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Poděkování
Velké díky patří těm, kteří myslí na druhé.
DUBEN 2020
Velikonoce
Velikonoce jsou svátky, které nás nutí
k zamyšlení.

ZŠ a MŠ Kašperské Hory
Informace o zápisech a způsobu výuky
v době uzavření škol.
Kašperské Hory (Foto: Aleš Motejl)

Vážení spoluobčané,
současná situace spojená s výskytem koronaviru Covid-19 v naší zemi není lehká
pro nikoho z nás. Je třeba, abychom se s ní
vypořádali všichni společně i každý sám za
sebe. Zodpovědně, bez zbytečné paniky,
ale s respektem, který si tento mimořádný
stav zaslouží.
Upřímně děkuji vám všem, kteří jste přijali osobní i společenskou odpovědnost.
Děkuji našim hasičům, kteří v plném nasazení „jedou“ vlastně bez přestávky od
únorové větrné kalamity. Jejich obětavost
je příkladná. Děkuji všem dobrovolníkům
a dobrovolnicím, kteří se iniciativně pustili
do výroby a distribuce ochranných roušek,
jichž bohužel stát nedokázal zajistit v pravý čas dostatečné množství a svázal tím
do jisté míry ruce všem. Veškeré náklady,
které jsou spojené s touto dobrovolnickou
činností, výrobou ochranných roušek, vám

město samozřejmě uhradí.
S hlubokou úctou se skláním před všemi
zdravotníky, záchranáři a těmi, kteří neúnavně „bojují“ proti pandemii v první linii,
často doslova s nasazením svého zdraví
a bezpečnosti.
Je na místě vyjádřit poděkování všem, kteří
zůstali v práci, za pulty obchodů, lékáren,
za volanty autobusů a všude tam, kde jsou
potřeba pro zajištění základních potřeb
obyvatel – i oni jsou nepostradatelní.
V neposlední řadě děkuji všem „dětem“,
které se odpovědně starají o své rodiče
– seniory, sousedům, kteří neváhají nabídnout pomoc „tomu odnaproti“, ale také
všem, kteří neváhají zvednout telefon a
zavolat na radnici a zeptat se na to, co potřebují vědět. Připomínám, že všechny kontakty a všechna telefonní čísla (i mobilní
Pokračování na straně 2

Chraňme se před COVID-19
Důležité informace a doporučení k současné
situaci.
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pro mimopracovní dobu) jsou stále k dispozici a já i tajemnice úřadu jsme schopné
kdykoliv zareagovat.
Nerada bych někoho ve svém poděkování
opomenula, protože cítím, že si jej zaslouží
skutečně všichni, kteří jakkoliv přispějí ke
zvládnutí celé situace, ať jsou „neviditelní“
a zabývají se řadu dní, večerů a nocí intenzivně předáváním důležitých informací,
nebo je denně potkáváme a jsou připraveni
podat pomocnou ruku. Dvě konkrétní po-

aktuality
děkování ale přesto ještě zmíním – a sice
vietnamskému obchodníkovi z místního
obchodu panu Hung Son N Guyenovi
a jeho rodině, který věnoval městu 500
kusů ochranných roušek a přislíbil i další,
které objednal. Zároveň patří díky kašperskohorské firmě Medica Filter, spol. s.r.o.
a jednatelce Lucii Polívkové, která věnovala
občanům města tolik potřebné ochranné
pomůcky a desinfekce. Takového přístupu
si velmi vážíme, roušky byly bezprostředně
distribuovány potřebným.
Přeji nám všem, aby tato situace pro nás

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
měla brzký a šťastný konec a ve svém
důsledku nás všechny posílila v lidských
stránkách, které v naší moderní, vyspělé,
ale také uspěchané a neosobní společnosti, začaly v posledních letech ztrácet
na významu. Přeji nám všem, abychom
kromě zdraví získali zpět velkou míru takových hodnot, jakými jsou soudržnost,
pokora, empatie, soucit, ohleduplnost,
odpovědnost…
Ještě jednou vám všem upřímně děkuji.
Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Informovanost občanů
v době krizových opatření
Vážení občané,
na posledních stranách tohoto čísla Kašperskohorského zpravodaje naleznete důležité informace k současné situaci. Kromě stránek zpravodaje město Kašperské Hory využívá k informovanosti občanů několik cest:
» průběžně jsou informace zveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách města: www.kasphory.cz
» informační linka „COVID-19“ pro veřejnost na telefonním čísle 376 503 410
» aktualizované informace jsou zveřejňovány na facebookové stránce města – Město Kašperské Hory
» upozorňující SMS jsou rozesílány prostřednictvím systému INFO SMS (najdete na webu města), ke kterému je v současné době přihlášeno zhruba 140 odběratelů; stále se můžete přihlásit: www.kasphory.cz...Informační SMS zprávy
» hlášení městského rozhlasu (je zprovozněn i v částech, které požádaly o jeho „vypnutí“) či utlumení
» město spolupracuje s orgány krizového řízení ORP Sušice a distribuuje výše uvedenými cestami informace krizového štábu;
» město spolupracuje s Oblastní charitou ohledně péče o seniory; je v kontaktu se Sociálními službami Sušice, Sušickou nemocnicí s.r.o.
» město intenzivně spolupracuje s jednotkou SDH Kašperské Hory, prostřednictvím které byly rozvezeny i tištěné informace do městských částí.
» Omezení provozu v budově radnice se dotýká chodu města/úřadu tak, aby byla maximalizovaná ochrana pracovníků s tím, že své povinnosti dále plní ve zvláštním režimu, všude jsou k dispozici e-mailové a telefonické kontakty pro případ urgentních záležitostí.
V informacích ke koronaviru jsou uvedeny telefonické kontakty na příslušná odborná pracoviště (Krajská hygienická stanice, Ministerstvo
zdravotnictví atd. ). Jsme si vědomi toho, že ne všichni mají možnost komunikovat elektronicky, informace jsou ale současně vysílány
v celostátních médiích (televize, rozhlas) a zde je místo pro nás všechny, abychom těm, kteří si s internetem a virtuálním světem nerozumí, informace a pomoc předali.
Děkujeme Vám všem, že si v této nelehké situaci pro všechny, zachováváte rozvahu, vstřícnost a odpovědnost vůči svému zdraví i zdraví
ostatních. Pokud ve výše uvedeném a zveřejněných informacích postrádáte důležité údaje, dejte nám prosím vědět (můžete využít tel.
720 136 744, případně e-mail: tajemnik@kasphory.cz), doplníme je.
Andrea Staňková
tajemnice MÚ Kašperské Hory

aktuality, kaleidoskop
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Informace

ke

kulturním

akcím

ve

městě

Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu jsou až do odvolání zrušeny všechny
kulturní akce pořádané Městským kulturním a informačním střediskem. V současné
době jednáme o náhradních termínech a zveřejníme je jakmile bude jasné, že se akce
mohou uskutečnit.
Zakoupené vstupenky si prosím uschovejte. Zůstanou platné pro náhradní termín,
nebo vám bude vráceno vstupné.
O postupu vracení vstupného vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení
Martina Hamáková
vedoucí Městského kulturního a informačního střediska

Jubilantům přejeme v této době zejména
pevné zdraví
Je dobrou tradicí, že starším občanům našeho města chodí k narozeninám a životním
jubileím popřát zástupci města. Je to výrazem toho, že si vážíme skutečnosti, že je
mezi sebou máme, jsme si vědomi odkazu našich předků a přejeme jim i sobě, aby se
nám tu společně v Kašperských Horách dobře žilo.
Ani v dobách, kdy řešíme virovou pandemii, na naše seniory nezapomínáme, ale z pochopitelných důvodů jsme dočasně přerušili návštěvy jubilantů.
Proto alespoň touto cestou si dovolím všem těm, které jsme nyní nemohli navštívit,
popřát: upřímně skutečně pevné zdraví, co nejvíce rozvahy, klidu a spokojeného života v kruhu svých blízkých a v našem městě. Přeji oslavencům, aby své narozeniny
slavili ještě řadu let po sobě, aby měli vždy důvod k radosti a aby díky nadhledu věku
oni dodávali svým klidem jistotu nám, stejně jako se to snažíme dělat my pro ně.
Přeji nám všem, abychom současnou situaci zvládli a dokázali se s ní vyrovnat, jak
nejlépe to jde.

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Společenská
kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:
Lukeš Ivan
Čmelíková Františka
Kašpar Václav
Hrachová Marie
Šubová Anna
Hanusová Soňa
Kozáková Alžběta
Gogelová Eva
Staněk František
Kokešová Věra
Veselá Ludmila
narodila se:
Hana Viola Černá
Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, sdělte nám to
na MěKIS, nebo e-mailem na adresu:
zpravodaj@kasphory.cz

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Dotační program města Kašperské Hory
Stejně jako v předchozím roce vypisuje město Kašperské Hory dotační program Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti.
Žádosti do 1. kola podávejte od 1. do 30. dubna 2020 na předepsaných formulářích na podatelnu MÚ. Více informací na https://www.
kasphory.cz/mesto/mestsky-urad/formulare.

Změna pracovní doby kanceláře Technických služeb
Technické služby města Kašperské Hory s.r.o. oznamují všem občanům, že od
1. dubna mění pracovní dobu kanceláře, a to následovně
Pondělí a středa 6:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
Úterý a čtvrtek 6:00 – 12:00, 12:30 – 14:00
Pátek 		
6:00 – 12:00 			

(úřední dny)
(pro veřejnost zavřeno)
(úřední den)

Veškeré platby a ostatní záležitosti vyřizujeme pouze v úřední dny.
Děkujeme za pochopení.

Ondřej Koubek
jednatel Technických služeb

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.

Termíny jednání Rady
MĚSTA
1., 15. a 29. dubna
Jednání rady 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.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

20. dubna 2020
Příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.
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Poznáváte?
Poznali jste budovu na obrázku?
značka Horki

ŘEŠENÍ: Dům č.p. 66 v Kašperských Horách, který stával v Dlouhé ulici.

Na snímku fotografa Friedla z roku 1914
dům č.p. 66 v Kašperských Horách, který stával v Dlouhé ulici v jižní frontě
domů (vlevo od dnešní pražírny kávy).
Dům byl vynikajícím příkladem šumavského maloměstského horského domu
se zemědělským provozem. Objekt se
středověkými základy měl průčelí s dřevěným štítem, pavlačí a polovalbovou
střechou. Přesto, že toto stavení bylo
zapsanou kulturní památkou, dřívější vedení města prosadilo koncem 70. let 20.
století jeho demolici. Na místě tohoto
domu a sousední parcele rovněž podobného zaniklého domu čp. 67 stojí od 80.
let 20. století nový patrový obytný dům
nesoucí číslo popisné 67. Před rokem
1946 v domě č. p. 66 žily čtyři rodiny,
celkem 16 lidí.

Maria Frank: Když jsme
byli vyhnáni ze Šumavy
Cenný příspěvek k poznání poválečných dějin
Kašperskohorska přichází z nakladatelství Víkend
Německá regionální badatelka a spisovatelka Maria Frank, rodačka z Opolence
u Kašperských Hor, je známa především
svými vlastivědnými pracemi o kraji střední Šumavy. V jejím díle zvláště vyniká
unikátní sborník pamětí o poválečném
odsunu německých obyvatel ze střední
a západní Šumavy, který vyšel v regionálním nakladatelství Morsak Grafenau
v roce 1991 pod názvem „Als wir aus dem
Böhmerwald vertrieben wurden“ (Když
jsme byli vyhnáni ze Šumavy). Jedná se
o paměti zapsané samotnými účastníky
osudných poválečných událostí, nebo které podle zvukových nahrávek rozhovorů
s dotyčnými pamětníky pořídila v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století
sama autorka díla. Cestovala po celém

Německu a získala tak autentická svědectví dvaatřiceti Šumavanů o nelehkých
poválečných letech na Šumavě, zejména
Kašperskohorsku. Pro svůj mimořádný
význam pro poznání novodobých dějin
Šumavy zaujalo vzpomenuté dílo Marie
Frankové redakci nakladatelství Víkend. To
v uplynulém roce 2019 připravilo překlad
tohoto memoárového sborníku a vydalo
jej pod názvem „Marie Franková, Poválečné osudy šumavských rodáků: Vzpomínky
německých obyvatel na odsun ze Šumavy.“ Tato nová kniha klasického formátu
má celkem 204 stran. Lze ji vřele doporučit všem těm, kteří mají zájem o hlubší
porozumění historii našeho kraje.

Odsunovaní Němci (Foto: fotoarchiv M. Frank)

Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Informace z knihovny
Vážení čtenáři,
knihovna je rozhodnutím vlády od 13. března až do odvolání uzavřena. Všechny výpůjčky budou automaticky prodlouženy a účtování pokut z prodlení bude
pozastaveno.
Jakmile bude knihovna opět otevřena, budeme se těšit na shledání.
Vaše knihovnice

Stejné místo dnes (Foto: Martina Prosserová)

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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Je postní doba, čas skutečné

přípravy na Velikonoce ...
Dnešní soumrak byl zvláštní, nebe plné
mraků se na chvíli otevřelo a skrze jakousi ránu v mracích zasvitlo rudé slunko na jarem pohlazenou krajinu. Jakoby
nebe bylo zraněné a krvácelo zlatorudým
jasem. Ten velmi krásný otvor v mracích
způsobil, že světlo bylo syté a nepopsatelné barvy, která na chvíli zalila část
kraje do zlata... Ten výjev mě zaujal,
snad i proto, že celá společnost je tak
nějak raněná a možná i naše krásná planeta tak nějak krvácí z ran, které jsme
jí utržili... Je postní doba, čas který nás
formuje a obrací k podstatným věcem.
Poslední dobou často přemýšlím o ranách, možná i z toho důvodu, že už třetí
rok sloužím lidem s různými handicapy,
ale i s různými ranami, které jim utržili
jejich nejbližší a někdy i společnost, která
je odsunula na okraj. Jsou zranění a přeci
dokážou rozdávat tolik radosti a lidskosti.
Zranění ranhojiči. Často přemýšlím, zda
slabost a křehkost, právě tato raněnost
není tím co nás dělá více lidmi, co nás
k sobě přibližuje, co nám otevírá srdce
v touze po blízkosti. Jakoby rána v našem
srdci byla něco jako brána k větší lásce
a porozumění druhým. Rána, která je přiznaná a kterou člověk nezakryje vrstvou
zdánlivé dokonalosti a bezchybnosti.
Dnešní společnost možná člověka právě k tomu vede. Ke zdání dokonalosti,
k výkonu, k jakési touze být bez ran, bez
slabostí, všechno vědět, umět, prosadit
se... Zakrýt to, co není k obdivu, zamaskovat jizvy na těle i na duši. Vlastně ale
být tedy tím, kým nejsme, lidmi kterým
život zasadil nějaké rány ,lidmi kteří nesou svoje slabosti a musí s nimi každý
den zápasit. Lidmi kteří nejsou a nikdy
nebudou dokonalí, protože dokonalý je
pouze Bůh...
Ti maličcí, kteří jsou mi nyní svěřeni, svoje rány i křehkosti přiznávají. Ba co více
jsou s nimi smířeni a leckdy je považují za
své přednosti. Snad právě proto se s nimi
člověk cítí svobodně, cítí, že je sám sebou
a nemusí nic předstírat. Mají jednu krásnou vlastnost, radují se z druhého, z jeho
darů a nemají potřebu soupeřit. Stali se
mými učiteli lidskosti, aniž by k tomu
měli nějaký certifikát nebo diplom z univerzity. Jejich rány je otevřely druhým
a probudily v nich touhu po společenství,
sdílení a bytí na blízku.
Je postní doba. Letos je to doba zvláštní
a sama o sobě jaksi člověka směřuje k zamyšlení. K zamyšlení nad ranami vlastními, nad vlastní slabostí a křehkostí, ale
i nad některými ranami dnešní doby. Je

to čas milosti, čas který nás může učinit zase o něco lidštější... Čas, který nám
může ukázat na Ježíše, který stále stojí u našich dveří a klepe. Ty dveře často necháváme zavřené, ty dveře, které
můžeme otevřít jen my. Ježíš a vztah
k Němu je cílem každé postní doby, cílem k němuž bychom měli dojít zaměříme-li se na věci podstatné. Ježíš, který
byl raněn zlem tohoto světa, nesl naše
bolesti a jeho ranami jsme uzdraveni, jak
píše Izaiáš. Ježíš, který o Veliké noci vstal
z mrtvých a od té chvíle je nám blíž než
si dokážeme představit...
Moc vám všem přeji ať právě o těchto
Velikonocích můžete prožít velikou radost z Jeho blízkosti.
Radostné a požehnané
v rámci možností přeje

Velikonoce

Jarka Korandová
komunita L‘Arche

Velikoce: Láska je
silnější než smrt!
Velikonoce vybízejí k úvahám o životě
a smrti, staví před nás příběh Ježíše
Krista. Ježíš svou násilnou smrt, která
jej postihla zvenčí, proměňuje v úkon
oběti a lásky. Dává nám příklad, že „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za
své přátele položí svůj život.“(Jan 15,13)
Ve své smrti svým přátelům, potažmo
i nám, prokázal lásku do krajnosti. O Velikonocích slavíme to, že láska je silnější než smrt. Láska, jíž nás miloval Ježíš
až k smrti, se pro nás stává očividnou
v jeho zmrtvýchvstání. Velikonoce také
říkají, že nejen Boží láska, která se zjevila v Ježíši, je silnější než smrt. Také naše
pravá lidská láska, ta mezi otcem a synem, mezi mužem a ženou, mezi dětmi a rodiči, mezi skutečnými přáteli…
je silnější než smrt… Láska se neobrátí
v prach. Jeden filosof kdysi řekl: „Milovat znamená říci druhému: ty nezemřeš.“
To, co nyní prožívám, mou lásku k tobě
a tvou ke mně, smrtí nevyhasne, nýbrž ji
přetrvá! (podle Anselma Grüna)
Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Setkání Vzkříšeného Ježíše s Máří Magdalenou (Martin Schöngauer)
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Velký Evropan měl pomník na
náměstí v Kašperských Horách
Dne 23. dubna se slaví v Čechách svátek svatého Vojtěcha.
Debaty a dění kolem rekonstrukce Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze nám připomněly obdobnou barokní památku, která až do konce 50. let 20.
století stávala na náměstí v Kašperských
Horách. Byl to kamenný pomník sv. Vojtěcha s téměř životními sochami dalších
světců – sv. Petra a Pavla a sv. Mikuláše Tolentinského. Pokud stržení Mariánského sloupu v Praze 1918 bylo divokým
vandalským činem, tak barbarské zničení
svatovojtěšského pomníku v Kašperských
Horách v roce 1958 se dělo zcela oficiálně
z vůle tehdejšího komunistického vedení
města v rámci veřejné úklidové „Akce Z.“.
Základní kámen k této výtvarné a duchovní dominantě západní části náměstí
Kašperskohorští položili v roce 1735, slavnostní vysvěcení se uskutečnilo 16. dubna
1741. Pomník měl vyšší masivní základnu
- kamenný sokl s římsami, který byl tvarován v konvexních a konkávních křivkách do
třech boků, doplňovala ho malá kašnička
na jižní straně. Sochu žehnajícího sv.Vojtěcha umístěnou na zvláštním vysokém
kamenném pilíři uprostřed doprovázely

na nižší základně na bocích další tři pískovcové sochy –svatých mučedníků Jana
a Pavla a svatého poustevníka Mikuláše
Tolentinského. Kašperskohorští byli přesvědčeni o tom, že žehnající svatý Vojtěch
jim opravdu přináší Boží požehnání. Proto
byla památka pečlivě udržována a podrobně opravována zejména v roce 1897 pod
vedením tehdejšího ředitele místní odborné dřevařské školy Františka Tratnika.
Myšlenky o možném návratu „kamenných
svatých“ do ústředního prostoru Kašperských Hor se vynořily v souvislosti s nedávnou rozsáhlou stavební rekonstrukcí
náměstí našeho města. Nejnověji na tuto
možnost upozornil svou výtvarně architektonickou studií akademický malíř a sochař
Miroslav Houšť.
Je na místě si připomenout si, že svatý Vojtěch je naším předním národním světcem.,
byl benediktinským mnichem, druhým
pražským biskupem, stal se ochráncem
pražské diecéze a patronem českého kněžstva. Narodil se kolem roku 956, zavraždili
ho pohanští Prusové za jeho misijního působení v Pomořanech roku 977. Pocházel

z rodu Slavníkovců a po svém duchovním
učiteli, biskupu magdeburském, přijal při
biřmování jméno Adalbert. V necelých třiceti letech se stal pražským biskupem, pro
domácí neshody odešel na čas do Říma. Po
návratu do vlasti založil v roce 993 klášter benediktinů v Břevnově. Po vyvraždění
Slavníkovců se rozhodl odejít jako misionář
k pohanským Prusům. Vojtěch byl významnou a vlivnou osobností, patřil k nejvzdělanějším lidem své doby v Evropě. Dodnes
je uctíván také v Polsku a Maďarsku. Je
docela možné, že se znal se šumavským
svatým Guntherem - Vintířem. Jistě bez
nadsázky se Vojtěchovi mluví jako o prvním velkém Evropanovi v našich dějinách.
Dnes s velkou naléhavostí cítíme potřebu,
aby ruka tohoto velkého Evropana opět
žehnala nejen Kašperským Horám, ale celé
naší zemi. Případná rekonstrukce pomníku sv.Vojtěcha v Kašperských Horách není
podle mne tolik záležitostí peněz, ale je
to spíše věc zájmu a vůle obyvatel našeho
města.
Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Z historického kalendáře roku 2020
Před 690 lety v květnu 1330 zemřel první
farář kostela sv. Mikuláše v Kašperských
Horách Friderikus. Na památku této události byla v kněžišti kostela namalována
freska s vyobrazením tohoto kněze i prvního zakladatele chrámu Jana Chugnera.
Malbu doplňují nápisy a letopočet 1330.
Rok 1330 se tak uvádí jako nejstarší pevné
datum historie našeho města.

vývoj v naší zemi na několik staletí. Válečné události roku 1620 se tvrdě dotýkaly
také Kašperských Hor zejména průtahem
vojenských oddílů.

Před 600 lety v dubnu 1420 Jan Žižka
z Trocnova se bez boje zmocnil hradu Rabí.
Využil k tomu nepřítomnosti hradního pána
Jana Švihovského z Rýzmberka. Žižka ušetřil dva Janovy syny, ale sedm katolických
duchovních, kteří se na hrad uchýlili, dal
upálit. Husité ohněm zničili také kostelní
klenoty a roucha z okolí uložené na hradu,
ovšem zbraně, koně, peníze i potraviny si
ponechali. Druhé tažení proti Rabí o rok
později v červnu 1421 připravilo husitského
hejtmana o druhé oko.

Před 320 lety v roce 1700 pomaloval nádhernými květinovými ornamenty a znaky
monarchie a města dřevěný strop hlavní
lodi kostela sv. Mikuláše v Kašperských
Horách tehdejší místní purkmistr, dlouholetý radní a městský úředník, tehdy 65letý
Viktorin Antonín Groff (Graff). Dílo je to
výtvarně velice zdařilé navíc má mimořádné rozměry 8,5 x 18,5 m.

Před 400 lety 8. listopadu 1620 se odehrála bitva na Bílé hoře u Prahy jako jedna z důležitých událostí Třicetileté války
(1618-1648). Bitva skončila porážkou českých stavů a výrazně tak ovlivnila politický

Před 390 lety roku 1630 císař Ferdinand II.
potvrdil Kašperským Horám jejich veškerá
privilegia, která město obdrželo od předchozích českých panovníků.

Před 170 lety 15.září 1850 bylo v Kašperských Horách zřízeno denní poštovní spojení se Sušicí prostřednictvím pěšího posla.
Po šestnácti letech roku 1876 bylo toto
spojení nahrazeno jízdní poštou, která se
vypravovala do Sušice dvakrát denně.
Před 100 lety dne 1. května 1920 zorga-

nizovali sociální demokraté v Kašperských
Horách okázalé oslavy Svátku práce. V horní části náměstí před domem č.p. 4 postavili tribunu a dokonce uspořádali lidnatý
prvomájový průvod v jehož čele byl nesen
velký rudý prapor. Účastníci měli v klopách
kabátů vetknuté rudé karafiáty nebo rudé
růže, na rukávech velké rudé stuhy. Z tribuny zazněly četné projevy. Místní pan děkan k tomu tenkrát poznamenal do farní
kroniky: „...Vedle mnoha falší, nepravdivostí i pravdivé a dobré mluveno bylo... ale
od posledního řečníka vyšlo mnoho křiku
a hubování, málo obsahu!“
Před 75 lety v květnu 1945 skončila v Evropě 2. světová válka. Uvádí se, že z řad
kašperskohorských občanů si vyžádala 149
obětí. Jednalo se o studenty, učitele, úředníky, řemeslníky, zemědělce, prodavače...
Americké vojsko 94. divize, vedené plukovníkem Johnem Rayem do Kašperských Hor
vjelo dne 6. května 1945 v 17 hodin.
Před 70 lety v noci z 13. na 14. dubna 1950 přepadli komunisté při takzvané
Pokračování na straně 7
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Akci K všechny mužské kláštery s cílem
zlikvidovat řeholní život u nás. Krátce po
ní následovala podobná Akce Ř namířená
proti ženským klášterům. V Kašperských
Horách komunisté tenkrát zastavili činnost školských sester de Notre Dame v jejich škole na náměstí č.p. 7. Nemovitosti
jim zabavili a členky kongregace odvezli
do internačního tábora ve zrušeném klášteře benediktinek v Broumově.
Před 50 lety 6. července 1970 navštívil
Kašperské Hory se svým sekretářem P.
Miroslavem Vlkem českobudějovický diecézní biskup ThDr. Josef Hlouch, aby zde
v chrámu sv. Markéty několika stovkám
vesměs mladých lidí z místa a jeho blízkého i vzdáleného okolí udělil svátost biřmování. Slavnost se stala v našem kraji
významnou a poměrně odvážnou manifestací náboženské víry už v podmínkách
nastupující komunistické „normalizace“.
Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Strop kostela sv. Mikáuláše (Foto: Jan Kavale)

Jan Žižka (Foto: fotoarchiv Muzea Šumavy)

OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE
STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY

POŘÁDÁ

PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI DPS KAŠPERSKÉ HORY

DUBEN 2020:

1. 4. 2020 v 13:30 (středa)
Křeslo pro hosta
- S páterem Janem Kulhánkem na téma slavení svatého týdne a
velikonočního triduua, připomenutí významu jednotlivých dnů, jejichž
vrcholem je slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
8. 4. 2020 v 13:00 (středa)
Výroba velikonočních dekorací a pletení pomlázek
- jako každoročně přicházejí Velikonoce, a my se na ně dobře
připravíme…

Wellness Hotel Kašperk /www.hotelkasperk.cz...
hledá nové spolupracovníky do týmu pro pozici:
Nabízíme celoroční zaměstnání v hotelu s rodinnou atmosférou,
příjemné pracovní prostředí, práci v mladém kolektivu.
Pracovní pozice recepční - nástup ihned!!!
Na plný pracovní či částečný pracovní úvazek, turnusové služby.
Požadujeme: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání,
komunikativní a příjemné vystupování, znalost práce na PC
a znalost cizích jazyků.
Náplň práce spočívá v jednání s hosty, zpracování rezervace
a administrativy.
Pokud Vás naše nabídka zaujme kontaktujte nás zasláním
životopisu: info@hotelkasperk.cz
Těšíme se na Vás....

15. 4. 2020 v 13:30 (středa)
Jarní bylinková kavárnička
- s recepty na bylinné nápoje a pomazánky – uvítáme i osvědčené
recepty z Vaší kuchyně

29. 4. 2020 v 13:00 (středa)
Výroba bylinných mýdel
- vytvoříme si voňavá mýdla s vlastními bylinkami

V případě přetrvávající karantény a výjimečného stavu v ČR budou
termíny jednotlivých aktivit zrušeny nebo změněny.
Děkujeme za pochopení.

Více informací na tel. 731 630 263, ing. Halbhuberová

ze školy a školky
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Miniházená
ve škole
Před dvěma lety naši školu navštívil
Mgr. Tomáš Černý, učitel tělesné výchovy, trenér a lektor Českého svazu házené
a Talentu Plzeň s projektem miniházená
do škol. Tato akce byla velmi úspěšná,
a proto jsme v letošním roce na spolupráci navázali.
Ve středu 4. března lektor odučil pět
ukázkových hodin tělesné výchovy. Pro
žáky měl připravenu zásobu nových her
a herních cvičení. Samozřejmě došlo i na
miniházenou, což je zjednodušená forma
házené. Díky upraveným pravidlům ji
mohou hrát i ti nejmenší. Většina žáků si
s chutí zacvičila a zahrála. Pro učitele to
byla možnost načerpat nové zkušenosti
a inspiraci pro svoji práci.
Touto cestou chci poděkovat za vydařený
sportovní den.
Miroslava Melicharová
zástupkyně ředitele

Miniházená (Foto: fotoarchiv školy)

Miniházená (Foto: fotoarchiv školy)

Miniházená (Foto: fotoarchiv školy)
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ze školy a školky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
KAŠPERSKÉ HORY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Vimperská 230, PSČ: 341 92, IČO: 71005501, Tel.: 376 582 305, reditel.zskhory@seznam.cz

ZÁPIS DO MŠ KAŠPERSKÉ HORY
pro školní rok 2020/21
proběhne v budově MŠ Kašperské Hory

v pondělí 4. 5. 2020 od 9:00 do 11:30 hodin
S sebou prosím přineste:
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
- vyplněnou žádost o přijetí, přihlášku k zápisu, přihlášku ke
stravování, evidenční list, vyjádření lékaře
Všechny formuláře jsou k dispozici na webových stránkách MŠ.
Je nutný podpis obou rodičů dítěte!!!
Základní kritéria pro přijetí (podle důležitosti):
1. Bydliště dítěte nebo alespoň jednoho z rodičů v Kašperských Horách.
2. Věk dítěte
- Předškoláci a děti s odkladem školní docházky.
- Dosažení věku 4 let v době zahájení školního roku.
- Dosažení věku 3 let v době zahájení školního roku.
- Dosažení věku 3 let mezi 1. 9. – 31. 12. 2020.
- Dosažení věku 3 let mezi 1. 1. – 31. 8. 2021.
- Dosažení věku 2 let během školního roku.
3. Trvalé bydliště dítěte nebo alespoň jednoho z rodičů ve spádové oblasti.
4. Celodenní nepřetržitá docházka.
5. Celodenní docházka jen v některých dnech.
6. Polodenní docházka.
7. Sourozenec navštěvující MŠ.

V Kašperských Horách 10. 3. 2020

………………………………
ředitel školy
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Informace o způsobu
výuky v době uzavření
školy.
Vzhledem k uzavření základní školy
jsme museli přistoupit k alternativnímu
způsobu distanční výuky. Zde je stručný
popis, jak je vzdělávání organizováno.
1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY – výuku
mají na starosti jednotliví třídní učitelé.
Telefonicky kontaktovali všechny rodiče. Sdělili jim, jak bude zadáváno učivo, jakým způsobem budou průběžně
předávány a kontrolovány jednotlivé
úkoly.
2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY – ke
komunikaci slouží systém „Bakaláři“
(všichni rodiče mají k dispozici přístupová jména a hesla), maily, sociálních sítě.
Domácí výuku koordinují učitelé jednotlivých předmětů. Poskytují výukové
postupy, videa, poznámky…, průběžně
zadávají úkoly a ověřují výsledky domácí práce. Na rozdíl od výuky na prvním stupni dochází ve většině případů
k přímé komunikaci s jednotlivými žáky,
abychom v této době příliš nezahlcovali rodiče. Přesto prosím, kontrolujte
průběžně, jak se vaše děti připravují
do školy. Opravdu dostávají pravidelně
informace i úkoly v podstatě ze všech
předmětů!
V tuto chvíli není stále jasné, jak dlouho
bude současná situace pokračovat. Přes
veškeré negativní dopady vidím i pozitiva. Pro nás učitele je určitě velkou výzvou vyzkoušení naprosto nového způsobu distanční výuky. U rodičů a žáků
zase vidím velkou šanci pro nastavení
nových pravidel, posílení samostatnosti
a zodpovědnosti každého dítěte.
Děkujeme všem za pochopení a aktivní
spolupráci.
Richard Nový
ředitel školy

Najděte si chvíli pro sebe
Lucie Žaloudková pravidelně pořádá oblíbené lekce jógy v kašperskohorské sportovní hale.
Kdo má chuť navázat na cvičení jógy s Lucií, má možnost díky jejím nově spuštěným
online lekcím na webové stránce:
www.jogasumava.cz.
Každý všední den si můžete zacvičit novou 30min lekci s různým zaměřením.
Jak to funguje?
Na stránce Rozvrh ( https://www.jogasumava.cz/rozvrh-lekci/) najdete v detailu

lekce odkaz na video.
Co budete potřebovat?
Jógamatku, polštář a něco, co připomíná
jógový pásek (např. pásek od županu)
Jóga je nejen ideální na procvičení celého
těla, ale také k pročištění mysli. Najděte si
chvilku klidu a věnujte ji sobě.
V této době, kdy většinu z nás trápí nedostatek pohybu, máte možnost vyzkoušet
jiný způsob jógové praxe.
Martina Hamáková
redakce

Příprava videa (Foto: Lucie Žaloudková)

ohlédnutí
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Ohlédnutí za březnovými událostmi
Vladimír Horpeniak s režisérem Moulisem představili nový dokument
V souladu s nařízením vlády se stihlo v Horském klubu uskutečnit setkání s režisérem
a dokumentaristou Ladislavem Moulisem
v březnovém pořadu Senior IN. Více jak 20
návštěvníků se přišlo podívat na dva dokumenty o zajímavých osobnostech Šumavy.
Na úvod bylo divákům promítnuto Putování časem paní Marie Malé. Bohužel samotná hlavní aktérka tohoto dokumentu
z důvodů zdravotních problémů chyběla,
a tak vše zůstalo na samotném tvůrci, Ladislavu Moulisovi, který divákům přiblížil
tehdejší atmosféru natáčení v roce 2011.
Další snímek byl pro přítomné diváky premiérový. Šumava očima Vladimíra Horpe-

niaka, to je vyznání, přiblížení práce
a tvůrčí naplňování
života
známého
kašperskohorského
historika a milovníka Šumavy.
Diváci i zde měli
možnost se po
skončení promítnutí pak dozvědět
zážitky z natáčení.
Děkujeme všem,
kteří se nebáli
a přišli.

Senior IN (Foto: fotoarchiv MěKIS)

Maškary převzaly na jeden den vládu nad městem

Masopustní průvod (Foto: fotoarchiv MěKIS)

Ke konci února,
před
popeleční
středou se v Kašperských Horách
uskutečnil
masopustní průvod
městem.
Celou tradiční akci
organizoval Klub
kašperskohorských
žen ve spolupráci
s Městským kulturním a informačním střediskem.
Průvod doprovázela tradičně kapela
Kůrovci. Nevěsta a
ženich, hastrman,
obecní vyvolávač,

šumavský lékař se sestrou, jeptiška, medvěd a další.
Masky vyrazily od obecní kašny směrem k radnici, kde je očekávala starostka
města paní Bohuslava Bernardová, která
nejdříve oddala Masopustovy a pak obecnímu vyvolávači předala klíče od města.
Ten jí přislíbil, že maškary město předají
po půlnoci starostce zase v pořádku. Dále
se pak masopustní průvod za doprovodu
harmonik Kůrovců vydal městem, aby potěšil a popřál hojnost všem, kdo na ně ve
svých staveních čekali.
Děkujeme všem, kteří se letošního masopustního průvodu aktivně účastnili,
Kůrovcům za stálou věrnost a věřme,
že příští rok se průvodu účastní některé nové masky. Byla by přece škoda tuto
tradici v našem městě neudržet.

Na vernisáži výstavy Na vorech z Annína do Dlouhé Vsi se sešli tři autoři
Začátkem března byla připravena v galerii na radnici města vernisáž výstavy obrazů, architektonických studií, fotografií
a podmaleb na skle s názvem Na vorech
z Annína do Dlouhé Vsi. Na této výstavě se podíleli tři autoři. František Hájek, sušický výtvarník a architekt, fotograf Pavel Liška a Karel Baron, majitel
sklářské manufaktury v Rajsku u Annína.
Každý z těchto autorů svým dílem přispěl k pestrosti této výstavy. Např. Karel Baron svými podmalbami na skle návštěvníkovi prozradil dávný příběh z 18.
století o Anně Adlerové, který se týká
i Kašperských Hor. Fotograf Pavel Liška
svými fotografiemi představuje svůj poetický pohled na Šumavu. Výstava v galerii
na radnici potrvá do 30. dubna.
Radek Nakládal
kulturní referent

Vernisáž výstavy (Foto: fotoarchiv MěKIS)
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Autobuso�é jízdní řád� 2020
P�atnost jízdních řádů od 1. 4. 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�. V současné době
se mohou spoje měnit i něko�ik�át do měsíce, p�oto p�osím s�edujte jízdní řád� i na autobuso�é zastá�ce.
z KAŠPERSKÉ HORY do SUŠICE (NÁBŘEŽÍ)
Odjezd
4.35
5.15
5.48

Pozn. smě� jízd� spoje
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. (5.05)

jede do 12.VI.

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st.
(5.50), jede do 12.VI.

jede �  ; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. (6.16)
jede do 13.VI.

z SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY
Příjezd

Odjezd

5.00

4.14

5.35

6.44

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�. st. (6.39) > Kašpe�ské Ho��, jede do 12.VI., jede do 12.VI.

7.45

6.50

jede � p�aco�ní dn�; Sušice nábřeží > Stach� aut.st.
(7.29), jede do 12.VI.

7.13

7.40

jede � ; z Sušice,,že�.st. (7.35) > Kašpe�ské Ho��
> Mod�a�a (8.49)jede do 13. VI.

8.03

8.09

8.40

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (8.35) > Kašp.
Ho�� > Mod�a�a (9.49), jede do 12.VI.

9.03

10.08

9.40

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (9.35) > Mod�a�a (10.45), jede do 30.IV.

10.03

10.09

11.40

jede � p�aco�ních dn�; z Sušice,,že�.st. (11.35)
> Kašp. Ho��, jede do 12.VI.

12.03

11.09

12.40

jede � p�aco�ních dn�; Sušice,,že�.st. (12.35) > Kašp.
Ho��, jede do 12.VI.

13.07

11.59

13.40

6.07
6.32

7.22

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (6.20)
> Sušice, že�. st. (7.53), jede do 12.VI.

7.48

8.55
9.48
10.48
11.38

jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.nád�. (7.31) Kašp.

jede � p�aco�ní dn�; Žihobce (9.42) > Sušice,,že�.st.
(10.14), jede do 12.VI.
jede �  ; Mod�a�a,(9.07) > Sušice, že�.st. (10.18)

jede do 13.VI.

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (10.07) > Sušice,,že�.
stanice (11.18), jede do 12.VI
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (10.53) >
Sušice, že�. st. (12.08), jede do 30.IV.

4.32

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (5.05)
> Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (6.20), jede do 12.VI.

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, Pod St�áží
(6.33), jede do 12.VI.

Ho�� > Sušice, že�. st. (8.18), jede do 12.VI.

Příjezd

5.10

5.44

6.03

7.48

Pozn. smě� jízd� spoje
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (4.10) > Kašp.
Ho��, jede do 12.VI.

14.10

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st.
(14:40), jede do 12.VI.

14.35

14.42

jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. (14.25) > Kašp.
Ho��. > Sušice,,že�.st. (15.18), jede do 12.VI.

15.09

15.25

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho��, přes Nezdice na Š.
(15.40), Žihobce (16.08) > Sušice,,že�.st. (16.40),
jede do 12.VI.

16.35

15.48

jede �  ; Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (15.03) > Sušice,, že�.st.(16.18), jede do 26.IV.

16.09

15.48

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (15.03) > Sušice,,že�.st.
(16.18), jede do 30.IV.

16.09

16.42

jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut. st. (16.25) > Sušice,,
že�.st. (17.12), jede do 12.VI.

17.03

17.48

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (17.03) >
Sušice,,že�.st. (18.18), jede do 12.VI.

18.09

19.45

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st.
(20.15), jede do 12.VI.

20.10

13.40
15.07
15.40

jede � p�aco�ních dn�; Sušice,,že�.st. (13.35) > Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (14.55), jede do 30.IV.
jede � ; z Sušice,,že�.st (13.35) > Mod�a�a,
Fi�ipo�a Huť (14.55), jede do 26.IV.
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (15.00) > Kašpe�ské Ho�� > Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (16.30), jede do
12.VI.
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st.(15.35) > Kašpe�ské Ho�� > Stach�, aut.st. (16.19), jede do 12.VI.

14.03
14.02
15.30
16.03

16.55

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (16.50) > Mod�a�a (17.54), jede do 12.VI.

17.18

17.40

jede � ; Sušice,,že�.st. (17.35) > Kašp. Ho��
jede do 13.VI.

18.07

18.46

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (18:41) > Kašpe�ské Ho��, jede do 12.VI.

19.11

20.35

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (20:30) > Kašpe�ské Ho��, jede do 12.VI.

21.00

AŽ DO ODVOLÁNÍ PLATÍ
• NASTUPOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ ZADNÍMI DVEŘMI BEZ ÚHRADY
• DOPRAVU LZE POUŽÍVAT POUZE ZA ÚČELEM PŘEPRAVY DO ZAMĚSTNÁNÍ, NUTNÉHO NÁKUPU, K LÉKAŘI ANEBO PRO
NÁVŠTĚNU BLÍZKÉ OSOBY
• JE ZÁKAZ POUŽÍVAT DOPRAVU PRO VÝLETY
• JSOU ZRUŠENÉ LINKY NA ČERVENOU A TUŠKOV
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doprava, městský úřad

z KAŠPERSKÉ HORY do STACHY (AUTOBUS. STANICE)
Odjezd
Pozn. smě� jízd� spoje
Příjezd
jede � p�aco�ní dn�; Sušice nábřeží (6.50)
7.29
7.13
> Stach�,,aut.st., jede do 12.VI.
13.10

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

13.31

13.10

jede � , Kašp. Ho�� > St�akonice, aut.nád�. (14.35)
nejede 10.IV.,1.,8.V.

13.31

14.06

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Stach�, aut.st.
jede do 12.VI.

14.22

16.03

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st.(15.35) > Stach�,
aut.st., jede do 12.VI.

16.19

16.15

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > České Budějo�ice
aut.nád�. (18.25)

16.35

16.15

jede � , Kašp. Ho�� > České Budějo�ice aut.nád�.
(18.25)

16.35

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

z STACHY (AUTOBUS. STANICE) do KAŠPERSKÉ HORY
Pozn. smě� jízd� spoje
Odjezd
jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.st. > Sušice, že�. st.
7.31
(8.18), jede do 12.VI

Příjezd
7.48

8.35

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

8.55

8.35

jede � , Kašp. Ho�� > České Budějo�ice aut.
nád�. (6.40)

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), jede do 12.VI.

14.42

16.25

jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. > Sušice, že�.
st.(17.12), jede do 12.VI.

16.42

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
aktua�izace 25. 3. 2020

Městský úřad Kašperské Hory
oznamuje úpravu

KONTAKTY:
Bohuslava Bernardová (starostka)
376 503 420, starosta@kasphory.cz
Ing. Andrea Staňková (tajemnice)
376 503 424, tajemnik@kasphory.cz

ÚŘEDNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST
v době platnosti krizových opatření

Petra Míková, BBUs. (finanční odbor)
376 503 428, financ1@kasphory.cz
Tomáš Kožuch (finanční odbor)
376 503 428, financ2@kasphory.cz

Pro veřejnost jsou aktuálně platné úřední hodiny:

Daniela Stíbalová (matrika a mzdová účetní,
Czech POINT)
376 503 427, financ3@kasphory.cz

pondělí 9-12 hodin

Ivana Musilová (evid. obyvatelstva, přestupky)
376 503 418, evidence@kasphory.cz

středa 9-12 hodin
Při platbě hotovostí na pokladně MěÚ prosíme dodržujte
všechna bezpečnostní opatření (ochrana úst a nosu, pokud
máte tak i rukavice při manipulaci s hotovostí, dodržování
dostatečné vzdálenosti mezi osobami – min. 2 metry).
V případě záležitostí nutných k řešení mimo stanovenou
úřední dobu, prosíme kontaktujte jednotlivé pracovníky na
telefonních číslech, která jsou přiložena u tohoto oznámení).

Bc. Marie Kaisrová (sociální odbor)
376 503 423, social@kasphory.cz
Helena Marková (odbor životního prostředí)
376 503 421, zivotni@kasphory.cz
Bc. Jan Eger (stavební úřad)
376 503 419, stavurad@kasphory.cz
Ing. Petr Kocman (stavební úřad)
376 503 415, stavurad1@kasphory.cz
Ing. Jana Slonková (investiční technik)
376 503 426, majetek1@kasphory.cz
Ing. Roman Bečvář (silniční správní úřad, správa
majetku)
376 503 426, majetek2@kasphory.cz
Bohuslava Bernardová (pozemková držba)
376 503 420, starosta@kasphory.cz

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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Seniorská obálka
(I.C.E. karta)
Město Kašperské Hory na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na
krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí se připojuje
k distribuci Seniorské obálky pro
naše občany.
Seniorská obálka, také I.C.E. karta,
je tiskopis, který může napomoci
seniorům v jejich tísni a ohrožení života, kdy seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže
a musí volat záchrannou pomoc.
V kartě jsou vyplněny základní
údaje o nemocech, alergiích, lécích, včetně jejich dávkování, jméno praktického lékaře a kontakty
na své blízké osoby. Po vyplnění
se karta složí nejlépe do průhledné plastové obálky a připevní na
viditelném místě v bytě - na dveře
lednice nebo vnitřní stranu vchodových dveří.
Údaje uvedené na této kartě by měly být pravidelně
aktualizovány.
Tiskopis „Seniorská obálka“ je
možné: vytisknout na webové
stránce www.kasphory.cz/ mestsky-urad/formulare nebo vyzvednout na některém z uvedených distribučních míst (Městské
kulturní a informační středisko
a MÚ Kašperské Hory, sociální
odbor).
Marie Kaisrová
sociální odbor

DOMÁCÍ PEČIVO
Není třeba vydávat se do obchodu, křupavé pečivo si
můžete upéct také doma.
Domácí pečivo z polohrubé mouky je velmi chutné i druhý den. Je jen potřeba jej dobře zabalit, aby neoschlo. Podle tohoto receptu upečeme 20 až 22 rohlíků běžné velikosti.
SUROVINY:
1 kg polohrubé mouky
0,5 l vody
kostka droždí
2 lžíce oleje
1 lžíce soli
2 lžíce cukru krupice
vejce (a ještě jedno vejce na potření)
posyp – hrubá sůl, mák, kmín, semínka,...

V míse smícháme mouku, sůl, olej, vajíčko a kvásek (Rozdrobíme do misky droždí, promícháme s cukrem, troškou vlažné
vody a lžící mouky. Necháme na teplém
místě 15–20 min. vzejít). Vodu přidáváme
postupně.
Vypracujeme hladké těsto. Necháme je
15–20 min. kynout, znovu vypracujeme. To
opakujeme celkem 3x.

Tento recept naleznete na webové stránce www.kreativnitechniky.cz. Naleznete zde
mnoho zajímavých receptů a originálních návodů pro kreativní tvoření.

Vykynuté těsto rozdělíme na 20 bochánků.
Dobře vypracované těsto se vůbec nelepí.
Podsypeme je jen zlehka.
Každý bochánek rozválíme na trojúhelník.
Z trojúhelníků srolujeme jednotlivé rohlíky.
Můžeme nechat rovné nebo lehce zahnout.
Hotové rohlíky položíme na plech a necháme je ještě 10 min. vykynout.
Našleháme vajíčko a rohlíky potřeme a nakynuté rohlíky jím potřeme.
Posypeme dle chuti.
Pečeme v troubě vyhřáté na 250 °C 12–
14 min.

strana 14

koronavirus

Jak nosit roušku a jak
si správně mýt ruce.

Jak nakládat s použitými jednorázovými ochrannými
pomůckami v době koronavirové pandemie
V této nelehké době pojďme prosím pomoci i těm, kteří se starají o úklid města a odvoz
odpadů alespoň tím, že použité materiály – roušky i rukavice, v případě, že domácnost je
v karanténě, kde není potvrzená nákaza nemocí COVID-19, (nebo domácnost s potvrzeným onemocněním) budete odkládat bezpečně.
TO ZNAMENÁ:
Veškerý domácí odpad, včetně jednorázových roušek, rukavic a kapesníků vložte do plastového pytle na odpadky, dobře zavažte a nechejte odložené někde mimo byt – ve sklepě,
balkoně, garáži cca 48 hodin a případně postříkejte vnější obal dezinfekcí. Potom takto
zabezpečený odpad vhoďte do nádoby na směsný komunální odpad. V žádném případě
neodkládejte tyto zavázané pytle mimo nádoby – kontejnery a popelnice, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozové společnosti. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo
nejsou přímo infekční, se nic v třídění odpadů nemění.					
						
PO MANIPULACI S ODPADY JE VŽDY NUTNÉ SI PEČLIVĚ UMÝT RUCE MÝDLEM A VODOU!
Helena Marková
odbor životního prostředí

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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koronavirus

Upravená otevírací doba provozovny:
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JAK SE CHOVAT V DOBĚ
VÝSKYTU KORONAVIRU

Městský úřad Kašperské Hory
oznamuje provoz městské

» Je-li to možné, zůstaňte doma.

INFORMAČNÍ LINKY

Pokud nezbytně potřebujete jít ven, vyhýbjte se větší
koncentraci lidí a dodržujte odstup minimálně 2 metry.

» Noste roušku.
Pokud nemáte roušku, použijte šálu nebo šátek.
Potřebujete roušku? Zavolejte na městskou informační linku.

» Často a správně si myjte ruce

„COVID-19“ PRO

VEŘEJNOST

Informační linka funguje na

tel. 376 503 410

Návod na správné mytí rukou naleznete uvnitř tohoto čísla.

» Používejte desinfekci.
Pokud jste si dosud nevyzvedli desinfekci, která byla poskytována
občanům města, kontaktujte městskou infolinku.

v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Použijte moderní technologie nebo telefon a buďte ve spojení se
svou rodinou a blízkými.

Na pracovníky informační linky se můžete obracet s dotazy
týkajícími se platných opatření a získání kontaktů pro řešení
situací spojených s mimořádnými opatřeními a nařízeními
pro zamezení výskytu nákazy koronavirem.

» Dodržujte zdravý životní styl.

Aktuální informace týkající se nákazy „Covid-19“ a platných
opatření, najdete také na webu města www.kasphory.cz

» Buďte v kontaktu.

Město Kašperské Hory

Dbejte na dostatek spánku, správné stravování a cvičení.

» Pomáhejte.
Nabídněte svou pomoc rizikovým skupinám. Pokud se chcete stát
dobrovolníkem, kontaktujte městskou infolinku.

» Dodržujte krizová opatření.
Informace o platných nařízeních naleznete v médiích. Město Kašperské Hory informuje občany několika způsoby viz str. 2.

» Nechoďte k lékaři osobně.
Pokud pociťujete příznaky onemocnění, kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky.

» Zachovejte chladnou hlavu
Omezte dobu, po kterou sledujete znepokojující zprávy. Informace
na internetu si ověřujte.

PODĚKOVÁNÍ
Velký dík
Chtěla bych touto cestou poděkovat místním hasičům a především Jardovi Schmidovi a Lucii Valentové za úžasnou spolupráci a velkou pomoc v prvních dnech omezení provozu
prodejny COOP.
Ludmila Kurzová, vedoucí prodejny

KDE ZÍSKÁTE INFORMACE?
Hlavní linka s informacemi ke koronaviru:
1212
Státní zdravotní ústav
724 810 106 | 725 191 367 | 725 191 370

Zdravotní pojišťovny
VZP: 952 222 222
VoZP: 844 888 888
ČPZP: 810 800 000
OZP: 261 105 555

ZP ŠKODA: 800 209 000
ZPMV: 844 211 211
RBP: 800 213 213

Infolinka Plzeňského kraje pro oblast Klatovy
Po-Pá 7:00–15:00
tel: 376 370 624, 376 370 611

Linky 155 a 112 volejte pouze při vážných zdravotních
problémech. Nezatajujte žádné informace!

INTERNETOVÉ ZDROJE
Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz
Vláda ČR: www.vlada.cz
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje:
www.khsplzen.cz

