také po této linii. 24. května 
jste měli možnost navštívit naše kostely 
v rámci Noci kostelů a mnozí toho využili. 
Je to podruhé, co se naše farnost do této 
celorepublikové akce zapojuje. Děkujeme 
MUDr. Marii Patákové za to, že se této 
iniciativy i druhým rokem ujala. 

Červen začal procesím zvaným Boží 
Tělo. Tuto starobylou tradici jsme po letech 
obnovili minulý rok. Různé rodiny se po-
staraly o výzdobu oltářů, děti z Klubu Jonáš 
vytvořily zástup družiček a Solovačka do-
provázela procesí zpěvem. Přestože strašně 
pršelo, se zúčastnilo ještě více lidí než minu-
lý rok a modlilo se za naše město, jeho oby-
vatele a za naši vlast. 8. června se děti z ná-
boženství a z Klubu Jonáš zúčastnily dětské 
vikariátní poutě v Nalžovských Horách 
a domů se vrátily velmi nadšené. Ještě dlou-
ho vzpomínaly na letadla, z kterých padaly 
bonbony. Ke konci měsíce jsem s několi-
ka farníky, kteří projevili zájem, vykonal 
pouť k sv. Janu Nepomuku Neumannovi 
do Prachatic a vzpomínali jsme v modlitbě 
i na vás nepřítomné. Kolem 25. června jsme 
s farníky při mši sv. vzpomínali na výročí 
druhého roku mého kněžského svěcení, bez 
kterého bych se do Kašperských Hor nejspíš 
nedostal. 

1. července mně byl biskupem slavnostně 
předán úřad administrátor farnosti, čímž 
jsem se i po formální stránce stal vaším sku-
tečným farářem. Na sv. Cyrila a Metoděje 
proběhl v Kašperských Horách první ročník 

tanečního workshopu, a to ve velkém sále 
arciděkanství, který vyústil v úžasné taneč-
ní představení ve sv. Mikuláši. 12. července 
si mnozí kolemjedoucí možná říkali, co tam 
dělá ten hlouček lidí kolem kaple naproti 
ZŠ. Ten den jsme vysvětili městem krásně 
opravenou kapli sv. Antonína a obraz z díl-
ny Markéty Krčilové. Den poté se konal 
druhý ročník festivalu křesťanské hudby 
Mount Kašperk, při kterém se zase mno-
zí povzbudili ve společenství dobrých lidí 
a pěkné hudbě. 

Koncem července začíná v našem kra-
ji pouťová sezona, kterou zahajuje pouť 
k sv. Anně. Ke stejnojmenné kapli přijde 
každý rok mnoho lidí. Tentokrát přišli 
mši sv. doprovodit hudebníci z hudební-
ho tělesa Conca Collegia (bývalé Pellant 
Collegium), kteří následující den oboha-
tili Hory koncertem ve sv. Markétě, kde 
také koncertovala naše rodačka Markéta 
Reindl-Schley a náš rodák Martin 
Kalanoš. V pátek 2. srpna se ve večerních 
hodinách mnozí z vás shromáždili v koste-
le sv. Markéty, odkud vycházelo tiché eu-
charistické procesí do kostela Panny Marie 
Sněžné, čímž druhým rokem zahajujeme 
pouť k Panně Marii Sněžné neboli kaš-
persko-horskou pouť. V sobotu doprová-
zela Schola Gregoriana Pragensis nešpory 
a následné slavnostní procesí; v neděli jsme 
netrpělivě očekávali arcibiskupa Dominika 
kardinála Duku z Prahy, který s námi při-
jel slavit mši svatou. Pan kardinál byl ve-
lice potěšen hojnou účastí lidí a krásným 
společenstvím při obědě na arciděkanství. 
Společnost FilmPro vytvořila nádherné 
video, aby tato mimořádná událost nikdy 
nebyla zapomenuta. Následující týden se 
každý rok koná pouť na krásné Červené 
a týden po té Srnská pouť na Hauswaldské 
kapli. Tento rok poprvé jsme pořádali slav-
nostní procesí od Hauswaldské kaple až do 
kostela Nejsvětější Trojice v centru Srní, 
které trvalo přes hodinu. Zapojil se velký 
zástup lidí, který zpíval mariánské písně, 
modlil se růženec a takto žehnal tomuto 
kraji, který prožil i ledacos zlého. 

Koncem srpna jsme jeli povzbudit věří-
cí z litoměřické diecéze, kde křesťanství je 
decimované, ale živé. Byla to krásná pouť. 
V polovině září jsme žehnali školní brašny, 
a tímto úkonem jsme odevzdali Bohu škol-
ní záležitosti se slibem, že se budeme sna-
žit a modlit, aby vše dopadlo, tak jak má. 
Koncem září na sv. Václava jsme děkovali 
za úrodu, tak jak to dělal náš zemní patron, 
neboť věříme, že vše dobré pochází z Boží 
ruky a Jemu patří za to chvála a vděčnost. 
Poutní sezonu jsme dovršili komorní pou-
tí na Kavrlíku, kde byla zase nádherná 
atmosféra. 

5. října jsme odjeli 25místným autobusem 
do Českých Budějovic, kde probíhala 
diecézní dětská pouť s tématem misie. Děti 
z Hartmanic a Kašperských Hor se spojily 

jako jeden tým a užily si to naplno. Klub 
Jonáš přispěl dětem, které by si tento výlet 
nemohly dovolit. 

Díky skvělé a vzájemně vstřícné spoluprá-
ci mezi městem a farností jsme také mohli 
přispět cestovnímu ruchu prohlídkami kos-
telů sv. Markéty a sv. Mikuláše v letním 
období.

Oprava kostela Panny Marie Sněžné ten-
to rok také pokračovala. Mimo jiné se polo-
žila nová podlaha a byly oklepány vlhké zdi. 
Kromě toho jsme 24. října přivezli krásné 
starobylé kostelní 
lavice, které nám 
darovala farnost 
Srní a které nám 
jeden dobrodinec 
přivezl až do kos-
tela. Přes léto se 
podařilo dokon-
čit obnovu pláš-
tě sv. Markéty. 
Všem se barva 
nelíbí, ale byla to 
nejlepší varianta, 
kterou památká-

ři chtěli povolit. Snad si odpůrci zvyknou. 
Nutno říci, že mnozí přichází s obdivem 
a jim se nátěr naopak líbí. Díky patří všem, 
kteří nejrůznějšími způsoby přispěli na ten-
to projekt, který zkrášlil náměstí našeho 
města. Vzhled kněžiště kostela sv. Markéty 
byl vylepšen novým slavnostním kober-
cem, který nám byl darován nejmenovaným 
dárcem. 

Poslední velká událost byla slavnostní 
svatohubertská mše sv., která se stala vyhlá-
šenou po celém kraji. Spojila nás v našem 
krásném chrámě. 

Tento rok jsme církevně oddali Matěje 
Jánského a Hanu Martausovou, a také Karla 
Koláře a Marii Kapicovou. Křtem vstoupila 
do Církve dvě nemluvňata: Viktorie Anna 
Štechová a Karolína Anna Haisová. V kos-
tele jsme se naposled rozloučili s Václavem 
Šrámkem, Josefem Trčkou, Stanislavem 
Škvárou a Janem Fuchsem. Kéž jim Bůh 
daruje odpočinutí věčné!

A tak můžu s pokojem v srdci a s vděč-
ností za naše farníky, příznivce a dobrodin-
ce říci: to byl zase nádherný rok. 

Váš P. TOMAS+, 
1. adventní neděle L. P. 2013

To byl zase nádherný rok…
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Bazárek
pod Andělíčkem

Kočárky, postýlky, autosedačky, jídelní židličky,
 hračky, cestovní postýlky, chůvičky, jízdní kola,

brusle a další důležité věci pro vaše dětičky.

Přijímáme věci do komisního prodeje.

Lenka Krupařová, Pod Skalou 312, Sušice 3, 342 01

Otevírací doba:
Po - Pá: 900 - 1300

Po telefonní domluvě kdykoliv
tel.: 774 989 071

Lenka Krupařová
Pod Skalou 312, Sušice

Vodňanské kuře? Možná. Ale pro orien-
tační běžce je slovním spojením s Vodňany 
zásadně KAPR! 

Každý rok v polovině října se jindy po-
klidné společenství orientačních běžců 
mění v lačné rybáře. Bohužel se pro mno-
hé nebojuje s pruty u rybníka, ale s mapou 
a buzolou na orientačních tratích, a kapr 
je určen jen pro vítěze. Jak se letos ukáza-
lo, globální ekonomická krize dopadla i na 
nás. Snad poprvé letos neobdrželi kapry 
nejmladší vítězové na liniových tratích. Nás 
to mrzelo dvojnásob, protože mezi chlapci 
zvítězil náš Ondra Šustr. Ale vezměme to 
pěkně popořádku…

Letošní již 39. ročník měl centrum v ovoc-
nářském ráji jihočeských Krtel nedaleko od 
poutního místa Lomec. Počasí bylo v sobotu 

„kapří“ - zima, chlad, mlha, nějaké to mok-
ro, sníh naštěstí ne. No psa by nevyhnal, ale 
orientační běžci jsou národ otrlý, a tak hurá 
přes oraniště na start sobotní etapy. Sobotní 
závod je bojem o dobrou výchozí pozici na 
neděli, která je startována systémem „chasing 
start“ (čti „čejsing start“). Pro neznalé připo-
menu závěrečnou etapu Tour de Ski s výjez-
dem na Alpe Cermis, či biatlonovou „stíhač-
ku“, zkrátka dosažený čas ze sobotní etapy se 
stává časem startovním pro neděli.

Výprava z Kašperských Hor čítala 
8 běžců a s tratě-
mi sobotní dlou-
hé etapy jsme se 
popasovali celkem 
dobře. Někteří své 
naděje na úspěšný 
lov sice pohřbili 
již v sobotním zá-
vodě a s přílišnou 
ztrátou nemohli 
pomýšlet na pódi-
ové umístění, nic-
méně několik že-
lízek v ohni nám 
zůstalo. Ondra 
Šustr v kategorii 
HF doběhl dru-
hý, Miloš Fiala 
v H65 třetí a Pavla 

Hulcová v D35 první. Karty byly rozdány, 
počasí se umoudřilo, takže honem pro ja-
blka a domů naladit na nedělní hon.

V neděli nás přivítalo teplé slunečné počasí 
odcházejícího babího léta. Tratě byly již krat-
ší, nicméně minimální ztráty ze sobotní eta-
py dávaly ve většině kategorií naději na dra-
matický závod. V HF se podařilo Ondrovi 
po vydařeném výkonu zvítězit, Pavla své ví-
tězství pojistila, jen Miloš nadějnou pozici ze 
soboty neudržel a obsadil 5. místo. 

Pavla Hulcová

Jak jsme lovili kapry
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Z pouhé humanity, ale nerozumné, 
odstraněna byla metla ze škol namnoze 
i z domácností, jako prý zbytek nebo upo-
mínka na středověké „barbarství.“

Kam nemístná citlivost a falešná hu-
manita vede, vidíme dost zřetelně na 
nás i na dorůstajícím pokolení. Žijeme 
všichni bez kázně a bázně, reptáme na 
přestupky a zločiny, ale nebráníme jim 
v zárodku.

Dětem se nechává plná zvůle. Mnohý 
darebný kousek zasluhoval by řádné vyfle-
kace, to však ani matka ani otec nemohou 
„přes srdce přenést“, aby provinivší se dít-
ko řádně potrestali. Ve škole neví si učitel 
mnohdy rady s nezbedným hochem nebo 
děvčetem. Nesmí je však udeřiti. Zákon 
to nedovoluje a co by teprv dostal od ro-
dičů! Při nejmenších dají ho do socialních 
novin, že týrá děti. A přece jak dobře bývá 
klepnout rozjařeného rozpustilce ve škole 
přes neposlušné tělíčko.

Pořádní rodičové nemají nikdy za zlé, 
když učitel nebo starší člověk vážný dítě 
jejich pokárá. Jenom lidé nerozumní hně-

vají se na školu, která nejen učí, ale také 
vychovává.

Bohužel jsou rodiny, kde otec i matka 
hanlivé řeči vedou o učitelích a kateche-
tech, a proto nemají teď školáci žádný re-
spekt před svými učiteli.

Když malí nekáranci trochu povyros-
tou, pak se nechtějí už ani bát svých ro-
dičů, ba ani představených a vrchnosti. 
Jenom si všimněte dobře výrazu obli-
čeje u školáků, učňů a mladších dělní-
ků a poznáte, že jen nepatrné procen-
to z nich uchovalo si tu prostou, čistou 
mysl dětinskou. Kdo se chce pak diviti, 
že zločinnosti mládeže přibývá? Doma 
se vychovává po většině buď převráceně 
nebo docela špatně. Škola aby zacházela 
s každým nezvedencem jako s malova-
ným vejcem, kněžstvo je stále beztrest-
ně tupeno, veřejnost znemravněna víc 
než kdy jindy. A všechno to pohoršení 
plným douškem saje do sebe nadějná 
naše mládež, která vyrůstá nikoli ku 
ozdobě vlasti, nýbrž aby naplnila žaláře 
a robotárny.

Co jsou platny všechny fráze o pokroku 
ve vědách, uměních a vůbec ve vzdělanosti, 
když tak málo jest těch, kteří vědí a umě-
jí žíti jak se na vzdělaného člověka sluší! 
Tak zvaná mladší generace mnohým vědo-
mostem se vyučila, ale na to hlavní zapo-
měla: na živou víru a zní pochodící cnos-
ti. Prvními viníky jsou však ti, kdož bez 
Boha a bez metly pokolení toto vychovali. 
S metlou v ruce víc spravíte než dlouhým 
povídáním a hubováním. Naši předkové 
byli moudří a poctiví lidé a ti drželi se pev-
ně zásady, že metla vyhání děti z pekla.

Že lid věří v dobré působení metly, toho 
důkazem jest, že sv. Mikuláš obyčejně taky 
nakládá dětem metlu. Proč? Otázku tu jistě 
si každý sám dobře zodpoví. Metla má vy-
hánět děti z pekla, varovat je před hříchem 
a zločinem. Nesmí však býti prostředkem 
na týrání dítek, nýbrž na jejich pokárání. 
Netrestat hned za každou hloupost, nýbrž 
jen při velikém provinění a když domluva 
neb výstraha nic nepomohly.

K předvánočnímu zamyšlení z dávného sušického 
tisku vybral E.Kintzl.

Metla vyhání děti z pekla
aneb historie se opakuje, jak psáno roku 1900

Celou sérií letních koncertů osla-
vil letos své 10. výročí založení soubor 
Concacollegium (dříve Pellantcollegium, 
v následujícím roce bude soubor vystupo-
vat pod novým jménem MUSICA LUCIS 
PRAGA), který své hlavní aktivity cílí 
na Šumavu. Soubor tvoří přední členové 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu 
v Praze a České filharmonie. Toto hudeb-
ní sdružení začínalo jako smyčcový kvintet 
ale záhy se rozrostlo do podoby komorního 
orchestru. Navazuje na zakladatelské úsilí 
předčasně zesnulého koncertního mistra – 
kontrabasisty J. Pellanta, který si oblíbil kraj 
kolem Kašperských Hor a přiváděl sem své 
hudební přátele a kolegy. Soubor se zamě-
řuje na evropskou hudbu baroka a raného 
klasicismu, ale nevyhýbá se ani interpretaci 
kompozic soudobých skladatelů. Například  
hudební skladatel Jiří Teml, rodák z nedale-
kého Vimperka, pro soubor vytvořil origi-
nální cyklus Šumavské variace, který se do-
čkal i rozhlasového uvedení. Se souborem 

pravidelně vystupují přední čeští virtuózo-
vé jako houslisté Václav Hudeček, Jaroslav 
Svěcený, flétnista Jiří Stivín, trumpetista 
Jaroslav Kejmar a další. Dlouholetá je také 
spolupráce s vynikající varhanicí a cemba-
listkou Markétou Schley Reindlovou, která 
má své rodové kořeny na Šumavě. Soubor 
působí v součinnosti se Šumavským kul-
turním spolkem v Kašperských Horách 
a za významné všestranné podpory ro-
diny Mentzlovy a firmy Belimo. Zvláště 
přitažlivé jsou koncerty Concacollegium 
v působivém a originálním prostředí cír-
kevních památek – například v kostelech 
v Kašperských Horách, Kvildě, Dobré Vodě, 
Hojsově Stráži, Žihobcích, Nezamyslicích, 
Volenicích…nebo v kapitulní síni strakonic-
kého hradu… Je možno zmínit i četné „mi-
mošumavské“ aktivity souboru například 
v Praze, Zbraslavi nebo Třeboni. Letošní 
10. jubilejní šumavská sezóna byla zvlášť 
bohatá. Má na svém kontu celkem 8 vystou-
pení, z nichž jedno bylo dokonce u sousedů 
v Bavorském lese – při slavnostním otevře-
ní nových expozic Muzea dějin lesa v obci 
St. Oswald. Nezapomenutelný byl i letoš-
ní kašperskohorský koncert Concacollegia 
27.července v chrámu sv. Markéty, při němž 
se s orchestrem naplno rozezněly vzácné ba-
rokní varhany a jako hosté účinkovali mladí 
umělci z našeho regionu – Markéta Schley 
Reindlová, Ivana Klimentová a Martin 
Kanaloš. 

Vladimír Horpeniak

Jubilejní sezóna souboru  Concacollegium

Na sobotu 28. prosince připravuje 
Muzeum Šumavy ve spolupráci s firmou 
BELIMO.CZ sváteční muzejní večer, vě-
novaný prezentaci nejnovějších přírůstků 
do sbírek muzea. V centru pozornosti bude 
unikátní rozměrná kniha o životě a díle 
tvůrce obrázků na skle – JUDr. Václava 
Hrabánka, kterou vytvořili manželé 
Michal a Eva Duruttyovi a kterou za část-
ku 25 tisíc korun pro muzeum zakoupili 
manželé Lucie a Ivar Mentzlovi, zastu-
pující firmu BELIMO.CZ. Dalším skvě-
lým přírůstkem, který muzeum uvede, je 
soubor skleněných džbánů a džbánků ze 
zmizelé osady Stodůlky na Šumavě, který 
muzeu věnovala akademická restaurátorka 
a malířka Tamara Beranová. Večer oboha-
tí rovněž výstavka obrázků na skle malíře 
JUDr. Václava Hrabánka a jeho současných 
pokračovatelů, přátelské vyprávění o sbě-
ratelství a malování, dále „vánoční hudba“ 
v podání členů souboru Concacollegium 
a samozřejmě také občerstvení.

Akce se uskuteční v prostoru tzv. 
Galerie Muzea Šumavy čp. 141 v sobotu 
28. 12. od 17.00 hodin. Pořadatelé zvou 
srdečně širokou veřejnost.

Vladimír Horpeniak, 
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Vánoční 
muzejní večer 
představí nové přírůstky
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Každopádně přijďte posoudit sami, vý-
stava je vaše, přijměte ji od nás jako vánoč-
ní dárek. Samostatnou částí výstavy jsou 
velkoplošné fotografie Hany Abel s ná-
zvem „Z toulek po Šumavě“.

 Iva Sedlářová,
autor projektu 

 Do 9. 3. 2014 probíhá ve výstavní síni 
Masné krámy v Plzni významná umělecko-
historická výstava s názvem Obrazy krásy 
a spásy – Gotika v jihozápadních Čechách. 
Svými zápůjčkami i odbornou spoluprací 
se na této výstavě podílí rovněž Muzeum 
Šumavy. Ve výstavní expozici je význam-
ná pozornost věnována právě historickým 
Kašperským Horám, kde díky tehdejší zá-
možnosti jejich obyvatel vznikla na sklon-
ku středověku pozoruhodná sochařská, ale 
i malířská díla.

 Výstavní projekt Obrazy krásy a spásy 
navazuje na velmi 
úspěšnou výstavu 
Gotika v západních 
Čechách, která pro-
běhla v roce 1995 
v Plzni a Praze a také 
na průkopnickou 
výstavu Jihočeská 
pozdní gotika, 
která se uskuteč-
nila v roce 1965 
v Alšově jihočeské 
galerii v Hluboké. 
Nová výstava věnuje 
zvláštní pozornost 
dosud méně zpra-
covanému regionu 
jihozápadních Čech 
– oblasti Pošumaví 
a Šumavy, kterou 
vymezují Klatovsko, 
H o r a ž ď o v i c k o , 

K a š p e r s k o h o r s k o 
a Sušicko. Jihozápadní 
Čechy získaly svými 
přírodními podmínka-
mi, kulturními dějina-
mi, prolínáním českého 
a německého osídlení 
i donátorskou činností 
šlechtických rodů a měst 
svébytný charakter. 
Výstava představuje 
středověkou tvář tohoto 
kraje, jehož umělecká 

produkce je specific-
ká ikonografií i sty-
lem. Expozice dále 
zasazuje umělecká 
díla do souvislos-
tí kulturních dějin 
regionu a v jednot-
livých výstavních 
celcích se zaměřuje 
i na problematiku 
objednavatele a díla 
(donátorská činnost 
rodu Švihovských, 
rodu Černínů 
z Chudenic, či 
horního města 
Kašperských Hor). 
Autoři pracova-

li s časovým obdobím 
takzvaného „dlouhého 
středověku“, který sahá 
až k období reformace 
v 16.století. V oblasti 
působila dílna jednoho 
z nejvýznamnějších so-
chařů počátku 16.století, 
tzv. Mistra zvíkovské-
ho Oplakávání, z jehož 
ruky, respektive z pro-
dukce dílny, vzešla řada 
oltářních soch pro někte-
ré kostely v kraji (Luby 
u Klatov, Kašperské 
Hory, Horažďovice). 
Unikátní soubor před-

stavují dochované či rekonstruované oltář-
ní retábly (Velhartická archa, Chudenická 
archa, Kašperskohorská archa P. Marie 
Ochranitelky, archa z Rábí). Výstava se 
stala příležitostí kromě sochařství při-
pomenout další obory výtvarné činnosti 
jako architekturu (včetně urbanismu měst-
ských sídel), malbu (deskovou, nástěnnou 
i knižní) i umělecké řemeslo. Vzhledem 
k šíři záběru výstavy bude hrát významnou 
úlohu i obsáhlá odborná publikace, která 
by se měla objevit začátkem roku 2014. 
Vedoucími autorského kolektivu výsta-
vy i publikace jsou přední historici umě-
ní univ.prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D 
a PhDr. Michaela Ottová, PhD.

Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy

Obrazy krásy a spásy

Od třetího prosince do konce února 2014 je 
pro veřejnost otevřena výstava obrazů celkem 
devíti výtvarníků a oprávněně je uváděna jako 
mezinárodní. Pět z vystavujících autorů je ze 

sousedního Německa a to ze Straubingu, pa-
desátitisícového města na Dunaji, cca 160 km. 
vzdáleného od nás a čtyři jsme z Plzeňského 
kraje. Ale je to ještě složitější – jeden z čes-
kých malířů je původem Maďar a co se týče 
těch bavorských pěti umělkyň, jedna z nich 
je rodilá Ruska, další Rumunka a třetí Češka 
z Moravy. Nejde tedy jen o malířské techniky, 
natož slohy od realismu přes surealismus až 
k abstrakci, ani tak o rozdíl mezi odborným 
vzděláním. Mimo toho je v naší skupině roz-
díl tak markantní, že se nedá přehlédnout. 
Zadané téma proměna přírody během ka-
lendářního roku se nestalo jen každoročním 
koloběhem, i když zůstalo primární.

Rok je dlouhá doba, plná událostí, všedních 
i osudových, nových poznatků i zkušeností, 
ke kterým každý z nás přistupuje individuálně 
podle vlastního založení, smýšlení a úsudku. 

Zřejmě ale, kde se člověk narodil, v jaké 
kultuře, v prostředí, v němž vyrůstal, se pro-
mítne nesmazatelně do celkového vnímání. 
To je ovšem spíše parketa pro filozofy či 
psychology, proč nás tak ovlivňuje prostředí 
,kde žijeme od raného věku až k dospělosti 
a snad i ty geny hrají svou roli. Jak zní staré 
přísloví - krev není voda. 

Slova k výstavě „ Od jara do zimy“ v galerii Muzea Šumavy v Kašperských Horách 
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Kulturní objekty
Městské kulturní a informační 
středisko

Výstavy: Karel Klostermann
 Kašperskohorský betlém
Otevřeno: 
do 23. 12. | Po - Pá | 9.00 - 12.00, 13.00 
- 16.00
24. - 26. 12. | zavřeno
27. 12. | 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
28 - 29. 12. | 10.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 
30. - 31. 12. | 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 

Muzeum Šumavy

Náměstí 140, 341 92 Kašperské Hory
+420 728 405 234 | www.muzeum.sumava.net
Stálá expozice: Příroda Šumavy, Život 
a práce lidí
Otevřeno: Prohlídky s doprovodem pra-
covníka muzea začínají:
26. 12. - 28. 12. | 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00
29. 12. | 10.00, 11.00, 12.00
30. 12. | 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
31. 12. | 10.00, 11.00, 12.00

Galerie Muzea Šumavy

Náměstí 140, 341 92 Kašperské Hory
Výstavy: Od jara do zimy 
 Z toulek po Šumavě
Otevřeno: 3. 12. 2013 - 28. 2. 2014 | Út - 
So | 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
29. a 31. 12. | 9.00 - 13.00

Muzeum historických motocyklů

Vimperská 12, 341 92 Kašperské Hory
+420 606 737 041
Otevřeno: denně | 9.30 - 16.00
pozn.: v případě uzavřené expozice, stačí za-
zvonit na zvonek u dveří a průvodce přijde

Muzeum české hračky

Vimperská 12, 341 92 Kašperské Hory 
+420 731 510 734
Otevřeno: mimo svátky | 9.00 - 12.00, 
12.30 - 16.00
pozn.: v případě uzavřené expozice, stačí za-
zvonit na zvonek u dveří a průvodce přijde

Arciděkanský kostel sv. Markéty

Náměstí, 341 92 Kašperské Hory
Otevřeno: 23., 24., 26., 27. a 29. 12. | 14.00 
- 16.00

Informační středisko a SeV NP 
Šumava

Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory
+420 376 582 734, www.npsumava.cz
Otevřeno: Po - Pá | 8.30 - 15.30 | mimo 
svátky

24. 12. 
24.00

Půlnoční mše sv. | Kostel sv. 
Markéty K. Hory

25. 12. 
9.30

Boží hod Vánoční, slav-
nostní mše sv. | Kostel sv. 
Markéty Kašperské Hory

26. - 
27. 12. 

Kostel sv. Markéty otevřen 
pro veřejnost | 14.00 - 16.00

27. 12. 
16.00, 
17.00

Adorace Nejsvětější svátosti, 
17.00 mše sv.  | Kostel sv. 
Markéty Kašperské Hory

27. 12. 
19.30

Vánoční  koncert skupiny 
Stráníci | Kostel sv. Markéty, 
Kašperské Hory | Keltská 
stopa | vstupné dobrovolné

28. 12. 
- 1. 1. 
10.00 - 
16.30

Zimní komentované 
prohlídky hradu Kašperk 
s doprovodným programem 
| Tradiční komentované 
prohlídky hradu Kašperku, 
speciální doprovodné před-
stavení. |  www.kasperk.cz

28. 12. 
18.00

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

28. 12. 
19.30

Sváteční muzejní večer | 
Muzeum Šumavy | představe-
ní nových přírůstků v expozici 
Muzea, doprovodný hudební 
program, malé občerstvení

28. 12. 
20.00

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

29. 12. Kostel sv. Markéty otevřen 
pro veřejnost | 14.00 - 16.00

31. 12. 
9.30

Silvestrovský výstup na 
Sedlo | odjezd autobusu 
v 9.30 z náměstí v Kašper-
ských Horách do Albrechtic, 
odsud výstup na Sedlo a přes 
Kašperk zpět do Kašperských 
Hor | pořádají turisté a lyžaři 
TJ Kašperské Hory

31. 12. 
19.00

Vítání Nového roku 2014 
| Skiareál Kašperské Hory 
| pořádají turisté a lyžaři TJ 
Kašperské Hory

leden
1. 1. 
17.00

Poděkování za Nový rok | 
Kostel sv. Markéty Kašperské 
Hory | mše sv.

3. 1. 
17.00

Žehnání koledníkům | 
Kostel sv. Markéty Kašperské 
Hory | mše sv.

5. 1. 
9.30

Slavnostní zjevení Páně - 
Tři krále | Kostel sv. Markéty 
Kašperské Hory | mše sv. pro 
rodiny s dětmi

8. 1. 
20.00

Film Příběh kmotra | Kino 
Kašperské Hory | Drama, 
krimi - český film v hlavní roli 
Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík 
| od 20.00 hodin

23. 1. 
13.00 - 
16.00

Tvořivá dílna "Z ovčína" | IS 
a SEV Kašperské Hory | po-
vídání o zpracování ovčí vlny 
a výroba plstěných výrobků

Únor
únor 
10.00 - 
15.00

Za dobrodružstvím na sněž-
nicích |IS a SEV Kašperské 
Hory | výprava na sněžnicích 
s cílem dobýt hrad Kašperk, 
cestou různé úkoly a překážky 
| přesný termín akce bude dle 
sněhových podmínek uveřejněn 
na www.npsumava.cz

5. 2. 
18.00

Pohledy do krajiny - Aljaška 
a Záp. Kanada | IS a SEV 
Kašperské Hory | cyklus ve-
černích přednášek z různých 
koutů světa

12. 2. 
18.00

Pohledy do krajiny | IS 
a SEV Kašperské Hory | 
cyklus večerních přednášek 
a promítání na různá témata 
z různých koutů světa

18. 2. 
20.00

Film Rivalové | Kino Kaš-
perské Hory | životopisný, 
sportovní film | od 20.00 
hodin | www.sumavanet.cz/
ickhory

19. 2. 
18.00

Pohledy do krajiny - Nepál 
| IS a SEV Kašperské Hory 
| cyklus večerních přednášek 
a promítání z různých koutů 
světa

20. 2. 
13.00 - 
16.00

Den s kolovrátkem | IS 
a SEV Kašperské Hory 
|povídání i  zpracování ovčího 
rouna

22. 2.
15.00

Dětský maškarní karneval 
| Horský klub | zábavné od-
poledne pro děti plné soutěží 
a pestrého programu

25. 2. 
13.00 - 
17.00

Historie sklářství na Šumavě 
- J. Wudy | IS a SEV Kašper-
ské Hory |poutavé vyprávění 
o historii šumavského sklář-
ství, výrobě skleněných perel - 
páteříků s ukázkami výroby

26. 2. 
18.00

Pohledy do krajiny - Island - 
země ohně a ledu| IS a SEV 
Kašperské Hory | přednáška 
R. Vrhela o podmanivé kraji-
ně Islandu, ostrovu zavěšené-
ho pod polárním kruhem

změny vyhrazeny

Kulturní program
Dokončení ze str. 1
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AUTOMATICKÉ  KOTLE  NA PELETKY
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE NA KAŠPERKÁCH KAŽDOU SOBOTU AŽ DO SILVESTRA

vhodné pro rodinné a bytové 
domy, obchody i veřejné budovy
automatický provoz, vysoký 
komfort obsluhy  
bezpečný provoz, minimální ob-
sluha - méně než 1 hod. za týden
vysoká účinnost spalování,  nízká 
spotřeba – nízké náklady
možnost získání státní dotace

VOLEJTE  605 26 57 98

Zimní komentované 
prohlídky 

s doprovodným pro-
gramem

Hrad KašperK
Život na KašperKu za Jiřího 

z poděbrad

Požehnané Vánoce aneb slá-
Va králi Jiřímu!

28. 12. 2013 - 1. 1. 2014
otevřeno denně 

od 10.00 do 16.30 hodin
začátky představení v 11.00, 13.00, 15.00

www.kasperk.cz
+420 376 582 324

Zprávy z OS  
Náš domov Šumava
Pozvánka

Výbor OS Náš domov Šumava zve spoluobčany na VI. roč-
ník pochodu na vrchol Chlumu a blízkého okolí. Pochod se 
uskuteční 24. 12. 2013. Sraz účastníků v 9.00 hod. na náměstí 
u kašny. Návrat do 14.00 hod.

Poděkování
Výbor OS Náš domov Šumava děkuje Ing. Halhuberové za 

možnost prohlídky bývalého statku Vogelsang (Podlesí) - dnes 
přebudovaného na moderní penzion.

František Kortus,
zmocněnec OS

Výbor OS Náš domov Šumava 
přeje členům OS 
a spoluobčanům Kašperských Hor, 
pěkné prožití svátků vánočních 
a mnoho úspěchů v novém roce 2014.


