Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor a okolí

Ročník 18, číslo 9, rok 2020

Zářijové oslavy města
Letošní program vás provede historií práva a pořádku
ZÁŘÍ 2020
Volby
Oznámení o době a místě konání voleb do
zastupitelstev krajů.

Okénko z okolních obcí
Historie Opolence, osud horského stavení
v Kavrlíku a tip na cyklovýlet po okolí.

Četníci v Kašperských Horách (Foto: Aleš Motejl)

Oslavy v Kašperských Horách jsou každoročně jednou z největších kulturních akcí
v našem městě. Letos se 12. září tyto
oslavy ponesou v duchu historie práva
a pořádku a nabídnou také zajímavý hudební program. Už v pátek 11. září bude
na radnici města vernisáž výstavy Právo
a pořádek v letech 1848 – 1953 ze sbírek
milovníka historie a sběratele Ladislava
Hadravy.
V sobotu 12. září bude vše odstartováno již v 11:00 dopoledne prezentací složek Policie ČR, které na náměstí budou
přítomny i se stánkem, kde budou pro
děti připravené vědomostní testy. Tisková
mluvčí diváky seznámí hlavně s možnostmi
Policie ČR v případech zásahu v náročném
terénu ve spolupráci s ostatními složkami
integrovaného záchranného systému.

Ve 12:30 vyjde tradiční průvod oslav
města, letos doprovázen Hudbou Hradní
stráže a Policie ČR. Hudba Hradní stráže a Policie ČR začala psát svou historii
v roce 1945. Navázala tak na bohatou
tradici vojenských, policejních i četnických
hudeb z období první československé republiky. Mezi prvořadé povinnosti Hudby
Hradní stráže a Policie ČR patří zajištění
hudebního doprovodu při všech státních
ceremoniích na Pražském hradě. Hudebně doprovází především průběh státních
návštěv prezidentů a čelních představitelů zemí pozvaných prezidentem republiky
a také se účastní spolu s čestnou jednotkou Hradní stráže nástupních audiencí velvyslanců. Při svých koncertních zájezdech
Pokračování na straně 2

Křest známky s hradem Kašperk
Pozvánka na slavnostní křest za účasti nejlepších tvůrců známek v České republice.
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navštívili muzikanti téměř dvacet zemí Evropy i Asie a v roce 2002 navštívili USA,
kde koncertovali v New Yorku ve slavné
Carnegie Hall.
Po slavnostním zahájení ve 13:00, během
kterého starostka města předá ocenění
Osobnost Kašperských Hor, divákům
Hudba Hradní stráže a Policie ČR nabídne půlhodinový průřez jejich oblíbenými
skladbami. Toto vystoupení je vůbec prvním svého druhu na Šumavě.
Ve 14:00 se oblíbený seriál Policie Modrava vrátí na místo činu do Kašperských
Hor. Na pódiu proběhnou rozhovory
s tvůrci seriálu, který se natáčel také v našem městě. Těšit se můžete například na
nadporučíka Karla France, kterého ztvárnil herec Jan Monczka. Svou účast přislíbil
také také Stanislav Hybler v seriálu šéf
Správy Národního parku.
Pak se v historii práva a pořádku vrátíme
do doby první republiky a před pódiem
členové Finanční stráže zajmou nepolapitelného pašeráka. Vystoupí kašperskohorští Kůrovci a po jejich vystoupení bude
následovat hudební vystoupení skupinayLítámeVtom s Petrou Zámečníkovou.
Tato zpěvačka ve druhé polovině osmdesátých let spolu s Jiřím Strnadem nahradila tragicky rozpadlé duo Iveta Bartošová
a Petr Sepeši. Zámečníkové a Strnadovi
se s osvědčeným týmem v zádech podařilo dokonale navázat na své předchůdce. Koncertovali jako hosté v programu
Karla Zicha a jeho skupiny Flop, jenž jim
mimo jiné složil i jejich největší hit Lítáme
v tom, který slýcháme z rádií dodnes. Jiřímu Strnadovi zdraví už zpívat nedovoluje,
ale Petra Zámečníková se nyní vrací na
scénu. S nápadem na comeback po pětadvaceti letech přišel v loňském roce bubeník Martin Jirsa. Na začátku roku 2019
vznikla nová kapela „LítámeVtom“, která
se pojmenovala podle její nejoblíbenější
písničky.
Poté se opět přesunemev čase. Tentokrát
do období poválečného a diváci uvidí polapení zloděje příslušníky Sboru národní
bezpečnosti.
Od 18:45 bude na diváky čekat překvapení v podobě mladého imitátora Zdeňka
Barnetta. Ten s sebou do Kašperských
Hor přiveze celou plejádu slavných osobností, tedy alespoň jejich hlasy.
Po tanečním vystoupení skupiny Siderea
diváci zhlédnou v premiéře rekonstrukci pověsti o prokletí cikánky, která před
svojí popravou v dobách třicetileté války
proklela naše město. Tuto rekonstrukci
sehraje sušický ochotnický spolek Schody.
Následovat bude ohnivá show.
Vyvrcholením programu bude vystoupení skupiny Oueen Tribute band s legendárními hity.
Během dne bude připraven bohatý doprovodný program. Na nádvoří radnice začne
ve 13:30 a v 16:00 loutkové divadlo.

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Nejen děti pak určitě zaujme výuka sebeobrany v podání Judo clubu ze Sušice či
laserová střelnice. Po celý den se můžete
těšit na tradiční jarmark. Letošní oslavy města vám nabízí několik zajímavých

lákadel, a tak nezbývá než si přát, aby
se dávné prokletí deště právě 12. září
nenaplnilo.
Radek Nakládal
kulturní referent

12. 9. 2020

ŠUMAVSKÉ
KAŠPERSKÉ
HORY
ANEB JAK SE PSALA HISTORIE SPRAVEDLNOSTI
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SOUČASNÁ TECHNIKA POLICIE ČR
PRŮVOD MĚSTEM ZA DOPROVODU ORCHESTRU HRADNÍ STRÁŽE
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NA PÓDIU
LASEROVÁ
LOUTKOVÉ DIVADLO KEJKLÍŘ (RADNICE)
STŘELNICE
POLICIE MODRAVA SE VRACÍ NA MÍSTO ČINU
VÝUKA
SEBEOBRANY
FINANCOVÉ POLAPILI PAŠERÁKA
JARMARK
KŮROVCI
LOUTKOVÉ DIVADLO KEJKLÍŘ (RADNICE)
LÍTÁME V TOM
ZADRŽENÍ ZLODĚJE ČETNÍKY
IMITÁTOR ZDENĚK BARNETT
CIKÁNSKÝ TANEC SIDEREA
POVĚST O CIKÁNCE
OHŇOVÁ SHOW SIDEREA
QUEEN TRIBUTE PLZEŇ
AFTERPARTY

Změna p�og�amu ��h�azena

Kašperskohorské městské lesy, s.r.o.
Dlouhá 95, 341 92 Kašperské Hory, tel. 376 503 211
oznamují, že v současné době prodávají palivové dříví.
Cena smrkového paliva je 304 Kč včetně DPH na odvozním místě.
Palivo vozí souprava, na kterou se vejde 12,50 PRM.
Cena dopravy a složení se liší od vzdálenosti, činí však
maximálně 1 050 Kč.
V případě zájmu volejte Ing. Štefana, tel. 607 661 951.

Hana Naušová
jednatelka

aktuality, kaleidoskop
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
do zastupitelstev krajů
Starostka města Kašperské Hory, podle § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000
Sb., zákona o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Společenská
kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:

o z n a m u j e:
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech:

pátek 2. října 2020
sobota 3. října 2020

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

od 14 do 22 hodin
od 8 do 14 hodin.

1. Místem konání voleb je ve stanoveném volebním okrsku č. 1 volební místnost:
výstavní místnost v budově radnice (přízemí) - Náměstí 1, Kašperské Hory
(volební okrsek č. 1).
2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství a další
potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb.
3. Pokud volič neobdržel hlasovací lístky, bude mu sada hlasovacích lístků vydána ve volební
místnosti.
4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
6. K zajištění pořádku ve volební místnosti a důstojného průběhu hlasování je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Bohuslava Bernardová
starostka města

Vzhledem k aktuální situaci kolem výskytu koronaviru Covid-19 budou v rámci voleb
uplatňována, v prostorách určených k provedení voleb, aktuálně vydaná platná opatření
Ministerstva zdravotnictví k ochraně zdraví.

Kůsová Růžena
Franková Květa
Červeňáková Jolana
Raabová Irena
Janoščíková Růžena
Pikl Vladimír
Petraková Anna
Větrovcová Jarmila
Rutkayová Jitka
Davidová Marie
Hasenöhrl Jaromír
Polášková Helena
Hošek František
zemřely:
Pilátová Terezie
Populová Jana
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

Termíny jednání Rady města Kašperské Hory

pozvánka na jednání

16. a 30. září 2020

zastupitelstva města

a 14. a 27. října 2020
Jednání rady města se konají v kanceláři starostky města, jsou neveřejná.
Podklady, podněty a připomínky, které mají být zařazeny na jednání rady města je
třeba doručit na podatelnu MěÚ vždy nejméně 7 dní před plánovaným termínem
jednání rady města.

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 a grafická
úprava: Martina Hamáková, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz. 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.

Příští jednání se uskuteční:
17. září
Zastupitelstvo města se koná
od 17:00, místo konání bude
upřesněno.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

20. září 2020
Příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.
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Sousedská slavnost
jako poděkování

Výstava „Právo a pořádek
v letech 1848 – 1953“
U příležitosti oslav v našem městě bude
11. září v galerii na radnici v Kašperských

Horách veřejnosti představena nová výstava. Právo a pořádek v letech 1848 –
1953 je výstava
zbraní, úředních
dokumentů a také
mincí souvisejících
s právem, pořádkem a úřady
v dobách Rakouska–Uherska
až
do poválečných
let nejen v našem
městě.
Vystavené exponáty zapůjčil pro
tuto výstavu sběratel a milovník
historie Ladislav
Hadrava z Kašperských Hor a Muzeum Šumavy Kašperské Hory.
Mezi
exponáty bude k vidění
např. puška rakouské
výroby
z roku 1860, ruční revolver Lefoš
z 19. století, oblíbená zbraň pašeráků a lupičů ve
své době. Nebudou chybět různé
bodáky rakouské,
československé armády a mezi nimi
i unikát, ruský

V pátek 11. září, den před slavnostmi města připravilo Městské kulturní
a informační středisko ve spolupráci
se Sborem dobrovolných hasičů Kašperské Hory a Klubem v pyžamu,
Sousedskou slavnost. Jedná se o způsob poděkování všem, kteří si v dobách první vlny „koronaviru“ vzájemně pomáhali a také neváhali pomáhat
i ostatním v našem městě. Tato slavnost je rovněž věnována dětem, neboť v červnu se v našem městě nemohl uskutečnit Den dětí.
Slavnost proběhne v parku pod kinem. Pro děti a jejich rodiče bude od
16:00 připravena bojovka po městě. Z důvodu bezpečnosti se mohou
menší děti zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
V 17:00 se pozornost přesune do galerie na radnici, kde se uskuteční vernisáž vystavy s názvem Právo a pořádek v letech 1848 – 1953.
Od 18:00 pro vás bude hrát v parku
pod kinem místní hudební uskupení
I.F.M Dream´s, které nadchlo mnoho posluchačů na kašperskohorské
pouti.
Bude připraveno občerstvení a součástí programu bude také soutěž
o nejlepší jablkový závin tedy
„štrůdl“. Zveme proto všechny cukrářky a cukráře, aby do této soutěže
připravili svůj osvědčený recept. Soutěžní záviny prosím přineste ke stánku s občerstvením do 18:00.
V případě nepřízně počasí se vše
uskuteční v budově kina.
Radek Nakládal
kulturní referent

tesák z výbavy carského dělostřelectva
z první světové války.
Výstava návštěvníkům také představí
různé mince a dokumenty z období první republiky nebo protektorátní doklady
a různé vyhlášky obyvatelstvu. Návštěvník výstavy se také něco dozví o tehdejším označení a hodnostech četníků a vojáků z doby Rakouska-Uherska a První
republiky.
Unikátem mezi vystavenými exponáty
bude také telefon, který byl používán
na kašperskohorské radnici od roku 1901
a také četnická přilba, kterou zapůjčilo
Muzeum Šumavy.
Vernisáž této velmi zajímavé výstavy na
radnici v Kašperských horách proběhne
11. září v 17:00 a vystavené exponáty
budou k vidění pouze do začátku října.
Bylo by škoda tuto výstavu promeškat.
Radek Nakládal
kulturní referent

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Čtenáři píší
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Z černé kroniky dávných století
Jako v jiných královských městech, tak
i v Kašperských Horách náležela soudní
a trestní pravomoc purkmistru a radním.
Určit trest za vážnější přečiny příslušelo
Apelačnímu soudu v Praze. Spravedlnost
se v Kašperských Horách vykonávala na
několika místech. Šibenice stávala na vrchu západně od města, který je dodnes
nazýván Šibeniční (Galgenberg). U místní části Cikánka poblíž rozcestí u kapličky Dvanácti apoštolů bylo popraviště,
kde byly odsouzeným stínány hlavy. Od
roku 1630 stával na náměstí kamenný
pranýř, který po ztrátě své funkčnosti
byl teprve počátkem 19.století přenesen
za město a přeměněn na boží muka.
Ze 17. a 18.století se dochovalo několik
zajímavých zápisů vyšetřování hrdelního
soudu v Kašperských Horách a rozsudků
vynesených Apelačním soudem v Praze. Tyto prameny, označené ve starém
městském archivu heslem „Criminalia“,
jsou jistě pozoruhodným svědectvím své
doby. Upozornil na ně již ve své monografii o Kašperských Horách z roku 1876
místní kronikář Engelbert Panni. Nejstarší zápis pochází z roku 1649 a uvádí, že pro čin vraždy spáchaný na dvou
vlastních dětech se odsuzuje Barbora,
služebná Ondřeje Wachoudra, k zakopání zaživa. Pak měl být odsouzené vražen
ostrý kůl do srdce. Její zaměstnavatel
zřejmě nebyl zcela bez viny, neboť jej
soud nechal potrestat třemi týdny vězení o špatné stravě. V té době měl jednou, buď v neděli nebo ve svátek, stát

Stínadla se šibenicí − rytina z roku 1770
(Foto: archiv Muzea Šumavy)

před vchodem do kostela s hořící svící
v rukou. Pro násilný čin vraždy a řadu
krádeží byl v roce 1660 souzen Ondřej
Strobl, který při vyšetřování zároveň doznal, že měl tajné spolky s ďáblem. Dle
rozsudku, který vynesl Apelační soud
v Praze na základě vyšetřovací zprávy
z Kašperských Hor, byl Strobl za své zločiny odsouzen k smrti lámáním kolem.
Jeho tělo mělo být pak vpleteno do kola
a dále veřejně vystaveno pro výstrahu.
Rozsudek soud nakonec zmírnil. Odsouzenec Ondřej Strobl byl ušetřen hrozných muk, které by zakusil při lámání
kolem. Zemřel rychlou smrtí pod mečem
kata z Klatov.
V roce 1723 byla pro vraždu dítěte odsouzena ke stětí mečem Magdaléna Huberinová. Mrtvole nešťastné ženy byl
pak vražen kůl do srdce. Mimořádně
přísné tresty byly vyměřovány Cikánům

- Romům. Pro Cikány v minulosti platil zákaz vstupu do měst a obcí. Bylo
tomu tak i v Kašperských Horách, kde
cikánské tlupy při svých občasných návštěvách okupovaly území východně od
města. Vznikla tu pak místní část, která dodnes nese název Cikánka. Dávné
kašperskohorské soudní spisy Cikány Romy jmenují jako nezdárnou cikánskou
sebranku – „Heyllose Ziggeiner Gesindl“.
Například v roce 1723 byly Cikánky Rosina Gattermassová a její dcera Trautl odsouzeny k uříznutí pravého ucha. Trautl
byla k tomu ještě třikrát hnána kolem
šibenice a mrskána pruty. Oběma Cikánkám soud nařídil navždy opustit dědičné
země rakouské monarchie. Vypovězením
byl také v roce 1739 potrestán Cikán
Václav Sigmund, kterého mimo to kat
ještě pálil ohněm na zádech.
Zajímavá jsou také soudní akta případu
čeledína Jana Jiřího Marschaka z Vatětic, který byl obžalován pro spáchání „smilstva se zvířaty“ (sodomie). Dle
svědecké výpovědi hospodyně, u které
pracoval a jak sám doznal, vybíjel své
sexuální touhy na teleti. Devatenáctiletý Marschak byl za svůj čin podle tehdejšího práva odsouzen k trestu smrti
upálením. Jeho žádost o milost byla zamítnuta a tak tento nešťastník byl za
živa upálen 30. dubna 1764. Vykonáním
rozsudku kašperskohorští radní pověřili
kata z Písku.
Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Zvony pro sv. Markétu
Zvony na věžích kostelů či kapliček byly
vždy a stále jsou chloubou i té nezapadlejší
vesničky. Svým hlasem oznamovaly radostné i smutné události. Zněly při narození,
svatbách i pohřbech, odměřovaly čas práce
i odpočinku a jejich hlas oznamoval, že zde
žijí zbožní lidé.
Lidská zloba však jejich ušlechtilé vyzvánění mnohdy krutě zničila. Byly sejmuty
z věží a staly se z nich „potřebné“ kanony
v obou světových válkách. Nejinak tomu
bylo i v našem městě. Po té první válce se
místní i okolní obyvatelé sbírkami a dary
postarali o nové zvony, které pak opět na
věži sv. Markéty vyzváněly. Ale ne dlouho.
Přišla další válka a osud zvonů se opakoval.
A po válce to bylo v našem městě s obnovou zvonů složitější. Obyvatelstvo se zde
vystřídalo a noví osídlenci měli úplně jiné
starosti. Zakrátko přišel rudý režim, který kostelům, všemu náboženskému, natož
zvonům vůbec nepřál. Raději vše, co zavá-

nělo vírou, devastoval a ničil.
Konečně po roce 1990 byl učiněn pokus
o pořízení nových zvonů pro tu naši Markétu, ale nepodařilo se.
Nyní se naskýtá neodmítnutelná finanční nabídka projektu Zvony pro Šumavu
k opravě dvou poškozených zvonů, kterým
už zvoní umíráček i k pořízení tří zvonů nových. Ale je nutná i podpora od nás, obyvatel Kašperských Hor i místních podnikatelů.
Naskýtá se malá úvaha. Kdyby každá rodina, ať už věřící či nevěřící, kterých je zde
odhadem více jak dvě stě, přispěla částkou
500 Kč či více, což by jistě nesnížilo jejich
životní úroveň, byla by to hezká částka.
A kdyby něco přidali i majitelé zdejších
apartmánů, bylo by těch potřebných korun
ještě více. Finanční dary můžete vložit do
pokladniček v kostele, muzeu, infostředisku
či zaslat na účet č. 293 490 145/0300, za
což je vám předem poděkováno. A já, stejně jako vy, pevně věřím, že za rok zvony

Kostel sv. Markéty (Foto: Aleš Motejl)

s naší podporou se opět po tak dlouhých
letech rozezní. Mnozí z nás si pak v duchu
radostně řeknou, že i já jsem k té kráse
přispěl. A ti ostatní, kteří zaváhali? Snad je
bude mrzet, že nepřispěli. Tak ať se dobrá
věc se zvony konečně podaří!
Emil Kintzl
Kašperské Hory
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Jaké bylo léto ve sportovní hale
Sice by se mohlo zdát, že v létě nebude
sportovní hala využívaná, ale opak je pravdou. Celé léto jste měli možnost zacvičit
si jógu s Lucií Žaloudkovou a také probíhalo pravidelné cvičení pro udržení kondice s cvičitelkou Janou Halbhuberovou
z Oblastní charity. Každé pondělí, středu
a pátek byla otevřena posilovna. V první
polovině července byla sice návštěvnost
nižší, ale od druhé poloviny se již dveře
v hale netrhly.
Dne 20. července jsme měli možnost již
čtvrtým rokem přivítat Sport klub Klatovy
– oddíl florbalistů, kteří zde měli v prvním týdnu soustředění dívek a druhý týden soustředění mužů. Tento klub zároveň
využíval i prostory hostelu a to až do 3.
srpna dopoledne. Odpoledne 3. srpna se
v hostelu ubytovali florbalisté FBC Štíři
z Českých Budějovic, kteří v hale denně
trénovali až do 7. srpna. Dne 6. srpna
v mezičasech mezí Štíry využili halu i florbalisté AC Sparta Praha.
Od 9. srpna do 28. srpna patřila hala
a hostel také již čtvrtým rokem mladým
házenkářům z Talentu Plzeň. Ti se zde střídali v týdnu od 10. do 14. srpna s florbalisty z týmu Kralupy Wolves z Kralup nad
Vltavou.

Kluby využívaly kromě velké haly i malou halu, tartan a posilovnu. Jsme moc
rádi, že se k nám
kluby vrací a že si již
rezervovaly prostory
haly a hostelu na
příští rok v letních
měsících.
Po celé léto využívali halu i ostatní sportovci, a to jak z řad
místních občanů, tak
i odjinud.
Od záři jsme připra- Florbalový trénink (Foto: fotoarchiv klubu Sport klub Klatovy)
veni na naše děti,
které budou halu využívat od pondělí do Dveře sportovní haly jsou otevřeny pro
pátku. Můžete se opět těšit na pravidelná všechny zájemce, proto neváhejte a rezercvičení jógy s Lucií v pondělí a ve čtvrtek. vujte si včas prostory haly, a to buď na
V úterý pro vás od října Pavla Stachová webových stránkách sportoviště v rezerpřipravuje cvičení s batolátky. Cvičení pro vačním systému, nebo nám můžete zavolat
udržení kondice s Janou Halbhuberovou na tel. 775 151 516, případně napsat na
je pravidelně každé pondělí a Cvičení pro mail sport@kasphory.cz a my Vám rádi rezdraví opět každé úterý a čtvrtek pod vede- zervaci uděláme.
ním paní Vinické. Děti se opět mohou těšit Přejeme všem krásné babí léto a sportu
na kroužek juda pod vedením p. Kämpfa. zdar!
Lucie Valentová
Každé pondělí, středu a pátek od 16:00 do
tým Sportoviště Kašperské Hory
20:00 bude otevřena posilovna.

15. ročník obnovené pouti na Červené
Zda se podařil mohou posoudit návštěvníci.
Letošní pouť byla programově chudší, než
ty předešlé. Tedy méně lákadel pro turisty.
Přestože jsou Kašperské Hory a celá Šumava letos hodně „zalidněné,“ sešlo se návštěvníků pouti méně, spíše tak akorát na
80 míst k sezení, které byly k dispozici. Tím
více bylo času na popovídání se sousedy,
tedy k tomu, k čemu by pouť na naší osadě
měla sloužit.
Tradiční pouťový turnaj na hřišti POD ALMACHEM u Králíků opět letos přidal na
sportovní kvalitě a byl jistě zážitkem nejen
pro hráče čtyř zúčastněných mužstev, ale
i pro diváky.
V ýsledné pořadí:
1. místo Multi kulti Kašperské Hory,
kapitán Vladimír Šuba, nejlepší brankář
Jakub Mirvald
2. místo Horní Kamenice, kapitán Dušan
Kysilka, nejlepší střelec Václav Šperl
3. místo FC Červená, kapitán Kurt Weishäupl ml.
4. místo Chocomyšl, kapitán Michal
Eger
Zápasy objektivně rozhodoval Jaroslav
Chlada. Poděkování za přípravu turnaje
a hodnotné ceny patří Kurtovi Weishäuplo-

vi ml. i st. a Jaromírovi Králíkovi ml. i st.
Skvělým zážitkem pak byl kytarový doprovod Zdeňka Hnídka při sobotním večerním
posezení. A k letošnímu tropickému počasí
dobře zapadl zmrzlinový stánek Jaroslava
Kůse. Samozřejmě bez skvělého občerstvení připravovaného Pavlem Markem by pouť
nebyla poutí.

A tím tradičním ukončením pouti byla mše
svatá v krásné kapličce Panny Marie Pomocné na návsi, kterou procítěně celebroval páter Jenda Kulhánek.
Více fotografií můžete vidět na www.cervena-na-sumave.cz.

Vítězný tým Multi kulti Kašperské Hory (Foto: Milan Bechyně))

Milan Bechyně
Spolek osadníků Červené na Šumavě
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Skauti prožili tábor jako Keltové

Tábořiště (Foto: fotoarchiv oddílu)

Začátkem prázdnin se uskutečnil vrchol
skautského roku. Sečtení všech získávaných
zkušeností a dovedností. Především setkání
všech členů skautského oddílu po náročném období koronaviru, kdy byla činnost
Junáka plošně pozastavena.
Táboříme bez elektrického proudu a zásadních rozmarů civilizace. Na prvním místě je
společný život na dva týdny podle skautských zásad chování.

tvorba bižuterie, náročné stopovací hry,
napínavé hledání a sledování záporných postav, přežití v lese se základní výbavou a na
závěr nalezení pokladu.
Skautský tábor není jenom hraní, ale také
tradiční skautský program a aktivity. Jedná se třeba o noční hlídky na strážné věži,
možnosti realizovat se v manuálních pracích a vývoji tábořiště, individuální výuka
o pobytu v přírodě, základy zdravovědy a nebo také schopnosti si umět sám
uvařit jídlo a prostě přežít. V celém tom
procesu aktivit se také děti přirozeně učí
sociálním dovednostem doplněným skautskou metodikou.
Největší základ je samotné postavení a příprava tábora. Díky zodpovědnosti a pracovitosti dospělých skautek a skautů, kteří
mohli ve skautském oddíle vyrůst, se dají
realizovat organizačně náročné věci a přesto vědět, že to všechno dává smysl a můžeme naší snahou dát dětem průpravu
a zkušenosti. Odhodlaná podpora starších
skautů, laskavost majitelů pozemků, důvěra rodičů dětí, podpora Města Kašperské
Hory a dalších osob, dává dohromady celek
úžasně stráveného začátku léta, ze kterého
můžeme všichni čerpat po zbytek roku.
Zdeněk Kůs
vedoucí oddílu

Táborová hra (Foto: fotoarchiv oddílu)

Náhled naší skautky
Tábor je pro mě takový skautský svátek
a setkání se skautskou rodinou, která
mi chybí celý rok. Je skvělé, jak jsme
po těch letech všichni sehraní a jak se
mladší členové přidávají k vedení. Letošní tábor v keltském duchu nás vrátil
k našim kořenům a donutil nás přemýšlet nad tím, na jakém místě žijeme a co
se zde odehrávalo v minulosti. Zkusili
jsme si mnoho keltských dovedností
a přišli na to, že to Kelti neměli lehké.
Těším se, co nám připraví příští rok.
Lucie Jírová
skautka

Táborová hra (Foto: fotoarchiv oddílu)

Letošní tábor měl i tematický program,
všichni jsme se mohli ponořit do příběhu a osudu Keltů. Díky velké šikovnosti
a obětavosti rodičů dětí měla značná část
táborníků vážně krásné kostýmy kopírující
odhadované předlohy.
Náš příběh začínal během červencového
odpoledne v hlubokých lesích. Koruny stromů propichovalo pozdní slunce a všudypřítomné borůvčí nám lemovalo cestu na
západ. Byli jsme keltský kmen, který hledá
nové místo na život. Celý vývoj událostí
rozepisovat nebudu, rozhodně vám mohu
prozradit, že jsme se na dva týdny mohli
ponořit do dobrodružného příběhu. Ten
doprovázela práce s keramickou hlínou,

Účastníci tábora (Foto: fotoarchiv oddílu)

Dobrá zpráva pro Šumaváky
V pátek 11. září 2020 v 18:00 bude požehnán P. Janem Kulhánkem nově instalovaný křížek u staré revírny na Březníku, kde kdysi
stávala zvonička s křížkem. Ten nový bude připomínat dávné obyvatele, kteří zde statečně čelili nehostinným podmínkám. A také
spisovatele Karla Klostermanna, který ten těžký život místních lesáků a jejich osudy nám zanechal v nejznámější jeho knize „Ze světa
lesních samot“, takže ten křížek může být nazýván i Klostermannovým.
Emil Kintzl
Kašperské Hory

fotbal, poznáváte?
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Co přinese podzim ve fotbale?
Muži se již připravují na novou sezonu
v okresním přeboru, která začíná 23. srpna od 15:00. Žáčci začnou koncem prázdnin
s přípravou. Jejich soutěž bude zahájena 5.
září. Vedení fotbalu se připravuje hlavně na
povinnosti s COVID-19 při zabezpečení fotbalových utkání. Nedílnou součástí je příprava hřiště a přilehlého okolí.
V letošní sezoně nastoupí mužstvo mužů
v nových dresech, které pro hráče sponzoroval Lukáš Zabloudil, majitel restaurace
„Pod Věží.“ Tímto mu za fotbalový oddíl
děkujeme.
Zveme všechny příznivce fotbalu na nový
soutěžní ročník a zároveň oznamujeme, že
se domácí utkání budou hrát v neděli od
15:00.
Miloslav Eger
Kašperské Hory

kdy
5.9.
12.9.
20.9.
26.9.
4.10.
10.10.
18.10.
25.10.

kdy
23.8.
30.8.
6.9.
13.9.
19.9.
27.9.
4.10.
11.10.
17.10.
25.10.
1.11.

Fotbalová sestava (Foto: David Koranda
www.mladisportovci.cz)

domácí

8.11.
15.11.

hosté

So
So Luby B
Ne Chanovice
So
Ne
So Chanovice
Ne
Ne

domácí
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne

odjezd
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

hosté
3220271 - Sokol Mochtín B
3220301 - TJ Nezamyslice

3220221 - Start Luby B
3220051 - Tatran D. Ves
3220321 - Okula Nýrsko B
3220591 - Dukla Janovice
3220611 - Sokol Chudenice
3220231 - SK Malý Bor 1929

8:30
12:45
8:45
8:45
9:00
9:00

odjezd
15:00
15:00
17.00
15.00
16.00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00
13:30

15:00
14:45
13:00
12:30
12:30
11:45

Poznáváte?
Poznali jste kde stávala budova, kterou
vidíte na obrázku?
Odpověď se dozvíte, když si přečtete
převrácený text.
značka Horki

Domy č.p. 5 a 6 středověkého původu
Pobočka peněžního ústavu Creditanstalt
der Deutschen v přízemí domu č.p. 140 na

náměstí v Kašperských Horách (dnes Muzeum Šumavy) na snímku z doby kolem
1920. Po první světové válce zřídil Svaz

Němců v Čechách nový peněžní ústav,
který měl záhy v tehdejší ČR, zejména
v sudetských oblastech, více než 60 poboček. Prvním ředitelem kašperskohorské
pobočky byl Hans Pollauf z č.p. 17. Po
Pošumavské záložně (1885), městské spořitelně, založené 1886, to byl třetí peněžní ústav v místě. Přízemí domu čp. 140
sloužilo dříve rovněž maloobchodu (ještě
v 50. letech tu bylo papírnictví a prodejna obuvi), v nadzemních podlažích se nacházely byty. Mezi nejznámější obyvatele
domu patřil místní mistr malíř Hans Matheisl. Budovu po roce 1950 získalo místní
vlastivědné muzeum.
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Jak využívat dopravu v kraji?
Nejčastější otázky a odpovědi
S jakými dopravci je možné v IDPK
cestovat?
Předplatné i jednotlivé přestupní jízdné
uznávají dopravci ČD a GW Train, ARRIVA
a PMDP. Předplatné dále uznávají Transdev
a Lextrans a ČSAD autobusy Plzeň a ČSAD
STTRANS v oblasti Horažďovicka.
Co dělat při nákupu jízdenky?
Je potřeba nahlásit cílovou stanici / zastávku, která nemusí být na daném spoji,
protože tarif je přestupní. Zároveň nahlásit
svoji slevovou kategorii. Pokud máte Plzeňskou kartu, přiložte ji k oranžovému panelu a počkejte, až zmizí žlutý trojúhelník
na spodní straně displeje. Při cestě vlakem
za vás přiložení a spočtení ceny provede
obsluha.
Co dělat, když přestupuji s platnou
jízdenkou?
Sdělím řidiči / vlakové četě, kam cestuji na
tomto spoji. Poté přikládám papírovou jízdenku s QR kódem, popř. Plzeňskou kartu
s nahranou jízdenkou.
Kde najdu jízdní řády?
Jízdní řády jsou k dispozici na všech zastávkách v papírové podobě, stejně tak i na
webových stránkách www.idpk.cz, popř.
dalších portálech jako idos.cz apod.

Jaké karty platí v rámci systému IDPK?
V systému IDPK platí Plzeňská karta, kterou je možné využívat na jednotlivé platby
i na nahrání předplatného.
Lze platit u dopravců bankovní kartou?

ce PMDP ani v mobilní aplikaci Virtuální
karta. V mobilní aplikaci lze koupit pouze
jízdenku přestupní.
Co to je síťová jízdenka a kde všude s ní
mohu cestovat?

Kde najdu, za kolik zón jsem zaplatil?

Síťová jízdenka je jízdenka pro 7 a více zón
a zahrnuje vždy i Plzeň. Platí 240 minut
a s touto jízdenkou se můžete pohybovat po celém kraji autobusem, vlakem
i MHD.

Vše je vidět na autobusové jízdence. Jsou
na ní informace o zaplacených zónách,
a také o povolených zónách, přes které
můžete projet.

Platí stále krajské slevy pro rodičovskou
dovolenou, válečné veterány, důchodce
do 65 let a držitele zlaté Jánského
plakety?

Jak vypadá přestupní jízdenka IDPK?

Ano, platí. I nadále mají tyto kategorie
cestujících slevu 50 % na jednotlivé nebo
předplatné jízdné, ale tuto slevu musí mít
nahranou na Plzeňské kartě.

Ano, u dopravců ARRIVA, PMDP, ČD i GW
Train lze platit bankovní kartou.

Přestupní jízdenka IDPK může být „klasická“ papírová s QR kódem. Jízdenka může
být zapsána také na Plzeňské kartě. Další
možností je nákup přestupní jízdenky v mobilní aplikaci Virtuální karta.
Existují i nepřestupní jízdenky?
Ano, do 10 km lze přímo u dopravce zakoupit nepřestupní jízdenku za základní cenu
12 Kč (zlevněná 6 Kč nebo 3 Kč), a to i na
cestu mezi více zónami. Jízdenka platí mezi
zastávkami do 10 km a jednou ze zastávek
může být i jedna zastávka na území města Plzně. Jízdenku nelze koupit u doprav-

Mohu jízdenku reklamovat?
Ano, můžete. Reklamace jízdného přijímá Arriva na adrese Nádražní 20 v Plzni
a České dráhy v pokladnách. PMDP reklamace přijímá na Denisově nábřeží v Plzni. V případě zpoždění spoje doporučujeme požádat si o zpožděnku, následující
spoj bude akceptovat předchozí zpoždění
a přepraví cestujícího do cíle cesty.
Tiskové oddělení
POVED s. r. o.

Výlety po kraji s jednou jízdenkou
Cestování po Čechách je letošním hitem
a Plzeňský kraj má rozhodně co nabídnout. Nechte auto doma a svezte se pohodlně klimatizovaným autobusem nebo
vlakem. Ať už se chystáte na jednodenní výlet s rodinou nebo objevovat krásy
napříč Plzeňským krajem, je tu pro vás
výhodná jízdenka Turista Plzeňskem.
Jedná se o jednodenní přestupní jízdenku umožňující přepravu po území celého
Plzeňského kraje ve všech spojích IDPK,
tj. na většině autobusových linkách (ve
všech modrých autobusech a na všech
linkách dopravců Transdev Střední Čechy,
LEXTRANS a ČSAD Plzeň zařazených do
IDPK), ve všech osobních a spěšných vlacích, ve všech vlacích R, Ex a IC (ve 2.
vozové třídě).

Jízdenka Turista Plzeňskem je platná po
dobu 24 hodin od zakoupení. Lze ji zakoupit v autobusech IDPK, ve vlacích od průvodčích, do půlnoci na prodejních místech
dopravců, a v mobilní aplikaci Virtuální karta (přes položku v hlavním menu „Jednotlivé jízdné MHD/ostatní” v sekci „Turistické
integrované jízdné”), nebo ji nahrát na Plzeňskou kartu.
Ceny jízdenky Turista Plzeňskem:
Jednotlivé jízdné - 130 Kč (bez MHD Plzeň) / 180 Kč (včetně MHD Plzeň)
Skupinové jízdné (2 dospělí a až 3 děti do
15 let) - 250 Kč (bez MHD Plzeň) / 350 Kč
(včetně MHD Plzeň)

K jízdence si můžete dokoupit také přepravu kol. V letní sezóně 2020 je rozšířena nabídka cyklobusů na několika nových
linkách. Kola můžete přepravovat též ve
vlacích. Cena za přepravu kola je 20 Kč
na 240 minut a 40 Kč na 24 hodin.
Tip na výlet: Jízdenku Turista Plzeňskem
můžete využít například na rodinný výlet do Air Parku a leteckého muzea ve
Zruči u Plzně, kam se pohodlně dostanete autobusem z Plzně, nebo navštivte
třeba zámek Hradiště v Blovicích a spojte to s koupáním v blovickém přírodním
biotopu.
Tiskové oddělení
POVED s. r. o.

doprava
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Autobuso�é jízdní řád� 2020
P�atnost jízdních řádů od 1. 9. 2020 Zd�oj ���.idos.cz.
Tento ��pis z jízdních řádů spojů, kte�é p�ojíždějí Kašpe�sk�mi Ho�ami má in�o�mati�ní cha�akte�. Spoje
Autobuso�é spoje se mohou měnit, p�oto p�osím s�edujte jízdní řád� i na autobuso�é zastá�ce nebo na ���.idos.cz
Odjezd
4.35
5.13
5.37
6.03
7.19
7.48

z KAŠPERSKÉ HORY do SUŠICE (NÁBŘEŽÍ)
Pozn. smě� jízd� spoje
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st. (5.03)
jede od 31.VIII.

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st.

(5.48), jede od 31.VIII.

jede �  ; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st. (6.13), jede
od 30.VIII.

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st. (6.38),

jede od 31.VIII.

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (6.30) >
Sušice,,že�.st. (7.50), jede od 1.IX., nejede 29., 30.X.
jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.nád�. (7.31) Kašp.
Ho�� > Sušice,,že�. st. (8.18), jede od 31.VIII.

Příjezd
4.56

Odjezd
5.20

Příjezd
5.48

6.44

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice nábřeží > Žihobce
(7.01) > Kašpe�ské Ho��, jede od 31.VIII.

7.45

6.50

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�. st. (6.45) > Stach�
aut.st. (7.29), jede od 31.VIII.

7.13

5.42
6.04

z SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY
Pozn. smě� jízd� spoje
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (5.12)
> Kašpe�ské Ho��, jede od 31.VIII.

7.40

jede � ; z Sušice,,že�.st. (7.35) > Kašpe�ské Ho��
> Mod�a�a (8.49), jede od 30.VIII.
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�. st. (8.35) > Mod�a�a
(9.49), jede od 31.VIII.

8.03

6.32

8.40

7.43

9.40

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (9.35) > Kašpe�ské Ho�� > K�i�da (10.53), jede od 31.VIII. do 25.IX.

10.03

8.09

9.40

jede � ; z Sušice,,že�.st. (9.35) > Kašpe�ské Ho��
> K�i�da (10.53), jede od 30.VIII. do 28.IX.

10.03

9.13

8.55

jede � p�ac. dn�; Žihobce (9.42) > Sušice,,že�.st.(10.19)

10.13

10.20

jede � , z P�aha,,Na Knížecí (8.00) > Mod�a�a
(11.20) > Mod�a�a (11.20), 5.,12.,19.,26.,27.IX.

10.42

9.48

jede �  ; Mod�a�a, (9.07) > (10.18), jede od
30.VIII.

10.09

10.25

jede � , P�aha,,Na Knížecí (8.00) > Mod�a�a(11.25)
jede 29.VIII.,5.,12.,19.,26.,27.IX.

10.47

10.48

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (10.07) > Sušice,,že�.
st. (11.18), jede od 31. VIII.

11.09

10.25

jede � , z P�aha,,Na Knížecí (8.00) > Mod�a�a(11.25), jede 6.,13.,20.,28.IX.

10.47

10.40
12.09

jede � ; Sušice,,že�. st. (10.35) > Kašp. Ho�� >
Mod�a�a (11.49), jede od 5.IX.

11.03

11.48

jede � -; K�i�da (10.55) > Sušice,,že�.st. (12.18),
jede od 31. VIII. do 25.IX.

11.40

12.03

jede � , K�i�da (10.55) > Sušice,,že�.st. (12.18),
jede od 30.VIII. do 28.IX.

jede � p�aco�ních dn�; z Sušice,,že�.st. (11.35)
> Kašp. Ho��, jede od 31.VIII.

12.09

11.45

jede � , z P�aha,,Na Knížecí (9.30) > Mod�a�a
(12.45), jede 28.IX., nejede 27.IX.

12.07

11.48

jede � p�ac. dn�; K.Ho�� > Sušice,,že�.st. (14:40),

14.12

jede od 31.VIII.

14.35

12.40

jede � p�aco�ních dn�; Sušice,,že�.st. (12.35) > Kašp.
Ho��, jede od 31.VIII.

13.07

14.42

jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. (14.25) > Kašp.
Ho��. > Sušice,,že�.st. (15.18), jede od 31.VIII.

15.09

13.40

jede - ; Sušice,,že�.st. (13.35) > Mod�a�a (14.39)
> K�i�da (14.53), jede od 31.VIII. do 25.IX.

14.03

15.35

jede � p�aco�ní dn�; Kašpe�ské Ho�� > Nezdice
na Šuma�ě (15.45) > Žihobce (16.09) Sušice,,že�.st.
(16.39), jede od od 31. VIII.

16.34

K�i�da (14.55) > Sušice,,že�.st. (16.18)
jede od 31. VIII. do 25. IX.

16.09

15.48
15.48

jede � , , K�i�da (14.55) > Mod�a�a, F.Huť >
(15.03) Sušice,,že�.st. (16.18), jede od 30.VIII. do

13.40

16.09

28.IX

jede � ; Sušice,,že�.st. (13.53) > K�i�da (14.53)
jede od 30.VIII. do 28.IX.

14.03

15.07

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (15.00) > Kašpe�ské Ho�� > Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (16.30), jede od
31.VIII.

15.30

15.40

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (15.35) > Kašpe�ské Ho�� > Stach�, aut.st. (16.19), jede od 31.VIII.

16.03

16.50

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (16.45) > Mod�a�a (17.49), jede od 31.VIII.

17.13

15.50

jede � , Mod�a�a (15.15) > Kašpe�ské Ho�� >
P�aha,,Na Knížecí (18.50), jede 28. IX.

16.15

17.40

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (17.35) > Kašpe�ské Ho��, jede od 31.VIII.

18.07

16.42

jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut. st. (16.25) >
Sušice,,že�.st. (17.12), jede od 31.VIII.

17.03

17.40

jede � ; Sušice,,že�.st. (17.35) > Kašp. Ho�� >
K�i�da (18.53), jede od 30.VIII. do 28.IX.

18.03

17.13

jede � ; Mod�a�a (16.35) > P�aha,, Na Knížecí
(20.00), jede 5.,12.,19.,26.,27.IX.

17.35

18.50

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (18:45) > Mod�a�a Fi�ipo�a Huť (19.53), jede od 31.VIII.

19.13

17.13

jede � ; Mod�a�a (16.35) > P�aha,, Na Knížecí
(19.55), jede 30.VIII.,6.,13.,20.,28.IX.

17.35

20.35

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (20.30) > Kašpe�ské Ho��, jede od 31.VIII.

20.58

17.48

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (17.03) >
Sušice,,že�.st. (18.18), jede od 31.VIII.

18.09

20.35

jede � ; Sušice,,že�.st.(20.30)> Rejštejn >(20.51)
> Kašpe�ské Ho��, jede od 30.VIII.

21.02

19.48

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (19.07) > Kašp. Ho��
> Sušice,,že�.st. (20.18), jede od 31.VIII.

20.09

22.10

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (22.05) > Kašpe�ské Ho��, jede od 31.VIII.

22.48

19.48

jede �  ; K�i�da (18.55) > Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st. (20.18), jede od 30.VIII. do 28.IX.,

20.09

22.10

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (22:05) > Ha�tmanice (22.18) > Kašpe�ské Ho��, jede od 15.VI.

22.48

doprava
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z KAŠPERSKÉ HORY do STACHY (AUTOBUS. STANICE)
Odjezd
Pozn. smě� jízd� spoje
Příjezd
jede � p�aco�ní dn�; Sušice že�.st. (6.45)
7.29
7.13
> Stach�,,aut.st.
jede � p�aco�ní dn�; Kašpe�ské Ho�� > Stach�,,aut.
10.30
10.10
st., jede do 25.IX.
13.10

jede �  ; Kašp. Ho�� > St�akonice, aut.nád�. (14.35)

13.31

13.50

jede �-; Kašp. Ho�� > St�akonice, aut.nád�. (15.25),
jede od 1.IX., nejede 28.IX, 28.,29.X a 17.XI

14.11

14.06

jede � p�aco�ní dn�; K. Ho�� > Stach�, aut.st.

14.22

16.03

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st.(15.35) > Stach�

16.19

16.15

jede � ; Kašpe�ské Ho�� > České Budějo�ice aut.
nád�. (18.25), jede od 5.IX.

16.35

V�s�ět�i�k�:
 | pondě�í, úte��, středa, čt��tek, pátek, sobota, nedě�e
| jede � nedě�i a státem uznané s�átk�
| přep�a�a jízdních ko� � označen�ch spojích, nej��še 22 ko�(a)
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z STACHY (AUTOBUS. STANICE) do KAŠPERSKÉ HORY
Odjezd
Pozn. smě� jízd� spoje
Příjezd
7.31

jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.st. > Sušice,,že�.st.
(8.18)

7.48

7.55

jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.st. > Kašp. Ho��,
jede do 25.IX.

8.15

8.35

jede � p�aco�ní dn�; České Budějo�ice aut.nád�.
(6.40) > Kašp. Ho��

8.55

8.35

jede � , ; České Budějo�ice aut.nád�. (6.40) >
Kašpe�ské Ho��

8.55

12.50

jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. > Kašp. Ho��

13.10

14.25

jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. > Sušice, že�.
st.(15.18)

14.42

16.25

jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. > Sušice, že�.
st.(17.12)

16.42

Akční předplatné jízdného v kraji
Konečně existuje sleva i pro dospělé cestující a předplatné se cestujícím vyplatí.
Cestující v Plzeňském kraji mohou využívat
mnoha zvýhodnění v rámci přepravy autobusy, vlaky či plzeňskou MHD. Pro běžné
občany, kteří ale už nestudují, jsou zdraví
a do důchodu mají ještě daleko, většinou
žádné slevy nikdo nenabízí.
Aby se ještě více podpořilo cestování veřejnou dopravou, nabízí POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy) akční předplatné, které je určené dospělým cestujícím,
kteří jinak nemají nárok na žádnou slevu.
Ušetřit lze ve vnějších zónách, a to až 20 %
z ceny. Akční předplatné se vyplatí i v případě, že cestující nejezdí každý den.

V praxi to znamená, že pokud bude chtít
cestující cestovat v Plzeňském kraji, a to
včetně Plzně, např. 3 týdny na předplatné,
aby si nemusel nikde kupovat žádné jednotlivé jízdenky, tak si zakoupí akční předplatné na dané 3 týdny, tedy např. od 1. 9.
do 21. 9. 2020 a k tomu si dokoupí běžné předplatné na jízdy po Plzni. Cestující
pak může dané tři týdny cestovat pouze
na jednu jízdenku (kartu) a navíc ušetří.
Vše lze jednoduše naklikat v e-shopu nebo
za pomoci odborníka nakoupit v prodejních
místech Plzeňské karty.

„Cestující ušetří v rámci jedné zóny při
předplatném na 30 dní 60 Kč. Například
pokud cestující jezdí z Kladrub do Stříbra
a koupí si předplatné pro zónu 123 nejpozději tři dny před začátkem jeho platnosti,
zaplatí na 30 dní 280 Kč místo 340 Kč.“
uvádí Martin Fencl, dopravní a marketingový specialista z POVED.
Akční předplatné je možné využívat v celém Plzeňském kraji, ve všech zónách IDPK
(Integrované dopravy Plzeňského kraje),
včetně těch přeshraničních. Neplatí ale
přímo v Plzni. Cestující pro jízdu do Plzně
mohou využít zlevněného předplatného
pro vnější zónu, v samotné Plzni pak ale už
zaplatí běžnou cenu.

Ilustrační foto (Foto: POVED)

Cestovat za zlevněné jízdné lze jeden den
nebo i celý rok. Akční předplatné je vždy
svázané s Plzeňskou kartou a je nutné mít
ho dobité vždy alespoň tři dny před požadovaným termínem. Je možné ho zakoupit
online přes e-shop Plzeňské karty, na prodejních místech Plzeňské karty nebo v bankomatech České spořitelny.
https://www.idpk.cz/cz/akcni-predplatne/
tisková zpráva
POVED
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Opolenec patřil hradu Kašperku
vaných domů, vedle
sedláků a chalupníků
tu bydleli hostinský,
obecní pastýř a hajný.
V souvislosti s pěstováním a zpracováním
lnu si zde už tenkrát
obyvatelé postavili
pazdernu. Příležitost
k výdělku dávalo
také plavení dřeva
po blízké Otavě ze
schwarzenbersk ých
a kašperskohorských
lesů. K velkým změnám v životě místních obyvatel došlo
Opolenec − historické foto (Foto: fotoarchiv Muzea Šumavy)
po zrušení roboty.
Vedle sedláků zde
Kašperskému podhradí náležela od dáv- v 19. století žili také řemeslníci, zedníci,
ných časů vesnička Opolenec (německy tesaři, ale i dělníci, kteří za prací docházeli
Oppelitz), položená na jižním svahu kop- do okolních podniků – do sklárny v Anníce Borovina v nadmořské výšce kolem ně, lepenkárny a papírny v Radešově nebo
650 metrů, tři kilometry severozápadně do Fürthovy sirkárny v Kašperských Hood Kašperských Hor. První zpráva o ní je rách. Nedostatek pracovních příležitostí
z roku 1436, kdy byla v držení města Suši- už v době kolem 1900 vedl i v Opolenci
ce. Později, až do roku 1584, tvořila sou- k vystěhovalectví do Ameriky.
část panství královského hradu Kašperka.
Při rozprodeji tohoto rozsáhlého majetku
Mléko přineslo zisk
se osada spolu s dalšími vesnicemi v okolí
dostala do majetku královského horního Opolenečtí sedláci bývali hlavními dodaměsta Kašperských Hor.
vateli mléka pro mlékárnu v Kašperských
Autor slovníku místních jmen v Čechách Horách. Smluvně se k tomu zavázali v roce
Antonín Profous odvozuje název obce 1934. Museli denně vstávat už v pět hood přídavného jména „opolený“ – oho- din, neboť mléko muselo být už o sedmé
řelý (dvůr). Uvádí i výklad, podle něhož v obchodě. Když jim časem prodej mléka
by se mohlo jednat o utvořeninu od jmé- přinesl zisk, nevozili mléko do města jako
na „opel“ nebo „Apel“, což je prý krátká dosud koňským povozem, ale vlastním náforma jména Albrecht. Počátky osady se kladním autem značky Šteyer.
dávají do souvislosti s místní těžbou zlata Nejen pro bezpečí majetku ale i pro spolea horským zemědělstvím. Podél Opole- čenský život Opolence mělo velký význam
neckého potoka, který protéká údolím pod založení spolku hasičů v roce 1925. Místní
osadou a ústí u Radešova do Otavy, se hasiči si opatřili ruční tlakovou stříkačku,
místy dochovaly kopečky štěrku a písku, hadice, řebříky a uniformy. Ve svátečních
zvané sejpy, které zde zbyly po středově- vycházkových uniformách se pak účastnili
kém rýžování zlata.
různých světských i církevních slavností
v okolí. Staří pamětníci vzpomínali i na to,
Selská rebelie
jak se v místním hostinci hrávalo ochotnické divadlo. Ve třicátých letech žilo v OpoBerní rula z roku 1654, tedy z doby ne- lenci téměř 180 lidí v 28 obytných domech,
dlouho po skončení vyčerpávající třicetileté 18 domů tvořilo vlastní vesnici, další staválky, zde zaznamenala sedm samostatně vení byly samoty. Místní děti navštěvovaly
hospodařících sedláků a chalupníků. V le- obecnou školu v blízkém Tuškově.
tech 1678 – 1679 se místní sedláci zapojili
do rebelie poddaných kašperskohorského
Zasloužilá krajanka
panství, kteří protestovali vůči zvyšování
roboty. Vůdcem odporu se stal chudý kaš- Opolenec je rodištěm regionální badatelperskohorský měšťan Mikuláš Stier. Proti ky, historičky a spisovatelky Marie Thepoddaným zakročila vrchnost – v tomto resie Frank, rozené Illner (1930 – 2006).
případě městská rada Kašperských Hor V osadě prožila své dětství a mládí. Naa dala některé selské předáky uvěznit. vštěvovala učitelský ústav v Prachaticích,
Konečné urovnání přineslo sedlákům jen po válce a následném odsunu dokončila
své pedagogické vzdělání v německém Nenepatrné ústupky.
V roce 1770 bylo v Opolenci třináct očíslo- u-Ulmu. Mnoho let působila jako učitelka,

s manželem, vysokoškolským profesorem
žila v Mnichově. Své literární práce a vlastivědné studie publikovala především
v krajanském měsíčníku Hoam. Roku 1979
vydala rozsáhlý vlastivědný sborník Im
Lande der künischen Freibauern (V zemi
Králováků). U nás je poměrně dobře známá její kniha historických fotografií Land
und Leute in mittleren Böhmerwald in
alten Fotos. V dalších regionálních publikacích se Franková věnovala pomístním
názvům, poválečnému odsunu i dějinám
školství. V próze Hutbubensommer (Pasáčkovo léto) zpracovala vzpomínky na
své šumavské dětství. Za obětavou činnost
pro šumavskou vlastivědu i pro sbližování
Šumavanů po obou stranách hranic získala
řadu ocenění včetně čestného občanství
Kašperských Hor, v roce 1995 z rozhodnutí prezidenta Romana Herzoga dokonce
Spolkový kříž za zásluhy. S mimořádným
ohlasem a pozorností byl v poslední době
přijat její sborník s názvem Als wir aus dem
Böhmerwald vertrieben wurden. Autorka
zde soustředila řadu autentických dokumentů, svědectví a vzpomínek na události
takzvaného odsunu, který tragicky zasáhl
i její rodnou obec.
Opolenec neztratil kouzlo
Poválečné pokusy obnovit v Opolenci život a zemědělské hospodaření s novými
osídlenci ztroskotaly, když se i zde začala prosazovat kolektivizace a posléze byla
půda zestátněna.
V průběhu druhé poloviny 20. století se
Opolenec proměnil na sídlo se zcela převažující rekreační funkcí. Přes některé
tvrdší úpravy pro rekreační využití nebyla
zástavba návsi zásadním způsobem hmotově narušena. Opolenec patří mezi typická drobná sídla Pošumaví. Z jeho izolované
polohy ho nevymanila ani moderní doba,
která sem přivedla asfaltovou komunikaci
teprve zcela nedávno. Vesnice má svažitou,
přibližně obdélníkovou náves. Dochovalo
se tu několik příkladů krajové lidové architektury, roubené i zděné. Nejhodnotnější
jsou domy č. p. 7 a č. p. 97 s polovalbovými střechami a bedněnými štíty. Zastoupeno je tu i několik mladších zděných domů
z 2. pol. 19. století a první třetiny 20. století. Prostředí návsi doplňuje malebná kaplička sv. Archanděla Michaela s trojbokým
závěrem a výrazně tvarovanou zvoničkou
v hřebeni střechy. Další kaplička je daleko skromnějších rozměrů a stojí u cesty
z Tuškova na dolním okraji osady. Poměrně příznivý vzhled sídla umocňují výhledy
jižním směrem ke Kašperským Horám a na
horská pásma Šumavy.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

z okolních obcí
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Kavrlík − odcházející
krása staré Šumavy
Vesnička Kavrlík v kašperském podhradí
patří k nejstarším sídlům okolí Kašperských Hor. Nejstarší zprávy o ní jsou ze
dvacátých a třicátých let 15. století, kdy se
v jejím bezprostředním okolí těžilo zlato.
Střed osady určuje kaple na malém návrší,
které do nedávné doby vytvářelo malebný
protějšek horské stavení s polovalbovou
střechou a zvoničkou, kdysi pyšný statek
sedláka Huisla. Tento typický šumavský
dům okouzlil například malíře a ilustrátora
Karla Liebschera natolik, že jeho umělecké
zobrazení, jím vytvořené, zařadil do první
knihy slavného vlasteneckého knižního díla

ČECHY, vydaného koncem 19. století v nakladatelství J. Otto v Praze. V 80. letech
minulého století Kavrlík díky této chráněné
kulturní památce a pěkné konfiguraci okolního terénu pronikl dokonce do oficiálních
úvah zřídit zde malý skanzen šumavské lidové architektury. Historicky vynikající ale
v posledních letech značně zchátralý objekt
v Kavrlíku bohužel dnes již nenajdete. Pro
svůj katastrofální stav bylo toto starobylé stavení před několika týdny do základů
zbořeno.
Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Historické foto z roku 2009 (Foto: V. Horpeniak)

Putování na kole z Kašperských Hor
šumavskými vesnicemi do Hartmanic
trní, neboť se může
stát, že přejezd přes
louku k silnici bude
přehrazen ohradníkem z důvodu pastvy
dobytka.
Není třeba se však
obávat zákazu přejezdu přes louku, neboť
volně pasoucí dobytek zde nebývá často
a přejezd k silnici po
louce je dlouhý cca
600m. Na křižovatce
u Radešova jedeme
rovně přes oba mosty. Pokračujeme po
opět asfaltové cestě
kolem náhonu přes
Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích (Foto: Zuzana Koláčková)
obec Radešov po lePro milovníky cykloturistiky máme opět vém břehu řeky Otavy.
další tip na zajímavou trasu v okolí Kaš- Po cca 1 km jízdy po asfaltové cestě u paperských Hor, po které se dostanete až mátného dubu odbočíme do leva na kado Hartmanic a díky níž poznáte zajímavé menitou cestu a z údolí Otavy stoupáme
malé obce nedaleko kostela sv. Mořice. z nadmořské výšky 560 m.n.m do výšky
Trasa je dlouhá 10,5 km a začíná na náměs- 645 m.n.m do obce Vatětice. Obec Vatětí v Kašperských Horách. Odtud vyrazíme tice se nachází se asi 2,5 km na východ od
směrem ke kostelu sv. Mikuláše. Sem tra- Hartmanic. Je zde evidováno 8 adres a odsa vede po asfaltové silnici krásnou alejí, měnou za úspěšné zdolání výjezdu vám
kterou doplňují čtyři kaple s výhledem na bude odpočinek u nově zrekonstruované
hrad Kašperk. Po 1,5 km u kaple sv. Jana kaple Panny Marie Bolestné. Po 500 m vjíža Pavla u hřbitova odbočíme doleva a již díme do další obce na úpatí Okrouhlého
po kamenité cestě klesáme kolem koste- pole - Palvínov. Nachází se zde zámeček,
la sv. Mikuláše směrem do údolí Otavy nyní v soukromém vlastnictví ze 17. stok Radešovu. Při sjezdu musíme být opa- letí s Palvínovskou alejí. V roce 2011 zde

trvale žilo osm obyvatel. Za obcí Palvínov
odbočíme na křižovatce u statné lípy doleva na lesní zpevnělou cestu 1,5, km cesta
nás vede směrem na obec Kundratice. Po
pravé straně jsou vidět výhledy směrem
na Sušicko. Obec Kundratice je další malá
vesnice, část města Hartmanice. Nachází
se asi 1 km na jihovýchod od Hartmanic.
Při vjezdu do Kundratic zabočíme kolem
hospody doprava a pokračujeme směrem
na Hartmanice. Pokud potřebujeme doplnit energii, je možné posedět na zahrádce u hospody. Při odbočení vlevo po cca
300 m přijedeme ke Kundratickému zámku z druhé poloviny sedmnáctého století.
V současné době je zámek v soukromém
vlastnictví. Z obce Kundratice se po asfaltové silnici blížíme k Hartmanicím. Po pravé straně se můžeme kochat pohledem na
panorama hradu Kašperk. Město Hartmanice leží asi 11 km jihozápadně od Sušice
a 32 km jihovýchodně od Klatov. Katastr
města se rozkládá na rozhraní Šumavského
podhůří a vlastní Šumavy. Hartmanice leží
v nadmořské výšce 712 m pod vrcholem
Hamižná. Nachází se zde nejvýše položená synagoga v České republice a je odtud
možné vyrazit na další trasy směrem na
Dobrou Vodu, Prášily, Křemelnou a nebo
se vrátit po asfaltové silnici sjezdem do
Sušice nebo do Kašperských Hor. Vše si
můžeme promyslet nad grilovaným kolenem na Bike terase nad kostelem.
Radek Nakládal
kulturní referent
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Cvičení jógy čas jen pro sebe
Už téměř dva roky cvičíme společně na Sportovišti a za tu
dobu jsme vytvořily přátelskou partu jogínek.
Budeme rády, když se k nám přidají další fanoušci jógy, třeba
i muži :-) Na Sportovišti cvičíme (podle skupinky) buď v malé
tělocvičně nebo ve velké hale. Během léta jsme měly štěstí
a několikrát si zacvičily i na venkovním hřišti s výhledem.
Můžete vyzkoušet buď ranní jógu v pondělí v 8:30 nebo ve
čtvrtek večer v 19:00 S sebou si vezměte pohodlné oblečení
a pokud máte jogamatku. Ta je i k dispozici k zapůjčení.
Lekce vede Lucie Žaloudková a něco o ní a detaily o lekcích
najdete na webu www.jogasumava.cz.
Lucie Žaloudková
Jóga Šumava

Jóga pod širým nebem (Foto: Lucie Žaloudková)

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy, informace, oznámení
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Integrované šetření v zemědělství 2020
Dovolte, abychom Vás informovali o Integrovaném šetření v zemědělství „IŠZ
2020“, které v letošním roce organizuje
Český statistický úřad (ČSÚ) v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2018/1091. Šetření navazuje na
systém strukturálních šetření konaných
v České republice od roku 1995.
Zemědělské subjekty sídlící ve Vaší obci
navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se
prokazovat průkazem tazatele (platným ve
spojení s občanským průkazem). Ověření
tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/overenitazatele.
Šetření prostřednictvím tazatelů se týká
výhradně fyzických osob s malým rozsahem
zemědělské výroby, podnikům právnických
osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové
schránky (resp. poštou v případě fyzických
osob bez datové schránky).
Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci
navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit
vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní
zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod
prahovými hodnotami zjišťování a předání
výkazů ČSÚ.
Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu od 1. září do 26. října 2020.
Podle znění § 13 zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, provádí ČSÚ zemědělské
soupisy (censy) ve spolupráci s obcemi.
Případné detailnější informace o integrovaném šetření jsou k dispozici na
internetových
stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/isz2020
Miloslav Chlad
ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni

INTEGROVANÉ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ 2020
PŘISPĚJTE SVÝMI DATY K FORMOVÁNÍ
SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY
JAK SE ZAPOJIT?
Vyplňte výkaz, který obdržíte do datové
schránky nebo poštou, anebo od tazatele
Českého statistického úřadu. Výkaz můžete
vyplnit i elektronicky v aplikaci
DANTE WEB.

KOHO SE ŠETŘENÍ TÝKÁ?
CO JE OBSAHEM ŠETŘENÍ?

Zemědělských subjektů splňujících kritéria,
která naleznete na výkaze nebo pod
odkazem bit.ly/2X8gslw.

•
•
•
•
•
•
•
•

KDY ŠETŘENÍ PROBĚHNE?
1. září 2020: zahájení sběru dat
do 26. října 2020: doručení výkazů ČSÚ
srpen 2021: zveřejnění výsledků šetření

Využití obhospodařované
zemědělské půdy v ČR
a Evropské unii, 2016 (ha)
Obiloviny

Trvalé travní
porosty

Zemědělské subjekty ve
velikostních skupinách dle
obhospodařované zemědělské
půdy v ČR a Evropské unii,
2016 (%)

ČR
Ostatní plodiny
na orné půdě
148 340

17,8

Trvalé kultury
37 210
944 890

1 356 150
Technické
plodiny

Plodiny
sklízené
na zeleno

478 510

471 630

Trvalé travní
porosty

Obiloviny

Orná půda
ladem
18 590

3,3
3,6
3,6
11,7

9,2
9,0

12,1

59 193 550

57 208 970

50 - <100 ha

Zelinářské
zahrady

Trvalé kultury
19 790 760 10 505 460

247 160

EU28

40,8

51,6

Ovce

6,7

55,8

30 - <50 ha
10 - <30 ha
5 - <10 ha

Koně

0,6

6,6

0,7

1,7

65,6
NA ORNOU PŮDU

19,5

5 675 440

Tech. plodiny
12 538 510

ČR
Skot

0 - <5 ha

25,8

Ostatní plodiny
na orné půdě

Orná půda
ladem

NA OBHOSPODAŘOVANOU ZEMĚDĚLSKOU PŮDU

Kozy

90

EU28

Hustota hospodářských zvířat
v ČR a Evropské unii, 2016
(ks/100 ha)

≥100 ha

Zelinářské
zahrady

7 892 400

Plodiny
sklízené
na zeleno

počet a struktura pracovníků
výměra a využití obhospodařované zemědělské půdy
zavlažování
hnojení a hospodaření se statkovými hnojivy
stavy hospodářských zvířat
typy ustájení hospodářských zvířat
ekologické hospodaření
jiné výdělečné činnosti zemědělských subjektů

Drůbež

ČR

EU28

1 014,9

1 662,4

62,4

139,2

18,7

Prasata

ČR

EU28

© Český statistický úřad | tel.: 274 051 111 | fax: 274 054 083 | e-mail: infoservis@czso.cz | www.czso.cz

Nová kniha o Národním parku Bavorský les
Milovníci Šumavy a sběratelé fotografických publikací ze Šumavy by měli zpozornět. Správa Národního parku Šumava totiž vydala
novou knihu popisující území svého přeshraničního souseda – Národní park Bavorský les. Autorem je ředitel Správy NP Bavorský
les Franz Leibl, jehož texty doplňují špičkové snímky německého fotografa Rainera Simonise.
Kniha vyšla před dvěma lety v němčině. Již v době vydání bylo jasné, že text i publikace odhalují zákoutí bavorského národního parku,
která jsou většině návštěvníků skryta. A proto se vedení Správy Národního parku Šumava rozhodlo vydat jí v českém jazyce. Zvolili jsme
rok 2020, tedy výročí padesáti let existence Národního parku Bavorský les.
Kniha „Národní park Bavorský les. Nový, divoký les“ podrobně představuje celé území Národního parku. Popisuje nejrůznější typické
fenomény tohoto území například krajinné dominanty, biologickou rozmanitost, lesy národního parku, památky a zvláštnosti, ale také
zařízení národního parku, jako jsou návštěvnická centra či centra environmentální výchovy a také popisuje to, jak se v Bavorském lese
promítá klimatická změna. Zachycuje Bavorský les a Šumavu také v jejích typických náladách.
Zásadní součástí knihy jsou fotografie Rainera Simonise, který svým fotoaparátem zachycuje krásy Bavorského lesa už přes 30 let.
Proto zde nechybí snímky jak těch známých až ikonických lokalit Bavorského lesa, tak i méně známých míst, které právě mohou být zajímavým tipem pro české návštěvníky. Kniha „Národní park Bavorský les. Nový, divoký les.“ je již v prodeji v informačních střediscích a návštěvnických centrech Správy NP Šumava, i na e-shopu Národního parku Šumava https://eshop.npsumava.cz/ a to za cenu 299,- Kč.
Jan Dvořák
tiskový mluvčí NP Šumava

pozvánky, inzerce
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OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE
STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY

POŘÁDÁ

PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI DPS KAŠPERSKÉ HORY
V RÁMCI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB

ZÁŘÍ 2020:

úterý 1. 9. 2020:

10:00 Setkání studentů VU3V (a také nových zájemců o studium)
– výběr nového oboru studia pro zimní semestr 2020/2021

3. 9.

Vycházka – ke hradu Kašperku – historie, pověsti

10. 9. Hry venku nebo v klubovně,
čtení zajímavých knih
17. 9. Plavání Sušice
24. 9.

Výroba šiškových strašidýlek

PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET POŘÁDÁ OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE

Každý čtvrtek (kromě svátků) od 15:30 hod.
Horský klub, Kašperské Hory
Kontakt: tel. 721 643 096 Gizela Švajková
tel. 731 669 950 Ing. Jana Zábranská Halbhuberová

středa 2. 9. 2020:

13:00 Tvoření - výroba ovocného džemu

středa 9. 9. 2020:

13:00 Tvoření - dárky pro hosty Dne seniorů
– výroba sáčků se solí a bylinkami

čtvrtek 10. 9. 2020:

13:30 Křeslo pro hosta na téma „Pašeráci na Šumavě“
– s historikem J. Jirákem
středa 23. 9. 2020:
13:00 Tvoření – výroba povidel

čtvrtek 24. 9. 2020:

15:00 Senior-IN – Zdeněk Mlnařík „Kanada“ – v Horském klubu

Více informací na tel. 731 669 950, ing. Jana Zábranská Halbhuberová

TIP!

Kolektiv nově zrekonstruovaného penzionu si
Vás dovoluje pozvat k návštěvě vkusně zařízené
restaurace s jednou z nejmoderněji vybavených
kuchyní na Šumavě. Ochutnáte vynikající
pokrmy připravené mistrem krmovaříkem
Janem Widurou, každý den od 11 do 20 hodin.
Rezervace na:
tel.: 727 842 511 nebo info@klasterskymlyn.cz

www.klasterskymlyn.cz
Klášterský Mlýn 9 Rejštejn 341 92

1906_Klastersky_Mlyn_inzerce_183x128mm.indd 1

září

Na prodloužený víkend svátku
sv. Václava 25. 9. – 28. 9. 2020 Vás zveme
na zvěřinové hody. Pro dobrou náladu
Vám v sobotu 26. 9. 2020 od 17:00
do 23:00 hod zahraje známá skupina
I. F. M. Dream z Kašperských Hor.
Udělejte si volno a přĳďte posedět nebo
si zatancovat, případně ochutnat speciality
ze zvěřiny mistra krmovaříka Jana Widury.

říjen

Na poslední říjnový víkend
30. 10. – 1. 11. 2020, na počest vzniku
samostatné České republiky, připravujeme
zabíjačkové hody. V sobotu 31. 10. 2020
opět zahrají Vám již známé pražské
skupiny MEDÚZY (country) a PARDÁLOVÉ
(staropražské písničky).

listopad

Pro velký úspěch z loňského roku
opět připravujeme na svatomartinský
listopadový víkend 13.– 15. 11. 2020 pečené
husy z domácího chovu s popíjením
mladého vína.

19.8.2020 19:44:24
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kultura, zábava, akce

Klub filatelistů Sušice, pod záštitou Hejtmana
Plzeňského kraje,
ve spolupráci s městem Kašperské Hory,
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POUTNÍ SLAVNOST

NAROZENÍ PANNY MARIE
STRAŠÍN NA ŠUMAVĚ 12.- 13.9. 2020

Vás zve na
SLAVNOSTNÍ KŘEST
poštovní známky „Hrad Kašperk“

Sobota 12. září
16,00 -

ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC

16,30 - POUTNÍ MŠE SVATÁ –
celebruje P.Martin Weis,

s promluvou

univerzitní profesor Teologické fakulty JU v ČB

- příležitost ke svátosti smíření od 15,00

Slavnostní křest se uskuteční dne

25. 9. 2020 ve 14,00 hod.,

Neděle 13. září
10,00 -

v prostorách MÚ Kašperské Hory, za účasti autorů známky a dalších hostů.
Součástí setkání bude kulturní program a beseda s nejlepšími tvůrci známek
České republiky. Zveme k účasti všechny příznivce královského města
Kašperské Hory.
Vstup volný, filatelistický materiál, vydaný k této příležitosti, bude možno získat
v prostoru akce.
Pro zájemce bude připravena komentovaná prohlídka Hradu KAŠPERK.

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ POUTI

před obecním úřadem a koncert dechové hudby
SOLOVAČKA ze Sušice, kapelník Ing. Václav Dušek

10,30 - VÍTÁNÍ POUTNÍKŮ
10,40 -

SLAVNOSTNÍ PROCESÍ

s Madonou, korouhvemi a hudbou k poutnímu kostelu

11,00 - POUTNÍ MŠE SVATÁ

celebrují Mons. Adolf Pintíř a P.Petr Koutský
Sbor Academia Mariae Sanctae, dirigent Jakub Waldmann
Zdeněk Lukáš – Missa brevis, T.L. Viktoria – Ave Maria a d.

- kostel otevřen k tiché modlitbě od 14,00 – do 15,00

hrad Kašperk!
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Kočičí útulek Šance pro kočku z. s. Sušice ve spolupráci
se Sušickým kulturním centrem pořádá

13 . CHARITATIVNÍ

BAZAR PRO KOČKY
BEZ DOMOVA

KD Sokolovna Sobota 19. 9. 2020 9-18 hod.
Neděle 20. 9. 2020 9-12 hod.
Sušice
Velký výprodej:
oblečení, doplňky, časopisy, tašky, batohy, bižuterie, hračky,
domácí potřeby, dekorace a mnoho dalšího...

Celý výtěžek z prodeje bude použit pro potřeby
kočičího útulku v Sušici - na nákup krmiva, steliva,
na veterinární péči, atd.
Dárek ke každému nákupu :)

Srdečně všechny
zveme a moc
se na Vás těšíme!
Hrádecká 493
342 01 Sušice
tel.: +420 731 241 782

č.ú.2000952043/2010

Naši partneři pro tuto akci:

www.sanceprokocku.cz
www.sanceprokocku.cz

Klub v pyžamu nespí

Autorské čtení (Foto: Olga Svobodová)

Možná si vzpomenete na zmínku v jednom
z jarních čísel Kašperskohorského zpravodaje o nápadu sdílet v době koronavirové
karantény rady a zkušenosti s výukou dětí
na dálku, domácím vzdělávání či doučováním. Z nápadu postupně vznikl bezplatný
kroužek angličtiny pro školáky s naším anglicky mluvícím sousedem nebo třeba společné letní autorské čtení s dětmi za doprovodu bubínků – Pohádky k dočmárání. Od
22.července je Klub v pyžamu zapsaným
spolkem. Máme chuť pokračovat pomáhat

(si),
uskutečňovat
svoje nápady pro děti
i dospělé a možná
trochu
inspirovat,
jak nám čas dovolí.
Věříme, že nás naše
nadšení a nápady neopustí a že svou troškou snad přispějeme
k tomu, aby se nám,
dospělým, i našim
dětem tady na Kašperkách stále hezky
žilo.
Proto se od září opět
rozběhne bezplatný
„sousedský“ kroužek
angličtiny pro děti. Na pátek a sobotu 25.
a 26. září bychom vás rádi nalákali na společně se ZUŠ, ZŠ a MěKiS chystaný den
plný jazyků (Kašperskohorský Babylon)
a ve čtvrtek 8. října do Horského klubu na
bezplatný seminář pro rodiče i jejich blízké
Rizika světa internetu v životě dětí připravovaný ve spolupráci s MAS Pošumaví; ZŠ
a MěKiS v Kašperských Horách.
S přáním hezkých dní
Martina Vrbová, Olga Svobodová, Ánandí
Barfussová a Tibora Honová (Klub v pyžamu)

Senior IN opět v září
Oblíbený pořad nejen pro seniory Senior IN se vrací na kulturní scénu našeho města opět 24. září. V Horském
klubu bude hostem tohoto pořadu
fotograf a redaktor České televize
Zdeněk Mlnařík. Kanada městem
i přírodou to je vyprávění o putování
východní Kanadou až za hranice USA
při kterém poznáte Ottawu, Montréal, Toronto, Národní park Mont Tremblant nebo Niagarské vodopády
a nejlidnatější město Spojených států
- New York. Zdeněk Mlnařík je především známý ze zpravodajských relací
České televize, neboť je redaktorem
zpravodajství hlavně z Plzeňského
kraje. Jeho velkým koníčkem je také
fotografování zajímavých míst a cestování. Kanadu navštívil v minulém
roce. Na svých cestách zavítal ale
také např do velmi nebezpečných míst
výbuchu atomové elektrárny v Černobylu. 24. září v 15:00 v Horském klubu se můžete těšit na jeho poutavé
vyprávění doprovázené nádhernými
fotografiemi.
Radek Nakládal
kulturní referent
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Kašperskohorský Babylon aneb
Objevuj svět prostřednictvím jazyků
Léto se chýlí ke konci, děti (snad) usedly
do školních lavic a prázdniny – ty dlouhé,
budou zase až za rok. Je to trochu jiné
než vloni, protože kolem nás stále krouží
obavy z koronaviru, ale možná nazrál i čas
přijmout věci kolem sebe tak, jak jsou, radovat se i z maličkostí a dělat drobné radosti sobě samým i sobě navzájem.
Možná i proto se ve dnech 25. – 26. září
uskuteční 2. ročník Kašperskohorského
Babylonu.
Jednou ze samozřejmých potěšení je, že
se můžeme dorozumět s našimi blízkými, přáteli, kolegy nebo sousedy, protože
mluvíme společným jazykem – i když třeba naše babičky a dědové nebo my sami
jsme přišli z různých koutů Čech, Moravy či Slezska. Navíc často docela snadno
poznáme, z které části naší vlasti člověk,
se kterým mluvíme, pochází. Čeština je
krásný jazyk s bohatou slovní zásobou.
A záludnosti českého pravopisu, jako jsou
třeba vyjmenovaná slova, umí potrápit
nejednoho českého školáka i dospěláka,
ale také všechny ty, pro které čeština není
rodným jazykem a teprve se ji učí. Zkuste na cizince přijít s jazykolamem o „333
stříkačkách“ nebo „prstu v krku“ – takové
to naše typicky české „Ř“ cizince minimálně překvapí, háčky a čárky omráčí - a co
teprve když zjistí, že čeština má 7 pádů
jednotného i množného čísla… Většinu
z nás přitom potěší, když slyšíme cizince, jak mluví česky nebo se o to alespoň
pokouší.
Stejně tak je tomu i v zemích u našich sousedů. Jakmile Francouz nebo Ital uslyší, že
se snažíte o větu v jeho rodném jazyce,
projeví většinou nadšení. Občas u toho
ale zapomene, že je to jen váš „pokus“
a začne na vás mluvit rychleji a hlasitěji, a to jste pak ztraceni – oba. Nakonec,
něco se dá domluvit i rukama nohama,
něco spraví společné pivo, ale to nejlepší
je najít společný jazyk.
A možná i proto vznikla myšlenka slavit
každoročně 26. září Evropský den jazyků.
Heslem letošního ročníku je „Objevuj svět
prostřednictvím jazyků“. A možná teď více

než kdy jindy nezáleží ani tolik na tom,
jestli a kam do ciziny pojedeme, ale jestli se umíme vzájemně pochopit. Radosti
i starosti máme často stejné nebo podobné jako sousedé za našimi hranicemi.
Víte, že se v Evropě mluví až 200 jazyky?
Podle dávné řecké legendy byla Európa
krásná princezna, do které se zamiloval
řecký bůh Zeus a unesl ji z Fénicie na Krétu a podle jejího jména tak prý vznikl název pro náš kontinent.
Co takhle si připomenout alespoň některý
z jazyků našich blízkých nebo vzdálených
sousedů? Zkusit si poslechnout, jak zní,
tipnout si, co je to za
jazyk nebo nářečí, co
které slovo znamená
nebo na jaká slova
si dát pozor, aby
nedošlo k nedorozumění nebo trapasu?
Osvěžit si, co jsme
se možná už dávno
někde učili nebo se
dozvědět, jak mluví
naši blízcí nebo vzdálení příbuzní. Pojďte
s námi na jeden den
ochutnat kouzlo češtiny i jazyků okolo
nás. Věděli byste, že
nejvíce lidí v Evropě
mluví rusky, nejstarobylejším živým evropským jazykem je
řečtina nebo že náš
háček nad slovem
si z češtiny půjčila
litevština a najdeme
ho i v několika finských slovech?
Srdečně vás tímto
zveme na 2. ročník
Kašperskohorského
Babylonu, který připravujeme společně
se ZUŠ, ZŠ, MěKiS
a Klubem v pyžamu
a který se uskuteč-

ní v Kašperských Horách v pátek 25. září
dopoledne v prostorách základní školy
a v sobotu 26. září odpoledne na nádvoří
radnice. Přijďte se podívat.
A jestli máte chuť se zapojit nebo nám
nějak při přípravě Kašperskohorského
Babylonu pomoci, zavolejte prosím nebo
nám napište.
m.vrbova-kasperky@seznam.cz
Děkuji a všem čtenářům Kašperskohorského zpravodaje přeji hezké zářijové dny.
Martina Vrbová
členka školské rady a Klubu v pyžamu
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ÁS!
IP PRO V

T
střed� | 15:00
Komento�ané p�oh�ídk� města
P�oh�ídk� města s p�ů�odcem, kte��
�ás p�o�ede histo�ií, zajíma��mi zákoutími a ma�ebn�mi u�ičkami města. Cca 75minuto�á p�oh�ídka města
s p�ů�odcem. Reze��ace a p�odej �stupenek na MěKIS, te�.: 376 503 413.
| s�az před budo�ou �adnice

ZÁŘÍ
kondice. U�čené p�o �šechn� senio��
a osob� se zd�a�otním postižením.
| spo�to�ní ha�a
úte�k� a čt��tk� | 17:00
C�ičení p�o zd�a�í
C�ičení p�o m�ádež, dospě�é a senio��. Dob�é na bo�est zad, k�oubů, �adné d�žení tě�a i p�oti špatné ná�adě.
| spo�to�ní ha�a

11. 9. – 1. 10.
P�á�o a pořádek � �etech 1848-1953
V�sta�a úředních dokumentů a mincí,
sou�isejících s p�á�em, úřad� a pořádkem � dobách Rakousko-Uhe�ska až
do po�á�ečné dob� � Čechách. V�sta�a Ladis�a�a Had�a�� �e spo�up�áci
s Muzeem Šuma�� Kašpe�ské Ho��.
| ga�e�ie na �adnici

KRÁTKODOBÉ AKCE

úte�� – nedě�e | 10:00–17:00
P�oh�ídk� na h�adě Kašpe�k
Více in�o�mací na ���.kaspe�k.cz.
| h�ad Kašpe�k

TIP P
12. 9.
Šuma�ské Kašpe�ské Ho��
T�adiční os�a�� města tentok�át na
téma histo�ie sp�a�ed�nosti. Ku�tu�ní
p�og�am na náměstí. Pod�obn� p�og�am u�nitř čís�a.
| 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 se na ce�odenní ��tmus.
| spo�to�ní ha�a
čt��tk� | 19:00
P��nu�á jóga s Lucií
P��nu�é 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|
pondě�k� | 14:30
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 a ud�žení ��zické

RO VÁS!

TIP P
11. 9. | 17:00
Sousedská s�a�nost
16:00 bojo�ka městem p�o děti
17:00 �e�nisáž ��sta�� P�á�o a pořádek � �etech 1848-1953 na �adnici
18:00 I.F.M. D�eams
| pa�čík pod kinem
RO VÁS!

12. 9. | 10:00 – 14:00
K�etoucí pok�ad� podzimu
Botanická ��cházka nejen za šuma�sk�mi hořci. Cena p�og�amu: 20 Kč
P�osíme, na akci se předem přih�aste.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
18. 9. | 19:00
VÁS!
TIP PRO
Padd�'s Bange�s
Rep�íza ��mo�ého t�háku „Tenk�át
na západě“ o �oadt�ipu po Spojen�ch
státech ame�ick�ch. Součástí předsta�ení bude i konce�t a na�íc křest no�ého CD Padd�’s Bange�s, kte�é bude
na akci k zakoupení, stejně jako no�á
kniha a desko�á h�a.
| kašpe�skoho�ské kino

19. 9. | 9:00 – 18:00
Šuma�sk� FotoMa�aton, 10. �očník
Ob�íbená �otog�a�cká soutěž p�o �eřejnost. Úko�em soutěžících je na�otit
za 5 hodin 5 témat � zadaném pořadí.
IS a SEV Kašpe�ské Ho��
24. 9. | 15:00
Senio� IN – �edakto� ČT Zdeněk
M�nařík a Kanada
V�p�á�ění spojené s �otodokumentací o k�ásách Kanad� , kte�ou na�ští�i�
�egioná�ní �edakto� zp�a�odajst�í České te�e�ize, Zdeněk M�nařík.
| Ho�sk� k�ub
25. 9.
E��opsk� den jaz�ků
Páteční p�og�am p�o děti � �ámci
ško�ního ��učo�ání.
| Zák�ádní ško�a Kašpe�ské Ho��
RO VÁS!

TIP P
25. 9. | 14:00
Křest známk� „H�ad Kašpe�k“
K�ub ��ate�istů Sušice, pod záštitou Hejtmana P�zeňského k�aje a �e
spo�up�áci s městem Kašpe�ské Ho��,
z�e na s�a�nostní křest pošto�ní známk� „H�ad Kašpe�k“. Součástí p�og�amu bude beseda s nej�epšími t�ů�ci
známek České �epub�ik� a dop�o�odn� ku�tu�ní p�og�am. Vstup �o�n�.
| obřadní místnost na �adnici

25. 9. | 17:00
Lassie se ��ací
Lassie, nejs�a�nější pes ��mo�é histo�ie, se ��ací do kin. Příběh o ne�oz�učném přáte�st�í ch�apce a jeho d�ouhos�sté ko�ie.
| kašpe�skoho�ské kino
26. 9. | 14:00–16:00
E��opsk� den jaz�ků
Přij�te si op�ášit zna�ost cizích jaz�ků a
seznámit se s těmi, kte�é neznáte.
| nád�oří �adnice
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Změna p�og�amu ��h�azena

