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Kašperské Hory v září ožijí
městskými slavnostmi
Malebné
šumavské
městečko
Kašperské Hory i letos připravilo
pestrý kulturní program na městské
slavnosti nazvané již tradičně
Šumavské Kašperské Hory. Oslavy
se uskuteční ve dnech 12. - 14. září.
A jako každý rok, i letos budou
zaměřené na určité téma. Tentokrát se
námět sám nabízí, ponese se v duchu
konce monarchie a začátku 1. světové
války.

Páteční scéna
Co by to bylo za slavnosti, kdyby se do
nich nezapojili místní? Proto bude v pátek
12. září hlavní scéna rezervována výhradně
pro kašperáky. Představí se dětská kapela
Barakudy, tradičními nejen šumavskými

lidovkami potěší harmonikáři Kůrovci,
skupina Wlastenci zase obšťastní příznivce hardrocku a na závěr to rozbalí multižánrová kapela Rankl Sepp, která svojí
energií strhne k tanci opravdu každého.

Sobotní hlavní program

Hlavní program vypukne v sobotu
13. září. Centrem dění bude opět náměstí a přiblížíme se době před sto lety. Tak
jak to známe ze starých pohlednic, náměstí zaplní stánky řemeslníků a farmářů.
Dobovou atmosféru dokreslí zvuk flašinetu, ale navodí ji i místní hasiči, kteří na
náměstí předvedou historickou hasičskou
techniku. Během dne dojde třeba i na dobovou módní přehlídku vojenských uniforem, na vyhlášení mobilizace a loučení
se s rukujícími vojáky na frontu.
Z doprovodného programu se můžete
těšit mimo jiné na nefalšované vepřové

hody, dobové písničky,
karbanický
turnaj, soutěž v pojídání
jitrnic, rýžování zlata v Amálině údolí
nebo na komentované prohlídky města
či místních kostelů. Na sobotní hlavní scéně se vystřídají od rána například
Divadlo z Bedny, které zahraje netradiční
pohádku pro nejmenší diváky a divačky.
K poslechu i tanci zahraje Pošumavská
dudácká muzika, německá hudební
skupina Volkstanzgruppen z partnerského města Grafenau, Švejk Band nebo
Půlpáni. Odpoledne zpestří kouzelnické
vystoupení. Večerní program odstartuje bubenická show skupiny Wild Sticks
bude následovat sušická kapela Jame4U
a velkolepým finálem nás provede známá
kapela NEBE.

Speciální scéna pro děti
Pro všechny malé návštěvníky, na které
jsem nezapomněli, bude u kina připravena
speciální dětská scéna. Ratolesti se zabaví
u divadelních představení, karaoke, mohou si zazpívat písničky z muzikálu Děti
ráje a nebo si zapojit do několika tvořivých
dílen. Jsou připraveny i soutěže pro děti,
které spoluzajistí Sporthotel Rilancio.
Pokračování na str. 3
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Upozorňujeme na změnu ordinačních hodin MuDr. Ladislava Jona - praktického
lékaře pro dospělé, změna je platná od 1. 10. 2014. Níže jsou aktualizované celkové
praktické informace.

Praktické informace
platné od 1. 10. 2014

Praktický lékař pro dospělé - MUDr. Ladislav Jon
Tel.: 773 997 442 - ordinace, 608 442 666 - MUDr. Jon
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

6.30 - 8.00
8.00 - 11.00
13.00 - 18.00
7.00 - 9.00
11.00 - 14.00
7.00 - 10.00

pouze akutní případy - lichý týden
pouze pro zvané diabetiky - lichý týden
pro pracující - sudý týden

10.00 - 14.00
10.00 - 12.00
13.30 - 16.00
7.30 - 10.30
13.00 - 15.00

Praktický zubní lékař - MDDr. Lukáš Kohout
Tel.: 376 582 224
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 - 12.00
7.30 - 15.00
7.30 - 13.00
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00

12.30 - 17.00
12.30 - 17.00
-

Ženská poradna - MuDr. František Kožnar
Středa 7.00 - 12.00
Lékárna Na Zlaté Stezce - PhamDr. Jana Vošalíková
Tel.: 376 520 586
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 - 17.00
7.30 - 15.00
8.00 - 16.00
7.30 - 15.00
7.30 - 15.00

Česká pošta
Tel.: 376 582 598, 376 582 298
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Finanční odbor upozorňuje občany,
že dne 30. 9. 2014 končí lhůta pro zaplacení 2. splátky místního poplatku
„za svoz a likvidaci odpadů“. Žádáme
proto všechny občany, kteří ještě uvedený poplatek neuhradili, aby tak učinili
ve výše uvedeném termínu. Nezaplacení
poplatku může vést ke zvýšení dlužné
částky až na její trojnásobek.
Alena Kolářová

Volby - už brzy...

Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Dana Heinová
Tel.: 376 582 383, (376 593 392 - Hartmanice)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Poplatek za svoz
a likvidaci odpadu

8.00 - 11.00
8.00 - 12.00
8.00 - 11.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00

Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a máme před
dveřmi další volby. Chtěla bych tímto, snad
už naposledy, opět připomenout, abyste byli
obezřetní při volbě nových zástupců našeho
města. Za těch 25 let od sametové revoluce
jsme měli dost starostů, a nevím, jak se na
jejich starostování díváte Vy. Myslím, že to
nebylo moc efektivní, ba dokonce nulové.
Město přešlapovalo sem a tam a výsledky žádné. Až při příchodu první ženy do
funkce starosty se začalo město měnit a po
dokončení opravy náměstí se velmi změnilo
a zkrásnělo. Nebylo to jenom náměstí, ale
i finanční stav se změnil k prospěchu města.
Bohužel, paní starostka odešla do důchodu a její místo přebrala opět žena. I tady je
vidět, že pokračuje v nakročeném trendu.
Prostě buďme upřímní, vládne tady žena.
Nehodnotím to jenom já, ale mnoho návštěvníků našeho města nám závidí opravené náměstí, kostel a nyní i nově budovanou tělocvičnu. Hlavně návštěvníci našeho
partnerského města Grafenau se vyjadřují
velmi pochvalně, co se za tu dobu zvelebilo. Domy jsou opravené a hýří barvami.
Chtěla bych, aby Kašperské Hory pokračovaly ve vývoji a ne, aby někdo zničil to,
co doposud bylo zlepšeno. Je opět několik
zájmenců o místo starosty, ale nevím, zda
jsou tito adepti správní a zda nezkazí nynější postavení města. Buďte opatrní ve volbě
a než se rozhodnete, tak dobře popřemýšlejte, komu svůj hlas dáte. Rozhodně ne těm,
kteří slibují, co všechno hodlají změnit a pro
vás udělat – hlavně pro důchodce. Jak se
říká – sliby jsou chyby, a tak bychom mohli
dopadnout my, občané našeho města.
Přeji občanům, aby měli šťastnou ruku
při volbě nového zastupitelstva a aby z toho
nebyla pohroma pro naše město.
Leante Janderová
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e-mail: informace@kasphory.cz
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Netradiční výstava

Nedělní zakončení

Po celou dobu oslav bude ve výstavní
síni na radnici k zhlédnutí poutavá výstava „Byli jsme a budem“. Výstava představí pomocí fotografií, modelů a dobových
předmětů dobu Rakouska-Uherska a vzniku První republiky. A čím je netradiční?
- Na výstavě se podíleli především místní
občané Kašperských Hor, tedy se máte na
co těšit a opravdu si dali záležet. Kdo výstavu nestihne v termínu oslav, nezoufejte - expozice bude veřejnosti přístupná do
konce října 2014.

V ranních hodinách proběhne v kostele sv.
Markéty mše svatá za padlé v období 1. sv.
války, v dopoledním čase se také uskuteční
přednáška historika umění na téma Mistr
oplakávání Krista ze Zvíkova v Muzeu
Šumavy. Zúčastnit se můžete i komentovaných městských prohlídek do podzemí
radnice a velké pivovarské jeskyně.
Podrobné informace o programu naleznete na plakátcích nebo na webu www.
sumava.net/ickhory.

Farmářské a řemeslné trhy

Dny evropského
dědictví v Kašperských
Horách

Součástí městských slavností Šumavské
Kašperské Hory budou i farmářské a řemeslné trhy. Níže posíláme „ochutnávku“
toho na co se můžete těšit. Navštíví nás
různé stánky s produkty.

Farmářské trhy
•
•
•
•
•
•
•

trdelník,
uzené sýry, maso, ryby,
pražená káva,
medovina,
55 druhů sýrů a grilovaný sýr,
francouzké palačinky,
prodej zeleniny a ovoce z Moravy, burčák, rychlokvašky,
• tradiční jihočeské pečivo, koláče, hnětýnky, perníčky
• pražené mandle, oříšky, kešu,
• a další...

Řemeslný jarmark
•
•
•
•
•
•
•

ručně šitá zvířátka,
dekorace a vazby ze sušených rostlin,
kamínky,
knihy o Šumavě,
bižuterie,
soli,
knihař, papír,

-red-

•
•
•
•
•
•
•

ubrousková technika, magnetky,
dřevěné upomínkové předměty,
výroba svíček ze včelího vosku,
keramika - předvádění na kruhu,
keramika – drátkování,
patchwork,
ručně šitá bavlněná trika s dětskou
dílničkou
• a další...

Dny evropského dědictví (European
Heritage Days, dále EHD) každoročně
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti
brány nejzajímavějších památek, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak
zčásti nebo zcela nepřístupné. Letos se
památky otevřou ve dnech 6. - 14. září.
Cílem EHD je posílit historické povědomí a zároveň jde o významnou kulturně
poznávací společenskou akci. A v tomto
smyslu mají v letošním roce samozřejmě
i Kašperské Hory, coby město s bohatou
historií a množstvím kulturních památek a akcí, co nabídnout.

Vepřové hody

Po celou sobotu budou na náměstí
v Kašperských Horách probíhat i vepřové
hody. Můžete se např. zúčastnit soutěže
v pojídání jitrnic.
-red-

Unikátně se letos formou komentovaných
prohlídek otevřou všechny místní kostely.
V kostele sv. Markéty, gotické trojlodní bazilice z druhé poloviny 14. století, budou
ve dnech 6. - 12. září a 14. září vždy v 15.00
hodin probíhat speciální audioprohlídky,
které posluchačům nastíní nejen historii
kostela, ale i města. Vstupné je dobrovolné.
V sobotu 13. září ve 14.00 hodin vás stejným kostelem provede věhlasný šumavský
historik PhDr. Vladimír Horpeniak.
Pokračování na str. 4
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Součástí jeho komentované prohlídky bude
rovněž ukázka vzácných artefaktů z farního depozitáře, které obvykle nejsou
k vidění. Doporučené vstupné je 50 Kč.
I nejmladší z místních kostelů, poutní
kostel Panny Marie Sněžné z druhé poloviny 19. století vystavěný v novorománském stylu, nabídne komentované prohlídky. S příběhem tohoto jinak běžně
nepřístupného kostela se budete moci seznámit ve dnech 6. - 14. září vždy v 15.00
hodin. Doporučené vstupné je 30 Kč.
Třetím a zároveň posledním kostelem,
který otevře své brány návštěvníkům, je
kostel sv. Mikuláše s kaplí sv. Anny.
Obě stavby jsou součástí překrásného až
mystického starého hřbitova, kde se kdysi
usídlili horníci a započala se tak historie
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Kašperských Hor. Kostel pochází z první
poloviny 14. století a je tedy nejen nejstarším kostelem, ale zároveň nejstarší církevní
stavbou na území Kašperských Hor. Na
komentované prohlídky se můžete vydat
6. - 14. září ve 13.30 hodin. Vstupné je
30 Kč.
Dalším běžně nepřístupným objektem
je radniční podzemí. To představuje nejen
ojedinělý prostor, ale velikou raritou je, že
zároveň slouží jako zimoviště netopýrům.
Z toho důvodu je tento prostor přístupný
opravdu málokdy.
Ve dnech EHD bude podzemí přístupné každý den 6. - 14.  září. V pracovních dnech sem můžete zavítat v časech
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, o víkendech
pak od 9.00 – 15.00 hodin. Vstupné je
dobrovolné.
Pokud byste se chtěli dostat do radnič-

ního podzemí a zároveň od zkušeného
průvodce dozvědět něco blíže o historii
zlatonosného města, navštívit kostel sv.
Markéty nebo se podívat do unikátní pivovarské jeskyně velké 140 m 2 téměř na
náměstí, pak jsou právě pro vás určeny komentované prohlídky města. Prohlídky
se budou konat ve dnech 7., 12. a 14. září
od 10.30 hodin a 13. září od 10.00 hodin.
Neodmyslitelnou dominantou místního
kraje je hrad Kašperk. A i ten se ve dnech
EHD zapojí s originálním programem. Co
víc si přát, než když vás provede po hradě
jeho samotný pán? Od kastelána se dozvíte mimo jiné, jak se uchovává dědictví
minulosti nejvýše položeného královského
hradu v Čechách, hradu založeným králem Karlem IV. Na netradiční prohlídku
můžete vyrazit 6. a 7. září, začátek vždy
v 11.00 hodin. Vstupné je zdarma.
Během zmíněného víkendu na vás navíc čeká obměněná prohlídka stavba hradu, která ožije v novém duchu, než jak
jste zvyklí. A pokud na hrad vyrazíte se
svými ratolestmi, čeká je na hradním nádvoří speciální program pro děti od NP
Šumava.
Jelikož EHD představuje návrat ke kořenům, k dobám dávno minulým, budou součástí programu i městské slavnosti, tradičně
nazvané Šumavské Kašperské Hory v termínu 12. - 14. 9. Bližší popis akce naleznete
hned na začátku tohoto zpravodaje.
Aneta Voldřichová

PRODEJ ZELÍ
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH
Dne 4. 10. 2014 u kina � 15.00 hod.
Na p�odej:

ZELÍ HLÁVKA, KROUHANÉ, KYSANÉ, BRAMBORY, CIBULE, ČESNEK
aktuá�ní cen�: ���.�a�maumik�asu.cz
te�. objedná�k�: Jitka Žižko�á, te�. 602 486 216
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Ozvěny konce světa III

Zřejmě ani Vám neunikly plakáty s veverkou a zaznamenali jste konání třetího ročníku multižánrového festivalu Na konci světa
III, jež se jako již tradičně odehrával v údolí
„Pod Stuchlíkem“. Tentokrát konečně za
příznivého počasí a ve výborné atmosféře,
jakou Kašperské Hory dlouho nezažily.
Akcí v pátek spoluprovázel moderátor
Radek Nakládal, jenž v podvečer uvedl
zahajující sušickou skupinu UG Strýčkova
zahrádka, kterou budete mít šanci vidět
i na nadcházejícím festivalu ŠumavarRocks
na Santosu. Premiéru u nás absolvovala klatovská punková partička Radiator, jež toto
léto objíždí širý kraj s turné ke svému albu

V diviznách. Protože
páteční večer náležel
tvrdší muzice, přišli
si její příznivci na
své během divokého
koncertu strakonických Delikvence11,
což bylo znát na
rozbouřeném kotli pod podiem, jen
co zpěvák Martin
Bouša začal zpívat
z hlediště.
Po desáté na scénu
přišli letenští Hell
Paso, kteří se svou
atmosférickou muzikou sice neroztančili
davy, ale naopak dali vyniknout díky hudební preciznosti letošnímu vynikajícímu
festivalovému zvuku. Sušické hardcorové
veterány Slax jistě netřeba představovat.
Jejich muzice sluší pozdní vystoupení a bez
nich si Konec světa již nikdo nedokáže
představit. Porci pátečních tvrdých kytar
pak o půlnoci zakončili Ankhor z Čestic
s našláplou metalovou šou.
Sobota věštila parný den, do jehož horkého vzduchu lahodilo španělské flamenco
v podání Los Gitanos Rubios, u nichž byla
jedině škoda, že nedostali více prostoru pro
autentickou hudbu z Andalusie. Umíte si
představit místní akci
bez Kůrovců? My ne,
takže Kůrovci zpestřovali
odpoledne
svým vystoupením
mezi
přestavbami
pódia, ačkoliv se
museli letos obejít
bez vozembouchisty Pepíka Mráze.
Letní podvečer pak
příjemně zpestřili
6 strun z Hartmanic

a Miriam Vavřince Skýpaly. Konec pozvolného odpoledne a rozjíždějící večer
zvěstovala hardcorová kapela Deleo Omne
ze Sušice. Areál se začal plnit, pivo teklo
proudem a zvukovou zkoušku v půl deváté
zakončily vycházející hvězdy - budějovičtí Strong Coffee, načež bylo odstartované
znamenité funk-rockové vystoupení, které
patřilo mezi největší překvapení festivalu.
Největším tahákem byli bezpochyby bavorští Skakalak ze Zwieselu. Ti zahráli
v osmičlenné formaci a předvedli bravurní
průřez svou dvanáctiletou tvorbou s hity
jako Woods in the Roots, Radio Tower
a Bastards. Z rozehřátého publika v lese byli
dosti mile překvapeni a bezpochyby jsme je
neviděli naposledy!
Chebská kapela Sběrné Surovosti v čele
se znamenitou zpěvačkou posléze dali rozvášněným tanečníkům odpočinout v rytmech pop-world music a předvedli svůj řemeslně zvládnutý hudební um. Pokud Vám
nic neříká skupina Retro Pub, tak vězte,
že ve svém obsazení zas tak neznámá není
– Honza Schafhauser, Jirka Port a Pepa
Lavrinčík předvedli vyzrálý bigbít (pardon,
gangrock, jak svou tvorbu označují) a rozhodně platili za zlatý hřeb rozjetého večera. Exkluzivním nočním hostem pak byla
pražská dvojice DJ Elboy, která spustila
z vinylů našláplý mix groove, funky a latino
housu a utvořila ještě v pozdních hodinách
houf nadšených tanečníků.
Letošní ročník se opět obešel bez jakýchkoliv problémů, návštěvníci byli ukáznění
a přijeli naladěni v tom nejlepším rozpoložení, které jim po celou dobu zůstalo. Aby
taky ne – letos jim byl dopřán komfort i například v podobě sprchy a dalších samozřejmostí, které ke každému pořádnému letnímu festivalu patří.
Děkujeme Městu Kašperské Hory za finanční podporu i zapůjčení velkého stanu,
panu Lukešovi opět za poskytnutí prostoru,
ze kterého se již stačila stát
udržovaná louka. Vděk patří
stejnou měrou celé řadě festivalových sponzorů, kterým
záleží na podpoře kultury
a spolkové činnosti. Velké
uznání patří všem místním
pomocníkům a dobrovolníkům, kteří odvedli mnoho
náročné práce, které pořádání akce tohoto druhu skýtá. Kašperskohorští a lidé
z blízkého okolí dokázali,
že si jeden z největších hudebních festivalů v regionu
dokážou uspořádat sami.
Všem návštěvníkům děkujeme, že si cestu do údolí
našli a doufáme, že si jako
my všichni akci pořádně
užili!
Václav Kůs
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Pouť k Panně Marii Sněžné
Dlouholetou a tradičně významnou událostí našeho města je pouť k Panně Marii
Sněžné. Byla opět nádherná, ale měla ještě
hlubší rozměr než v minulých letech. Začalo
to v pátek mší sv. v kostele sv. Markéty, byla
zahájena výstava Gotické umění v krajích
Otavy a Úhlavy. Naše město navštívil nejvyšší představitel českobudějovické diecéze, administrátor Mons. Adolf Pintíř. Mši
sv. doprovázel věhlasný varhanní virtuos
prof. Michal Novenko a mezzosopranistka Ivana Klimentová. Poté výstavu zahájil
významný historik umění Prof. Jan Royt
z KTF UK, který následně doprovodil návštěvníky bohoslužby do Muzea Šumavy
v Kašperských Horách, kde proběhla první
komentovaná prohlídka této pro náš region
tak jedinečné výstavy.
Večer kolem desáté hodiny se u vchodu
kostela sv. Markéty shromáždilo přibližně
60 lidí se svíčkami a vyrazili ulicemi města
tichým eucharistickým procesím ke kostelu Panny Marie Sněžné, kde se konala
hodinová meditace slovem i hudbou. Vedl
ji jáhen Jan Pečený a na varhany doprovázel prof. Michal Novenko. Atmosféra byla
velmi produchovnělá a velký počet přítomných nás velmi potěšil.
V sobotu si návštěvníci mohli prohlédnout překrásnou výzdobu kostela sv. Markéty, kterou připravila Alena
Bernardová z Úbislavi spolu s Jarkou
Korandovou a dětmi z Klubu Jonáš. Letos
byl také poprvé k vidění restaurovaný obětní stůl, který byl dlouhá léta odložen v márnici kostela sv. Markéty. Totéž platí pro
krásný kříž, který se vrátil do předsíně kostela. Za povšimnutí stojí také krásná ikona
Panny Marie s Jezulátkem, kterou farnosti
daroval PhDr. Vladimír Horpeniak. Spolu

s panem farářem šetří na druhou ikonu
Krista
Spasitele,
jež by byla jejím
protějškem.
Odpoledne
se
oproti
minulému
roku
shromáždil
dvojnásobek
návštěvníků k zpívaným mariánským
nešporám,
které
tento rok doprovázela Schola Introitus. Po nich se dlouhý
průvod 120 osob vydal za modlitby růžence s milostnými soškami a korouhvemi do kostela Panny Marie Sněžné, kde
účastníci průvodu před vchodem obdivovali nádherný květinový pozdrav z dílny
Aleny Bernardové, Jarky Korandové a dětí
z Klubu Jonáš. V kostele pak následovala
česko-německá mše svatá.
Večer se mnoho lidí přesouvalo do kostela sv. Mikuláše, kde se konal benefiční
poutní koncert Spirituál kvintetu. Kostel
byl naplněn až do posledního místa a výnos šel na opravu varhan ve sv. Markétě,
které jsou ve špatném stavu a dělají našemu
městu ostudu. Většina návštěvníků se snad
dostala domů před velkou bouří hřmící při
odchodu domů nad Kašperskými Horami.
V neděli vrcholila církevní část poutních
slavností pontifikální mší sv., kterou celebroval biskup Rudolf z německého Řezna.
Jeho pozitivní charisma a radost prýštící z jeho osoby musela obohatit každého
z přibližně 400 účastníků bohoslužby.
Mnozí si chválili jeho kázání. Opět padaly
květy růží z nebe (ze stropu sv. Markéty),
když zazněla závěrečná píseň Salve regina.

Za českou stranu přivítali tohoto vzácného
hosta administrátor diecéze Mons. Adolf
Pintíř a paní starostka Bernardová. Po mši
sv. se průvod odebral do Muzea Šumavy,
kde se tradičně modlil „Anděl Páně“
před sochou Panny Marie Ochranitelky.
Slavnostní oběd, který měla na starosti
Helena Pekárková se svým týmem, byl vynikající a všichni přítomní odešli spokojeně domů.
Odpoledne se pouť uzavřela žehnáním
poutníků v kostele Panny Marie Sněžné
za doprovodu Eibenschlager Sänger
z Grafenau.
A teď se už můžeme těšit na další ročník 1. a 2. srpna 2015. Přípravy jsou již v plném
proudu. Kašperskohorská pouť byla i tento
rok velkým zábavným i duchovním zážitkem a díky nevídané spolupráci mezi městem a farností každým rokem láká čím dál
větší počet poutníků, místních i vzdálených.
Děkujeme všem pomocníkům, zejména těm,
kteří dělali neviditelné práce, jako např. pečlivé úklidy, obsluhu, hlídání kostela, prodej
vstupenek apod. i těm, kteří se za zdárnou
pouť modlili. Patří jim velký dík.
Marcela Havelková

Policie Modrava a ztracené varhany sv. Markéty
I tento rok bude farnost hostit štáb televize NOVA, který natáčí další část seriálu Policie Modrava. Je to pro naše město
a pro naši farnost velkou ctí. Protože tento
rok potřebovali více prostor, dohodli jsme
se s Klubem Jonáš Jarky Korandové, že se
setkávání dětí na 4 týdny přemístí do náhradních prostor. Pak se budeme zase těšit
na jejich návrat, neboť nás jejich přítomnost
ve „farním obýváku“ velmi těší, i samy děti
jsou tam velmi šťastné. Podle slov iniciátorky Jarky Korandové je dětí bezmála 15.
Možná se někomu bude zdát, že téma
dalšího natáčeného dílu obsahuje pátrání po ztracených varhanách a barokních
sochách z kostela sv. Markéty. Je pravda,
že od minulé neděle chybí všechny píšťaly
varhan a zanedlouho zmizí také varhanní
skříň. Ty ale nebyly odcizeny a také jejich zmizení nesouvisí se seriálem Policie

Modrava. S pomocí města Kašperské Hory
se podařilo získat dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón a mohlo se
začít s první fází již dlouhá léta očekávané rekonstrukce těchto vzácných varhan,
na nichž se v minulosti nahrávala věhlasná díla pro Supraphon a Český rozhlas.
Rekonstrukce potrvá nejméně tři roky. Poté
se Kašperské Hory zase mohou proslavit
jako město barokní varhanní kultury.
I když televizními novinami proběhla
zpráva, že „římskokatolická církev nepřispívá na kulturní památky a všechny prostředky si nechává na účtu“, pro Kašperské
Hory to jistě neplatí. Římskokatolická církev zaštituje rekonstrukci varhan a spolu
s městem Kašperské Hory na ně přispívá.
Římskokatolická církev také přispívá na
záchranu soch v kostele sv. Markéty. První

z nich byly nedávno odborným restaurátorem odvezeny, neboť byly velmi zasaženy
červotočem. Bude také přispívat na opravu
varhan v kostele sv. Mikuláše, na kterou
farnost za přispění mnoha dobrodinců již
deset let šetří. I tyto vzácné varhany budou
do konce roku rozebrány a odvezeny do
varhanářské dílny.
Na závěr bych rád poděkoval všem dobrodincům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na opravu církevních památek. Není
to jen věc farnosti, protože tyto památky
jsou také kulturním dědictvím, které přitahuje mnoho turistů do našeho města.
O to více mě těší nadprůměrná spolupráce
mezi farností a městem, která trvá už mnoho let a věřím, že bude pokračovat ke prospěchu všech do budoucna. Z celého srdce
Vám žehnám +
Váš farář P. Tomas van Zavrel
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Výstava: Umění gotiky v krajích řek Otavy a Úhlavy
Výstava Muzea Šumavy shromažďuje
nejcennější památky středověkého umění – sochařství a malířství z oblasti jihohozápadních Čech z doby 14. - počátku
16.století. Exponáty na tuto výstavu zapůjčily Národní galerie v Praze, Západočeské
muzeum v Plzni, Alšova jihočeská galerie
v Hluboké nad Vltavou, regionální muzea
v Klatovech, Sušici, Kašperských Horách
a Strakonicích a Římskokatolická církev –
Biskupství v Českých Budějovicích.
Výstavní expozice věnuje pozornost regionu na jihozápadě Čech, oblasti Pošumaví
a Šumavy při řekách Otavě a Úhlavě v blízkosti měst Klatov, Sušice, Kašperských
Hor, Horažďovic a Strakonic, hradů
Kašperku, Velhartic, Švihova a Rabí. Díky
svým přírodním, hospodářským a kulturním podmínkám získala tato oblast svůj
specifický charakter. V oborech umění tu
také významně působilo prolínání českého
a německého osídlení, donátorská činnost
šlechtických rodů a měst, umělecké podněty z blízkého Podunají. Dominantním
způsobem, zejména v jagellonské době, se
tu prosazoval hospodářský i kulturní vliv
rodu Švihovských z Rýzmberka, jednoho
z nejdůležitějších panských rodů Českého
království jagellonské doby, kteří sídlili na
okázale zvelebovaných hradech Švihově
a Rabí a podporovali své významné město Horažďovice. Města v jihozápadních
Čechách položená při česko-bavorské
hranici bohatla zejména díky rozvoji mezinárodního obchodu. Obnova dolování
zlata posílila postavení horního města Kašperských Hor (Bergreichenstein).
Velké majetky v oblasti měl panovník, ale
v předhusitské době také i církev – benediktini, premonstráti i johanité. Přítomnost
množství vynikajících děl pozdní gotiky
v jihozápadních Čechách byla podmíněna
také převahou katolických objednavatelů
v tomto kraji, zatímco pražské centrum zůstávalo ještě dlouho pod vlivem myšlenek
husitského obrazoborectví.
V první výstavní místnosti nás hned
na první pohled zaujme nadživotní socha Madony s děckem z poutního místa
Nezamyslice, vzniklá snad v Plzni po roce
1420. Vůbec nejstarším sochařským dílem v oblasti horního Pootaví je Madona
z Velkého Boru z doby kolem 1380 –
1400. Zřejmě těsně před vypuknutím husitské revoluce vznikla socha Panny Marie
z Klatov (cca 1400 – 1419). Milostná socha Madony z poutního místa Dobrš nese
rysy bavorského řezbářství a byla vytvořena
někdy po roce 1470. Madona Assumpta
z Čímic z konce 15.století zřejmě původně
tvořila střed oltáře v hradní kapli na Rabí,
ke kterému asi náležely deskové obrazy sv.
Kateřiny a Barbory, sv. Agáty a Anežky
získané v Žichovicích. Z hradu patrně
pochází také malá soška Klečící Madony
připisovaná monogramistovi IP.

Hlavním exponátem druhé místnosti je ší pozoruhodná řezbářská díla připisovaná
v úplnosti dochovaný pozdně gotický kří- tomuto Mistru a jeho dílně patří například
dlový oltář Panny Marie Ochranitelky Ukřižovaný Kristus z Kašperských Hor,
z Kašperských Hor – tzv. Menší kaš- Pieta z Podlesí – Vogelsangu, Madona
perskohorská archa z konce 15.století. z Hracholusk, Sv. Barbora ze Strakonic,
V jejím středu stojí Madona Ochranitelka Zmrtvýchvstalý Kristus z Horažďovic,
pod jejímž pláštěm se tísní deset prosební- Sv. Anna z Prachatic, Světice z Homole
ků, představujících obyvatele města včet- a další.
ně místního duchovního. Čestnou stráž
Některé středověké sochy, které uvádí
Madoně drží patron poutníků a ochránce naše výstava, postupem času nabyly význaproti nenadálé smrti - sv. Kryštof a proti- mu zvlášť uctívaných „milostných obrazů“
morový světec – sv. Šebestián. Archa, kte- a přitahovaly do míst svého trvalého vyrá patrně vznikla jako výraz poděkování stavení zájem četných zbožných poutníků.
Matce Boží za ochranu před velkou mo- Platí to o Madonách ze Zbynic a Dobrše
rovou epidemií, je opatřena pohyblivými, nebo o monumentální soše Panny Marie
oboustranně malovanými křídly. Na jejích z Nezamyslic. Naší výstavě předcházel
vnitřních stranách je namalován mariánský rozsáhlý vědecký výzkum, v jehož čele stojí
cyklus, na vnějších stranách jsou vyobraze- přední český historik umění – univerzitní
ni světci, kteří měli vztah ke Kašperským profesor Jan Royt. Obsahu výstavy odpovíHorám jako sv. Linhart, sv. Markéta, sv. dá nová bohatě ilustrovaná kniha kolektiVáclav nebo Deset tisíc rytířů. Pod vlivem vu autorů, která vyšla nyní v nakladatelství
z Horního Rakouska byly kolem 1500 Arbor Vitae „Obrazy krásy a spásy“, a ktevytvořeny sochy sv. Jakuba Většího a sv. rou si můžete zakoupit v pokladně muzea.
Jana Křtitele z Fefrů. Svými nezvykle
České gotické umění patří k tomu nejvelkými rozměry překvapují životní sochy lepšímu, čím naše země přispěly k světosv. Mořice z Mouřence u Annína a sv. vému kulturnímu dědictví. I proto stojí za
Mikuláše z Kašperských Hor z doby ko- to zhlédnout jedinečnou výstavu v Muzeu
lem 1500, ovlivněné bavorským řezbář- Šumavy v Kašperských Horách, která ukastvím zejména z Pasova.
zuje kulturní vyspělost našeho kraje ve
Třetí prostor (přes chodbu) je věnován vý- středověku.
Vladimír Horpeniak
běru prací jménem neznámého, ale vynikajícího sochaře, kterého historici umění
����������� ���������
pojmenovali podle
����������������������������������������
jeho
nejznámějšího díla Mistrem
����� ������ ���� �
Oplakávání Krista
ze Zvíkova. Spolu
s umělecky blízkým
anonymním
Mistrem Oplakávání
Krista ze Žebráku
patří jeho dílo k vrcholům umění pozdní gotiky v Čechách.
Je zajímavé, že největší počet jeho prací
a jeho dílny se spojuje s Kašperskými
Horami, kterým na
počátku 16.století
přinášely bohatství
nejen zlaté doly, ale
i úspěšné obchodní
podnikání na Zlaté
stezce. V období let
1510 – 1520 byla pro
hlavní kostel města
vytvořena tzv. Velká
����������� ����������������������������� ������������ ����������������� �����������
k a šperskohorsk á
��������� �������!�"���� ����#�������� ��$��� ������%�������������������� ����� &�����'�
(������)��� ���������*�� ������������ ���!�"���� ����#�������
archa, z níž jsou ve
výstavě
prezento����������� ����������������
vány nádherné mo!������"�#$!%�&��� '$(
numentální životní
���������� ������������������������������������������������������������������������������������
sochy sv. Markéty
��������������� ��������������!"����������#������
a Madony. Mezi dal-
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6. ročník setkání vojáků AČR s dětmi a občany Kašperských Hor
Tradiční setkání se uskuteční ve
čtvrtek 4. září 2014 od 8.00 do cca
11.30 hodin na parkovišti na Prádle.
Dětský domov Kašperské Hory pořádá
ve spolupráci s Protiletadlovým raketovým oddílem Strakonice a ZŠ Kašperské
Hory již 6. ročník setkání vojáků
AČR s dětmi a občany Kašperských
Hor. Již v loňském
roce se zapojily do
této akce i ostatní
záchranné složky.
Letos se můžete
opět těšit na bohatý program, který
si pro vás připravili vojáci v podobě
střelby ze zbraní,
ukázky bojových
vozidel,
ukázek
ošetření zraněných
osob a další, ale
také na vozidla SDH Kašperské Hory,
Záchranného integrovaného systému
NP Šumava a Policie Kašperské Hory.
Během programu zde bude i možnost si
opéct vuřty a na závěr nebude chybět ani

pěna. Nezapomeňte si vzít s sebou vuřty a vhodné oblečení.
V letošním roce proběhne akce v náhradních prostorách z důvodu výstavby
nové tělocvičny.
Tímto bychom rádi oznámili občanům, kteří bydlí v blízkosti Prádla, že
zde bude zvýšený hluk v podobě střelby
ze zbraní a dojde k omezení rychlosti
v tomto úseku.
Vladimír Nývlt

POZVÁNKA 20. ZÁŘÍ 2014

Všechny zájemce rádi přivítáme v sobotu 20. září na
Opolenci ve 13.00 hodin. Budou připraveny jak fáborkované tratě pro rodiče s dětmi, tak i jednoduché pro ty, kteří se
s orientačním během budou teprve seznamovat. Podrobnější
informace u Miloše Fialy, mobil 731 530 227.
Jako pořadatele nás jistě moc potěší, když několikaměsíční přípravy, včetně zakreslení mnohých významných změn
v mapě, vám přinesou radost z pohybu s mapou a busolou po
Opoleneckém kopci.
-mf-
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DOUČOVÁNÍ NĚMECKÉHO JAZYKA
PRO ZAČÁTEČNÍKY, STŘEDNĚ POKROČILÉ
A POKROČILÉ V KAŠPERSKÝCH HORÁCH
 příp�a�a na p�aco�ní poho�o� � SRN
 g�amatika + p�aktická kon�e�zace
 �ozumná cena
Kontakt:
te�.: 721 126 983, e-mai�: bu�.mi�a�seznam.cz

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
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Večer plný šansonů v kavárně Nebespán
Kavárna Nebespán pro vás opět připravila pohodovou akci. „V sobotu 20. 9. od
20.00 hodin budeme mít zase večer plný
šansonů s paní Evou Kriz - tentokrát na
téma Provence“ řekla pí Kmecová, majitelka kavárny v Kašperských Horách.

a písněmi o Provence (šansony G. Bécauda,
Ch. Tréneta, N. Ferrata aj.) Písně jsou zpívány částečně v českém překladu, částečně
ve francouzštině, starofrancouzštině a provensálštině. Literární složka je věnována
středověké poezii, tvorbě provensálského spisovatele Jeana Giona, Petera Mayla
- aglického autora humorných povídek
o Provence a především volnému předčítání básnické prózy z půvabné knížky
„Provence – má láska“, jejíž autorkou je
Marta Jelínková – Češka, která v Provence
žila.
Vstup je zdarma, v kavárně se bude nabízet menu na téma Provence....

Provence, má láska
Písně, recitace a povídání o jednom
z nejkrásnějších krajů Francie.
Do atmosféry malebného francouzského kraje Provence jsou posluchači uvedeni jednak hudbou, jednak recitací a četbou. Hudební složka je tvořena písněmi
z Provence (trubadúrské a lidové písně)

Kavárna Nebespán, www.nebespan.cz

Výstava sušického muzea potěší hlavně dětské oči
Určitě ideálním výletem pro rodiny
s dětmi spojený s návštěvou zajímavé výstavy bude město Sušice, kde vás pracovníci Muzea Šumavy zvou na ojedinělou
výstavu originálních kostýmů a rekvizit
z českých pohádek.
Výstava s názvem Zpátky do pohádky odhalí kostýmy a rekvizity z hudebních pohádek z tvorby Československé
a České televize z let 1969 - 2008. Výstava
se koná ve výstavní síni „V hradbách“ od

28. 8. do 31. 10. 2014. K vidění budou
kostými z pohádek Lotrando a Zubejda,
Popelka, Anděl Páně, Kouzla králů, Ať
přileží čáp, královno!, Rumprcimprcampr,
Princové jsou na draka, Plaváček, Elixír
a Halíbela, Královna Koloběžka I., O chytrém Honzovi, O princezně a další.
Přijďte se vrátit do dětských let a trochu
se zasnít do role krásné princezny nebo
strašlivého čaroděje.

Pozvánka
na přednášku historika
umění
14. 9. od 11.00 hod.
Muzeum Šumavy v Kašperských
Horách Vás srdečně zve na přednášku
předního historika umění, kulturního publicisty a novináře PhDr. Petera
Kováče:

„Mistr Oplakávání Krista ze
Zvíkova a Kašperské Hory o významném řezbáři české pozdní
gotiky a jeho největším díle pro
šumavské horní město“.
Přednáška se koná v neděli 14. září
2014 od 11.00 hodin v prostoru výstavy Umění gotiky v Muzeu Šumavy
v Kašperských Horách jako doprovodná
akce k probíhající výstavě „Umění gotiky v krajích Otavy a Úhlavy“ a jako
součást městské slavnosti „Šumavské
Kašperské Hory 2014“. Pro účast na
přednášce platí vstupenka do muzea.
Vladimír Horpeniak

- red-

MUZEUM ŠUMAVY
SUŠICE

Vác�a�ské s�a�nosti 2014

㻌

Vás zve na ojedinlou výstavu originálních
kostým a rekvizit z eských pohádek

㻌㻌㻌㻌

V�stoupení pě�eckého soubo�u
Mot��ek V�ško�

pátek 26. 9. 2014
Ho�až�o�ice
sobota 27. 9. 2014
Kašpe�ské Ho��
nedě�e 28. 9. 2014
Phi�ipps�eut u Paso�a
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
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㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

Výstavní sí “V hradbách“

28.8. - 31.10.2014

㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌Oteveno:
úterý – sobota 9:00 – 12:00, 12:45 – 17:00,
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
nedle 9:00 – 12:00, pondlí zaveno

B�ižší in�o�mace na p�akátcích nebo na te�. kontaktu 777 360 050, Ka�e� Baum�uk, obec Žihobce.
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Kulturní program Kašperské Hory
Září

4. 9. |
8.00 –
11.30

12. 9. –
14. 9.

13. 9. |
9.00 18.00

20.9.
|10.0015.00

6. setkání vojáků ačr –
protiletadlové raketové brigády ze Strakonic s dětmi a
občany Kašperských Hor |
Parkoviště na Prádle

šumavské kašperské hory | třídenní
městské slavnosti, farmářský
a řemeslný jarmark a další |
náměstí Kašperské Hory
Šumavský FotoMaraton, 3.
ročník s přednáškou „Jak
fotí portrét Robert Vano“|
celosvětově oblíbená fotografická soutěž pro širokou
veřejnost. exkluzivně: host
akce je světoznámý fotograf ROBERT VANO - Od
16.00 hodin přednáška „Jak
fotí portrét Robert Vano“
Vítejte po prázdninách | zábavná sobota plná tvořivých a
řemeslných aktivit. Tentokrát
s možností vyzkoušet si práci
na hrnčířském kruhu. | IS a
SEV NP Šumava

20. 9.

20. 9. |
19.00

20. – 21. Dvojzávod v orientačním
9.
běhu - Šumavský kufr | 25
výkonnostně a věkově stanovených kategorií, závod
zařazen do soutěže západočeské oblasti ČSOB (17. a
18. závod)
27.9. |
10.0014.00
Říjen

28. 10.

ŘEMESLNÉ A FARMÁŘSKÉ TRHY, KARBANICKÝ TURNAJ, VEPŘOVÉ HODY

Kvetoucí poklady podzimu |
botanická vycházka nejen za
šumavskými hořci | IS a SEV
NP Šumava
Den vzniku samostatného
československého
státu|
Obřadní síň radnice:
Koncert kapely Psí dečky,
beseda s p. Lhotákem

Gorgonea Prima – industrial black metal

Tvořivá dílna z ovčína |
přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je
možné z ní vyrobit plstěním
za mokra nebo pomocí plstící
jehly za sucha. | IS a SEV NP
Šumava
Pořádají občané Kašperských Hor
u příležitosti oslav města Šumavské
Kašperské Hory

Byli jsme a budem …

Výstava o Rakousko – Uhersku a vzniku
České republiky
ve fotografiích, modelech, doplněná
dobovými předměty
8. ZÁŘÍ 2014 -31. ŘÍJNA 2014
PO – PÁ 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
SO – NE 9.00 – 15.00
VÝSTAVNÍ MÍSTNOST NA RADNICI

Vernisáž spojená s besedou 19. září

Lahar - thrash metal

Mörkhimmel – metal, crust
Mortifilia - death metal

14. 9. 2014

HLAVNÍ PROGRAM - NÁMĚSTÍ

Godless Night 2 | Kašperské Hory | hudební festival
– žánr metal | vstupné 60 Kč
| Horský klub, Horní 168,
Kašperské Hory

29.10.
|13.0016.00

Provence, má láska - večer
francouzských
šansonů|
Kašperské Hory - kavárna
Nebespán

20. 9.
20.00

on e c m ona r
z sa č á t ek p r vn í
s v ě t ov
é vá
DOPROVODNÝ PROGRAM
lky
Pátek
12. 9. 2014
Neděle

Běžecká Kašperská 10 | Tour
Šumava Go – vytrvalostní běžecký závod | K. Hory

Violence by Nature
–
power violence

a další

11.00 a 17.00 DOBOVÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
15.30 a 18.00 hudební skupina ŠVEJK BAND
17.30
KOUZELNÍK
19.00
ODVOD VOJÁKŮ NA FRONTU
19.10
WILD STIKS - velká bubenická show
hudební skupina
21.00

DĚTSKÁ SCÉNA - U KINA
12.00 a 14.00 DIVADÉLKA
13.00 a 16.00 KARAOKE
15.00
PÍSNIČKY Z MUZIKÁLU DĚTI RÁJE

AKCE SE KONÁ S PODPOROU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY

