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Léto v Kašperských Horách
ve víru hudby, divadel a koncertů

Začátek léta se nezadržitelně blíží
a Kašperské Hory ožijí množstvím pestrých kulturních akcí. Následující pozvánka je pouze výčtem z kulturního
programu Kašperských Hor, který naleznete na konci tohoto čísla Zpravodaje.
Den hudby | U příležitosti Mezinárodního dne hudby vystoupí v sobotu
21. června hudební skupiny různých žánrů. Během celého odpoledne a večera vystoupí nejen místní hudební skupiny, ale
i kapely z okolních měst. Hlavní hvězdou
večera je finalista Superstar Michal Šeps.
Dále zahrají: skupiny Barakudy, Kůrovci,
Dechovka Vacov, I´m Age, Miriam,
Volkmen, Covers for Lovers, Votom,
Wlastenci a Rankl Sepp.
Mount Kašperk | Hned první červencový víkend 4. - 5. 7. se koná již 3. ročník
festivalu soudobé populární křesťanské
hudby nejrůznějších žánrů. Program je
uspořádán do dvou podvečerních koncertů
tří kapel a sobotního hudebního odpoledne. Více informací na str. 14.
Noční prohlídky hradu | Hrad Kašperk
nespí ani po setmění. Naopak, od 17. do
19. července ožije po západu slunce netradičními nočními prohlídkami hradu,

které kromě neopakovatelné atmosféry nabídnou i dobrodružství, tajemství a několik překvapení. Více na str. 3.
Na konci světa 2014 | Multižánrový hudební a divadelní festival zavítá do údolí ke
Kašperských Horám již potřetí v termínu
od 18. do 20. 7.. Zazní hudební styly jako
ska, rock, punk, funk, alternative, vystoupí
však i divadelní subjekty.
Pouť Panny Marie Sněžné |
Dlouholetou a tradičně významnou událostí města je Kašperskohorská pouť
Panny Marie Sněžné ve dnech 1. – 3. srpna. Hlavním lákadlem je benefiční poutní
koncert skupiny Spirituál kvintet v kostele
sv. Mikuláše. Dalšími body programu jsou
např. staročeský jarmark na náměstí, sobotní pouťová zábava nebo IV. ročník srazu
harmonikářů. Nelze opomenout tradiční
keltské sobotní odpoledne, kdy nás potěší
řada zajímavých hudebníků, těšit se můžete i na skupinu Pavla Lohonky Žalmana Žalman a spol.
Divadla na Kašperku | Divadelní spolek
Kašpar již tradičně navštíví hrad Kašperk,
aby v termínu 3. – 10. 8. uvedl to nejlepší ze
svého repertoáru - Romeo a Julie a Cyrano.
V hlavních rolích se představí Matouš
Ruml a Tereza Rumlová jako Romeo a Julie

a Martin Hofmann
a Jitka Čvančarová jako
Cyrano a Roxana. Představení
Romeo a Julie se účastní i hudební skupina
Krless, jejichž koncert bude následovat i po
skončení představení. Viz str. 3.
Šumavské Kašperské Hory | Hlavní
sezona je zakončená slavnostmi města
Šumavské Kašperské Hory, které proběhnou 12. – 14. září. Letošní rok se ponese v duchu stále atraktivní doby konce
monarchie. Bohatý doprovodný program
nabídne řemeslné a farmářské trhy, divadla, koncerty, dobovou módní přehlídku,
výstavu historické hasičské techniky a jiné.
Místní restaurace se se svými specialitami
opět zúčastní gastronomické soutěže, o jejímž vítězi rozhodnou sami návštěvníci.
Pro nejmenší bude připravena speciální
scéna s tvořivými dílnami.
Akce IS a SEV Kašperské Hory | Jak
po celý rok, tak i přes letní období chystají pracovníci Informačního střediska NP
Šumava řadu zajímavých akcí a přednášek. Nechybí cyklus cestopisného povídání s promítáním fotografií, procházky do
přírody zaměřené na faunu a floru Šumavy,
v nabídce jsou i tvořivé dílny, vyzkoušet si
můžete i ryžování zlata.
Výstavy | Letní kulturní program také
doplňuje řada výstav v Galerii Muzea
Šumavy nebo ve Výstavní síni na radnici. Za zhlédnutí stojí výstava Netopýrů
a Příroda Šumavy objektivem zoologa, od
srpna k nám doputuje obdivuhodná výstava Gotika v jihozápadních Čechách - obrazy krásy a spásy (více o výstavě na str. 13).
Další plánovanou letní výstavou je soubor
fotografií Šumavy z české i bavorské strany
autora Kiliana Schönbergera.
Více informací naleznete v kanceláři
MěKIS, před každou akcí na plakátovacích plochách nebo na webech www.sumavanet.cz/ickhory.
-jš, red-
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Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR k Petici

Dne 29. 4. 2014 proběhlo v Senátu
Parlamentu ČR Veřejné slyšení výboru
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva
a petice k „Petici žádající zastavení aktivit
vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR“. Tato Petice byla vyhlášena v Kašperských Horách v červnu 2013.
Petici jsme předávali panu senátoru Marcelu
Chládkovi 28. 1. 2014 s 13 265 podpisy a také s podpisy z partnerského města
Grafenau. Tím jsme dokládali podporu ze
zahraničí. Po kontrole podpisových archů
- muselo být 10 000 hlasů platných - byl
stanoven termín k veřejnému slyšení.
Při veřejném slyšení v Senátu se za
Kašperské Hory vyjádřili: Jindřich Ešner,
Bohuslava Bernardová, Ing. Oldřich

Slováček a Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D.
Dalšími, kteří se k Petici vyjadřovali, byli –
senátor Jaromír Jermář, senátor Pavel Eybert,
Ing. Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, Ing. Vladimír Dolejský,
Ph.D., náměstek ministra životního prostředí ČR, Ing. Jan Slanec, ředitel České
inspekce životního prostředí, senátor Josef
Řihák, RNDr. Miloš Kužvart, Markéta
Balková – starostka Obce Hvožďany, Jan
Šefrna z občanského sdružení Brdy nad zlato, Doc. Ing. Luboš Babička, CSc, Ing. Petr
Skála ze Svazu ochrany přírody a krajiny
ČR, Jiří Šťástka – starosta Obce Chotilsko,
Mgr. Josef Himl – starosta Městyse
Sepekov, Marie Mráčková – starostka Obce
Nezdice na Šumavě a senátor Jan Látka.

Oblastní charita Sušice

Oblastní charita Sušice působí
v Kašperských Horách již od roku 2005
a poskytuje služby osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nejsou
schopny tuto situaci samy vyřešit. Cílem
pečovatelské služby, odlehčovací služby a osobní asistence je pomoc osobám,
které chtějí žít ve svém přirozeném prostředí, ale z důvodu snížené soběstačnosti nemohou. Tyto tři služby vykonávají
profesionální pracovníci v domácnostech
těch, kteří takovou pomoc potřebují.
Pracovníci v sociálních službách v rámci pečovatelské služby zajišťují donášku
obědů, které se v Kašperských Horách
odebírají ze školní jídelny, do jídlonosičů v termoobalu. Odlehčovací služba
pomáhá rodině pečovat o osobu blízkou,
a tím jí ulevit. Pečovatelská služba a odlehčovací služba poskytují péči, která si
je veskrze podobná. Osobní asistence se
poskytuje osobám se zdravotním postižením v jejich domácnostech. Společně
s osobním asistentem je jedinec schopen

zvládat běžné činnosti ve svém přirozeném prostředí.
Odborné sociální poradenství je určeno lidem, kteří jsou v nepříznivé životní
situaci. Tuto službu vykonávají odborně
vzdělaní sociální pracovníci. Odborné
sociální poradenství je klientům poskytováno v nových časech - každé úterý
od 13.00 do 16.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou
službou.
Poslední službu, kterou Oblastní
charita Sušice poskytuje, jsou sociálně
aktivizační činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Sociálně
aktivizační činnosti poskytují sociální
pracovníci a je známo, že o aktivity není
nouze. Vypovídá o tom nedávná akce pečení perníčků, díky kterým se Oblastní
charita Sušice mohla zapojit do pořádání akce Den pro rodinu, která se konala
v sobotu 17. 5. 2014. Sociální pracovnice společně s účastnicemi napekly něco
přes 400 perníčků, které si lidé mohli

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů
Kašperské Hory

děkuje firmě Auto Oudes za
sponzorský dar v podobě opravy
náhradních dílů na hasičské vozidlo a další sponzorské dary.

Jmenovaní starostové jsou stejně „postiženi“ žádostmi o stanovení průzkumného
území na zlato nebo na wolfram. Petice
se bude ještě veřejně projednávat v celém
Senátu Parlamentu ČR. Mám k dispozici
přepis celého jednání, pokud byste někdo
měli o tento text zájem, ozvěte se, prosím.
Nemůžeme ho celý otisknout, protože je to
19 stránkový dokument.
Chtěla bych poděkovat i dalším
účastníkům veřejného slyšení, kteří vážili cestu z Kašperských Hor do Prahy,
a tím nás přijeli podpořit. Děkuji i Vám
všem, kteří jste podepsali Petici. Díky
Vám jsme svůj postoj mohli v Senátu
obhajovat.
Bohuslava Bernardová

na akci koupit nebo je dostali jako malé
občerstvení. Vzhledem k tomu, že se
pečení perníčků vydařilo a úspěch byl
veliký, bude se v takovýchto činnostech
pokračovat a budeme rádi za každé ruce,
které nám pomohou a budou z toho mít
stejnou radost jako my. Programy aktivit na následující týden jsou každý pátek
v 16.00 vyvěšeny na dveřích společenské místnosti v Domě s pečovatelskou
službou.

A jak nás poznáte? Každý všední den
nás můžete spatřit v červeném autě, které
potkáte v Kašperských Horách a v blízkém okolí. Dále nás poznáte podle oděvu,
na kterém máme logo Charity České republiky. Kdybyste měli jakékoliv dotazy,
nebojte se nás oslovit, třeba i na ulici. Dále
se můžete obrátit na sociální pracovnici
Veroniku Janoutovou (tel.: 731 669 951),
nebo psát na náš email: dpskh@charitasusice.cz.
Veronika Janoutová
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Jak jsem se potkala s panem prezidentem
Prezident republiky pan Miloš Zeman
byl ve dnech 14. – 16. 5. 2014 na třídenní návštěvě Plzeňského kraje. Dne 15. 5.
2014 navštívil Město Sušice, kam jsem
byla jako starostka sousedního města pozvána. Setkání se uskutečnilo v obřadní
síni sušické radnice. Pana prezidenta doprovázel hejtman Plzeňského kraje pan
Václav Šlajs a samozřejmě starosta Sušice
pan Petr Motl. V plně obsazené obřadní síni panovala přátelská atmosféra. Pan
prezident se zajímal o problémy Sušice
a celé Šumavy, hovořil o Národním parku
Šumava. Dotkl se i problému vynětí majetku Kašperských Hor z Národního parku Šumava. Pan starosta Motl sdělil panu
prezidentovi, že jsem přítomna. Měla jsem
tedy možnost panu prezidentovi znovu
(jednou už jsem mu to napsala) říct, jaké
máme se setrváním v NPŠ problémy, které
neřeší ani připravovaný zákon o Národním
parku Šumava.

Měla jsem připravený dárek pro pana
prezidenta – dřevořezbu hlavy Karla
IV. Autorem je pan
Vladivoj
Hrach,
v krabičce se znakem
města a nápisem
Město
Kašperské
Hory, kterou vyráběl
pan Michal Lukeš.
Při předávání dárku
jsem mohla panu
prezidentovi poděkovat i za podporu Společné setkání v Sušici; autor: Klatovsky deník - Rostislav Kutěj
v otázce průzkumu a případné těžby zlata v Kašperských Hor a ptal se na otázku zlata. Pána jsem neviHorách. Pana prezidenta jsem si dovolila děla, jenom slyšela, proto nevím, kdo to byl.
do Kašperských Hor pozvat.
Jsem ráda, že jsem měla možnost sePan prezident poté vyšel na náměstí tkat se s panem prezidentem Milošem
v Sušici, kde mu měli možnost občani položit Zemanem a informovat ho o problémech
svoje otázky. Chci tímto poděkovat pánovi, našeho města.
Bohuslava Bernardová
který se představil jako občan Kašperských

Novinky na hradě Kašperk
Léto se kvapem blíží a hrad Kašperk si
pro své návštěvníky připravil bohatý kulturní program.
Vybrané víkendy budou znovu patřit
Cyklu oživené historie, během které hradní
nádvoří ožije historickými řemesly, kulturou a řadou dovedností. Mimo jiné se návštěvníci hradu budou moci zúčastnit školy
šermu, výuky středověkého tance, pokochat
se uměním kovářského mistra nebo pozorovat překrásnou noční oblohu z nejvýše položeného královského hradu v Čechách pod
dohledem zkušeného astrologa.
Hrad nespí ani po setmění. Naopak, od
17. do 19. července ožije po západu slunce
ve zcela jiném duchu, než jak jsme zvyklí. V duchu tajemném, záhadném, dobrodružném. Uchvacující atmosféra potemnělé hradní zříceniny rozehrává hru světla
a stínů, hru plnou tajemství a netušených

souvislostí. Noční prohlídky hradu nabídnou kromě neopakovatelné atmosféry
i dobrodružství, tajemství a několik překvapení, na která se návštěvníci mohou těšit v kulisách potemnělé hradní zříceniny.
Jako již tolikrát, i letos se stane hrad
Kašperk místem milostného vzplanutí
a vášně, ale i místem zrady a tragické lásky.
Již tradičně hrad navštíví divadelní spolek
Kašpar, aby v nenapodobitelné atmosféře
hradního paláce opět uvedl to nejlepší ze
svého repertoáru - Romeo a Julie v termínu 3. – 6. srpna a Cyrano v termínu
7. – 10. srpna. V hlavních rolích se představí Matouš Ruml a Tereza Rumlová jako
Romeo a Julie a Martin Hofmann a Jitka
Čvančarová jako Cyrano a Roxana.
Protože chceme svým návštěvníkům
dopřát neustále nové a netradiční zážitky,
na letošní sezonu jsme připravili zcela nově
pojatý prohlídkový okruh „Život na
hradě“, který jsme
společně s Vámi
slavnostně otevřeli
v pátek 16. května.
Návštěvníkům přiblíží hradní každodennost v době
vrcholného středověku a především
poodhalí způsoby
a metody, které nám
poskytují informace pro rekonstrukci
středověkého života. Zlatým hřebem

celé prohlídky bude velmi netradičně pojatá ukázka toho, jak si středověký život na
hradě představujeme my. Kdo však nestihl
navštívit nový okruh v pátek 16. května,
nemusí vůbec zoufat. Tento prohlídkový
okruh budete moci navštívit až do konce
turistické sezony, tzn. do konce října.
Přeji všem pohodové léto a hodně
sluníčka!
Zdeněk Svoboda
kastelán hradu

Partnerské setkání
Aby se partnerská města nepotkávala pouze na oficiální úrovni, Město
Kašperské Hory ve spolupráci s hradem Kašperk uspořádalo neformální
společné setkání s bavorským městem
Grafenau, které se uskutečnilo v pátek
6. 6. 2014 na hradním nádvoří.
Za Kašperské Hory byli na akci pozváni zástupci Sdružení dobrovolných
hasičů, TJ Kašperské Hory, Základní
školy i dalších spolků a organizací
z Kašperských Hor. Pro příchozí byl
nachystán doprovodný program ve formě nových komentovaných prohlídek
hradu, na nádvoří stála kovářská dílna
a také tradičně zahrála skupina Kůrovci.
Nechybělo ani občerstvení.
Akce byla ukončena v podvečerních
hodinách a spokojení účastníci si slíbili
brzké shledání.
-red-
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Zprávičky z naší školičky…
Než se nadějeme, bude tu konec školního roku a my se ohlédneme za tím,
co se nám podařilo za posledních pár
měsíců.
Ve školce si jen nehrajeme. Musíme
plnit Rámcový vzdělávací program, který máme zaměřený na environmentální
a ekologickou výchovu; děti denně cvičí,
kreslí, opakují známé básničky a písničky
a učí se nové. Denně je jim čtená pohádka, při které se děti učí poslouchat a posléze vyprávět to, co slyšely. Při té příležitosti chodíme každý měsíc do IS a SEV
v Kašperských Horách, kde jsou dětem
připravovány zajímavé programy.
Hned počátkem roku nás poctil svou návštěvou pan Daniel Jiroušek, profesionální
hasič z Prahy, který menším dětem objasnil, jak se chovat a co dělat, kdyby hořelo.
Dětem také ukázal výstroj a různé náčiní,
které používají při hašení.
Další návštěvou v MŠ byla budoucí
zubní lékařka, která dětem ukázala, jak
správně provádět zubní hygienu. Ukázala
dětem různé druhy zubních kartáčků, zubní náhrady a děti si mohly vše prohlédnout
a osahat.
Absolvovali jsme různé exkurze např.
jsme se byli podívat u pana Ladislava
Hadravy v zámečnictví, na poště, v obchodě, ve zdravotním středisku, v kadeřnictví,
v dětském domově, na policii…
Na začátku února jsme dostali od paní
Aleny Kocumové strašilky. Děti je s nadšením pozorují.

Na konci února jsme si udělali ve třídě
karneval a pomalu se loučili se zimou.
V březnu proběhl zápis nových dětí do
MŠ. Zatím bylo přihlášeno 11 dětí.
V dubnu jsme si udělali Noc
s Andersenem. Spát i v noci ve školce?
To bylo pro čtyři odvážlivce něco nového.
Kromě spaní jim byla čtena pohádka, při
které děti plnily různé úkoly, a před spaním se šly ještě projít do přírody.
V polovině dubna jsme měli na hřišti
přehlídku dravců, kteří nám ukazovali, co
dovedou. Na konci dubna jsme se všichni
oblékli jako čarodějnice a prolétli jsme se
městem. Na tento den jsme se těšili, neboť
jsme se mohli vydovádět. Odměnou nám
byly úsměvy lidí kolem nás.
Jelikož jsme ještě malí a všechno nám
déle trvá, začali jsme se pomalu učit básničky a písničky pro maminky a babičky na
Den matek. A besídka se nám povedla.
Další týden jsme se byli podívat
v Rejštejně na farmě na Losenici. Děti byly

Do druhého pololetí vstupovali předškoláci zápisem do 1. třídy ZŠ, prvně zasedli
do lavice, plnili úkoly, zodpovídali otázky.
Karnevalové veselí přišlo i k nám. Rej
maškar doplnily soutěže, tanec, vyhodnocení nejlepších masek a velká spontánní
zábava a nálada.

statečně absolvovaly trasu s úkoly ke hradu Kašperku, kde pokračovaly další soutěže, zábavný program, dále pak večerní
lampiónový průvod městem s nádechem
tajemna.

Předškoláci ve 2. pololetí

Zapojení rodičů do společného tvoření
dětí má u nás již tradici prostřednictvím
odpoledních tvořivých dílniček, tentokrát
s jarní a velikonoční tematikou.
Celorepublikové akce „Noci
s Andersenem“ se děti zúčastnily společně
s rodiči a svými staršími kamarády ze ZŠ,

Vědí děti, zda je pro nás voda důležitá? Samozřejmě, a proto vodě pomáhají
třeba úklidem studánky pod kostelem
Panny Marie Sněžné. Pobytem u potůčku
u Amálina údolí se přesvědčily o životě
u vody a o tom, co zde roste.
I na Velikonoce se mohou děti proměnit
ve velikonoční zajíčky a přicházející svátky
přivítat „hrkáním“ na Zelený čtvrtek.

nadšené ze zvířátek, která mezi nimi volně pobíhala a děti je mohly krmit suchým
chlebem.
Každý měsíc jsme navštívili v Sušici
divadelní nebo filmové představení.
A v Kašperských Horách jsme navštívili místní Muzeum Šumavy a Muzeum
hraček.
Začátkem června jsme jeli na výlet do
Přírodovědné stanice do Horažďovic.
Prohlédli jsme si jak vodní, tak hrabavou
drůbež, hospodářská i exotická zvířata.
Dětem se zvířátka velice líbila a stejně ocenily jak Přírodovědnou stanici
v Horažďovicích, tak farmu na Losenici.
Jelikož děti z 1. třídy MŠ pravidelně chodí
na dlouhé vycházky do okolí Kašperských
Hor, vydali jsme se také pěšky na hrad
Kašperk a Cestou zlatokopů.
Snažily jsme se dětem připravovat takové
činnosti, aby se jim ve školce líbilo a těšily se
do ní a zároveň se učily a zdokonalovaly.
Mirka Prekopová

Chráníme svoji Zemi! Své poznatky
o přírodě děti zúročily na společné akci
SEV NP Šumava a ZŠ „Dni Země“. S přehledem plnily připravené úkoly (dokonce
i pro školáky) a následně sesbíraly odpadky
po městě. „Prosíme, odpadky patří do košů
a kontejnérů!!!“
A další seznámení s vodou! A přímo v Aquaparku v Horažďovicích.
Děti se během 6ti lekcí učily základům plavání a hlavně nebát se vody.

Děkujeme Městu K. Hory za poskytnutí
městského autobusu a slevy na jízdném!
Děti si opravdu plavání užívaly.

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

A další převleky! Tentokrát se z nás staly čarodějnice se vším všudy - s hady, netopýry, pavouky, košťaty a dokonce s lektvarem z čarovných bylinek.

Z oslav osvobození si děti budou určitě pamatovat výstavu historických vojenských vozidel, střelbu ze vzduchovky
a samozřejmě i projížďku v historickém
vojenském vozidle.
Určitě mají děti rády svoji rodinu
a hlavně maminky! Kulturní program,
dárečky, tanečky toho byly důkazem
a děti maminkám chtěly poděkovat při
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besídce k Svátku matek za jejich lásku
a starost.
Těšíme se do první třídy? A víme, co nás
čeká? Asi ne, a tak jsme se mezi prvňáčky, kteří již umí číst, počítat, psát …, šli
podívat.
… a přišla koza, na návštěvu na
zahradu.

Tento výčet zajímavých akcí předškoláků můžeme doplnit o divadelní představení návštěvy muzeí, radnice, památek,
obchodů, provozoven, návštěvy místního
řezbáře, besed k tématu životního pro-

Pasování na čtenáře
Pěkným zvykem na naší ZŠ se stalo
tzv. Pasování prvňáčků na čtenáře.
Děje se tak rok co rok. V závěru školního roku, kdy žáci 1. třídy už dostatečně

zvládli techniku čtení, pozveme do školy
na hodinu ČJ rodiče. Školáčci pak předvedou svůj um ve čtení v různých činnostech.
Čtou sborově, po skupinách i jednotlivě.

středí, návštěv SEV NP Šumava s tématy o přírodě a její ochraně, vycházkám,
pozorováním života v přírodě, kolem
nás, oslavou tradic, svátků. Ovšem se
dokážeme pobavit, diskutovat, zvěčnit
ve svých dílkách. Děti si osvojovaly znalosti a dovednosti, které jsou potřebné
pro vstup do první třídy ZŠ a od začátku
školního roku udělaly kus práce.
A co nás ještě čeká? Společná vycházka dětí a rodičů s lektorem SEV NP
Šumava s trasou „Přes Nebe a Peklo na
Ždánov,“ oslavy Dne dětí, třídní výlet na středověký vodní mlýn Hoslovice
a krokodýlí farmu v Protivíně, společné fotografování, beseda s p. učitelem
Jílkem o včeličkách, červnové přespání
dětí v MŠ bez rodičů, cesta pohádkovým
lesem a šerpování budoucích prvňáčků
na slavnostní zakončení školního roku.
Děkujeme všem, kdo nám pomáhali
a fandili, zároveň děkujeme za veškeré
dárky. Určitě se děti těší na prázdniny
a tak jim přejeme plno sluníčka, vody, her
a radosti.
Vaši předškoláci a třídní učitelky Radka a Dáša

Mají ukázat, že čtou text napsaný velkými
tiskacími písmeny, malými tiskacími písmeny i psacím písmem.
Rodiče si tak připomenou celý postup
nácviku čtení, ale mohou také slyšet a porovnat si úroveň čtení u jednotlivých žáků.
Letos tato slavnostní akce připadla na
pátek 23. 5. Téměř každé z dětí si přivedlo
jako hosta někoho z rodiny.
Myslím, že byly všechny pyšné, že mohly
ukázat, jak tuhle náročnou a stěžejní „disciplínu“ 1. třídy zvládly. Za odměnu a na
památku dostaly krásné medaile z pálené
hlíny s nápisem „Čtenář“. (Velké poděkování patří pí uč. P. Nové za zhotovení.)
Moc si přeji, aby rodiče dál čtenářství ve
svých dětech podporovali – kupovali jim
knihy, sami četli a tím poskytovali svým
dětem vzor a doma dětem zajistili podmínky pro nerušené čtení.
Milena Kankrlíková

Olympijský víceboj
Konec školního roku se blíží mílovými
kroky. Když se ohlédnu zpátky, musím
konstatovat, že máme za sebou opět hodně sportovních, kulturních i vzdělávacích
akcí.
Vždy v tomto období ve zpravodaji informuji o sportovních aktivitách a úspěších
žáků kašperskohorské školy, ale tentokrát
budu psát o celorepublikovém projektu,
o kterém možná mnozí víte z médií.
Olympijský víceboj letos poprvé zorganizoval Český olympijský výbor na podporu sportu a zdravého životního stylu.

Hlavním cílem víceboje není dosahovat
nejlepších výkonů, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. − 9. tříd základních škol do
šesti měřitelných disciplín.
Akce probíhá od 7. dubna do 30. května. V červnu 2014 pak na nejaktivnější
školy čekají výhry v podobě sportovního
vybavení.
Do prvního ročníku se přihlásilo
541 škol a mezi nimi je i ta naše. Na začátku žáci mohli zhlédnout motivační videa s Vavřincem Hradítkem a Veronikou

Vítkovou. Poté jsme se s našimi žáky
pustili do plnění disciplín: běh na 60 m,
běh na 500 m (1. stupeň), běh na 1000 m
(2. stupeň), hod kriketovým míčkem, skok
daleký z místa, výdrž ve shybu a hluboký
předklon. V této chvíli máme již výsledky zaznamenány a zaslány. Na webových
stránkách www.olympic.cz/olympijskyviceboj najdete kromě výsledků i další zajímavé informace.
Sportujte se svými dětmi!
Krásné prosluněné léto vám všem přeje
Miroslava Melicharová
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Je červen…

...měsíc, na který všichni školáci netrpělivě čekají. Blíží se den, kdy dostanou
vysvědčení, a pak hurá na prázdniny.
Možná neškodí malé zamyšlení nebo
spíše poohlédnutí zpět za uplynulými 10 měsíci. Za školní rok se dá leccos stihnout, je potřeba se naučit různé
vzorečky, naučit se nazpaměť mluvnická pravidla, slovíčka a spoustu dalších
poznatků, které je potřeba si utřídit
a hlavně do hlavy někam „natlouct“. Za
školní rok by měl být znát na každém
školákovi posun výš. Tak by to opravdu
mělo být. Jenže realita je poněkud jiná.
Dnešním žákům se příliš nechce učit
a poctivě se na školní práci připravit,
na internetu se dá přece všechno najít…
přesto máme v každé třídě několik dobrých žáků, kteří dosahují výborných výsledků a mají i mimo školu mnoho zálib.
Záleží na rodičích, jak své dítko dokážou nasměrovat, k jakým aktivitám ho
vedou. Občas je potřeba pochválit, občas se my, rodiče, musíme tvářit přísně.
Ale vždy bychom se měli snažit dítěti
porozumět a podpořit ho.
I my, učitelé, závěr školního roku ví-
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táme. Potřebujeme načerpat síly do
další práce, najít nové nápady, jak lépe
vést své hodiny. Dnes už opravdu křída
a tabule nestačí. Jsem ráda, že už si veřejnost zvykla na naši vývěsní skříňku
u samoobsluhy, kde jsou poměrně často
vyměňovány fotografie z našich školních
aktivit. Za velmi přínosné považuji pro
naše žáky zejména to, že mohli 2x navštívit skutečné divadelní představení,
měli možnost besedovat s účastníkem
tzv. III. odboje p. Wiendlem z Klatov.
Tento devadesátiletý pán vyprávěl se zaujetím a obrovským elánem o tom, jak
pomáhal lidem v 50. letech na svobodu.
8. třída absolvovala kurz první pomoci se
záchranářem.
Nápadů, jak vyučování zpestřit je mnoho, přesto je na prvním místě výuka a pochopitelně i doma nezbytné učení a vůbec
celková příprava na vyučování. Jsem ráda,
že máme učitelský sbor, na který se můžeme spolehnout. Děkuji učitelům i dětem
za jejich práci, všem samozřejmě přeji
i pěkné prázdniny. Rovněž můj dík patří
radnici za podporu.

Blahopřání
10. května 2014 oslavila 85. narozeniny paní Květa Hadravová. Většinu
produktivního věku pracovala ve školství v Kašperských Horách. Nejprve
pracovala jako vychovatelka v dětském
domově, v šedesátých letech pak jako
vychovatelka v učňovské škole. Od
počátku 70. let až do odchodu do důchodu pracovala v dětském domově ve
funkci ředitelky.
Při velkém počtu dětí v DD v té
době, přístavbě a mnoha dalším starostem i radostem to byla náročná práce.
Dětem se věnovala s láskou, mnohé ji
braly za mámu. I po 30 letech, kdy již
v domově nepracuje, ji „její“ děti navštěvují i s partnery a dětmi či vnoučaty, píší jí a telefonují. Za vše, co pro
děti a dětský domov vykonala, si zaslouží poděkování.
Do dalších let též přání zdraví
a pohodu.

MUDr. M. Staňková

-vk-

Okresní kolo soutěže o „Zlatou srnčí trofej“
Dne 24. května 2014 se v Mladoticích
u Strážova konalo okresní kolo soutěže
pro mladé myslivce „Zlatá srnčí trofej“.
Soutěže se účastnilo rekordních 52 soutěžících ze šesti mysliveckých kroužků
okresu Klatovy. Kroužek mladých přátel
myslivosti Kašperské Hory byl zastoupen
14 účastníky.
Tak jako každý rok byla soutěž rozdělena do 3 kategorií - a to kategorie MINI
– pro děti do 2. třídy (i z Mateřské školky),
kategorie A - pro děti 3. - 5. třídy ZŠ a kategorie B - pro děti 6. - 9. třídy ZŠ. Soutěž
se skládala z testu teoretických znalostí,

z naučné stezky, kde děti určovaly dřeviny,
byliny, popisovaly projevy zvěře, zabývaly
se kynologií, mysliveckou mluvou apod..
V kategorii A a B nechyběla ani střelba ze
vzduchovky.
Letošní ročník byl obohacen o přednášku a ukázku sokolnictví, kdy byl manžely
Kuncovými předveden pár dravců raroha
velkého, sokol stěhovavý a sova pálená. Pro
zájemce byl připraven test z problematiky
sokolnictví. Jediným nešvarem při probíhající soutěži (jedná se o celodenní akci)
bylo počasí, které si střídáním deště a sluníčka hrálo na počasí „aprílové“. Slavnostní

vyhlášení proběhlo u chaty Mysliveckého
sdružení Strážov, která byla po celou dobu
zázemím pro soutěžící a jejich doprovody.
V kategorii MINI se pořadí neurčuje, jde
zejména o to, aby se děti seznámily s jednotlivými úkoly a naučily se samostatnosti pro
další kategorii. V kategorii A se podařilo
Dianě Šubrové obsadit 1. místo a v kategorii B se pro změnu podařilo obsadit 1. místo
Miroslavu Kortusovi. Na další medailová
místa jsme bohužel nedosáhli, ale i tento
výsledek je velice povzbudivý. Každým rokem nám silně narůstá konkurence, ale jak
je vidět, našim dětem to až zas tolik nevadí.
Chtěl bych poděkovat nejen vítězům, ale i zúčastněným, které si dovolím
vyjmenovat.
• Kategorie Mini: Jakub Nový, Zuzka
Šubová, Terezka Mrázková, Peťa
Ludvarová, Esterka Vellnerová.
• Kategorie A: Martin Sova, Matěj
Voldřich, Adéla Waldmannová, Václav
Waldmann, Monika Kortusová, Diana
Šubrová.
• Kategorie B: Miroslav Kortus, Jiří
Kučera, Štěpán Mrázek.
Poděkování samozřejmě patří i rodičům
dětí, kteří mají zájem o jejich mimoškolní
aktivity a nemohu opomenout ani Základní
školu v Kašperských Horách pod jejíž hlavičkou kroužek Mladých přátel myslivosti
existuje.
Jaroslav Nový

Kašperskohorský zpravodaj

Příloha
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kašperskohorského zpravodaje
Co se děje kolem výstavby nové tělocvičny?
Dne 30. 5. 2014 do 10.00 hodin měli
zájemci možnost se přihlásit do výběrového řízení na zhotovitele stavby „Základní
škola Kašperské Hory, multifunkční tělocvična“. V 10.15 hodin se obálky s nabídkami otvíraly, nabídek bylo celkem 13, při
samotném otvírání bylo přítomno 12 zástupců firem. Následovalo hodnocení komise, která navrhla Radě města nejvhodnějšího uchazeče o výstavbu. Rada města
dne 4. 6. 2014 na doporučení hodnotící
komise schválila jako zhotovitele firmu SILBA – Elstav s.r.o., Letkov 155,
326 00 Plzeň, jejíž nabídka obsahovala
nejnižší cenu za dílo. V současné době
jsou všechny firmy informovány o výsledku výběrového řízení a běží zákonné
lhůty. V případě, že se firmy budou chovat zodpovědně, měli bychom 15. 7. 2014
zahájit výstavbu nové tělocvičny.

A co stará tělocvična? Já osobně nejsem proti její opravě, ale až v době, kdy
bude známo její využití, děti budou mít
kde cvičit a my jim budeme moci nabídnout nové prostory. V jiné části Zpravodaje
se dozvíte, kolik bude stát oprava stávající
tělocvičny. V tuto chvíli nevím o tom, že
by existoval nějaký projekt, nebo finanční
návrh na opravu stávající budovy, oboje se
musí odvíjet od nového využití. Porovnejte
si prosím finanční náklady zde zveřejněné
s těmi, kdy doma opravujete svoji daleko
menší nemovitost v určitě lepším technickém stavu. Úplně jsem nepochopila, zda jde
pouze o náklady na práci, nebo i na materiál. Nepřijde mi smysluplné opravovat něco
jenom proto, abych opravovala. Například
vyměním okna, pak zjistím, že okno potřebuji umístit jinde…. Nehledě na to, že
město má jiné podmínky pro zadávání sta-

Poslední dějství smutné komedie?
Ve čtvrtek 7. května proběhlo dosud poslední zasedání zastupitelstva města, tentokrát za nebývalé účasti občanů města.
Do programu jednání radní na návrh SNK
Pohoda zařadili bod formulovaný: realizace
akce „ZŠ – multifunkční tělocvična“, oprava stávající tělocvičny? Vzhledem k tomu,
že den nebo dva před jednáním zastupitelstva, byly zveřejněny zadávací podmínky
a tím zahájeno výběrové řízení na zhotovitele novostavby tělocvičny, podporovatelé
této akce z řad zastupitelů navrhli uvedený
bod z jednání vypustit, neboť řešit dilema
zda stavět novou nebo opravovat starou tělocvičnu bylo v tu chvíli bezpředmětné. Na
to reagovali další odpůrci nové tělocvičny
podáním jiného protinávrhu s písemným
požadavkem na přehodnocení (?) celého
projektu, podporovaným podpisy několika (?) občanů města (přesnější informace
nejsou k dispozici, listina s formulací požadavku a podpisy se prý nedochovala).
Postupem podle jednacího řádu zastupitelstva byl tento požadavek na doplnění
programu jednání zastupitelstva zamítnut,
v dalším hlasování neprošel ani návrh na
stažení z programu projednávat znovu zda
stavět nebo opravovat.
Přes komplikace s programem jednání se
přece jen zastupitelstvo posunulo k obvyklým pracovním bodům s tím, že jednání

o požadavku SNK Pohoda paní starostka
přesunula k závěru zasedání v očekávání
tradičně bohaté diskuze. Její předpoklad
se naplnil. Po emotivním vystoupení jednoho občana, který se dlouhodobě snaží zmařit novostavbu, se dostal ke slovu
lídr Pohody. Prezentaci požadavku svého
sdružení na projednání zda stavět novou
nebo opravovat starou budovu pojal velice
svérázně – uvedl výčet svých sportovních
aktivit i sportovních úspěchů svých dětí
(všechna čest, jsou skutečně výjimečné,
zasluhují uznání a také je nikdo nezpochybňuje), avšak nové argumenty na podporu nebo proti rozhodnutí zda stavět
novou nebo opravovat starou tělocvičnu
nezazněly. Právě v kontextu se sportovní
minulostí a angažovaností pana Chlady
o to víc překvapuje, že vytrvale odmítá
zlepšení podmínek pro sportovní aktivity
dětí i ostatních občanů města.
V další diskuzi došlo i na dotaz směrovaný k odpůrcům novostavby, jak se sami
ve svých vyjádřeních nazvali, a to proč až
v posledním roce volebního období změnili názor, když sdružení, se kterým kandidovali v roce 2010, mělo výstavbu nové
tělocvičny ve svém volebním programu. Ve
své odpovědi místostarosta vysvětlil, že by
si vlastně novou tělocvičnu také přál nejen
pro své děti, ale měla by být menší, přimě-

vebních prací, než soukromník. Opravovat
starou budovu znamená v mnoha případech hodně překvapení, dejme proto pozor
na to, aby ty naše děti měly vůbec nějaký
prostor pro výuku tělesné výchovy.
Co napsat na závěr této zprávy? Mrzí
mi, že je kvůli nové tělocvičně město rozhádané. V lidském životě přichází dost
nepříjemných věcí, aniž je člověk dokáže
ovlivnit. Tělocvična určitě patří mezi ty,
kde to lze. Děkuji Vám všem, kteří jste se
zúčastnili posledního veřejného zasedání
zastupitelstva města, i Vám, kteří nás, zastánce nové tělocvičny, podporujete. Mojí
nabídky z minulého Zpravodaje, abyste zavolali, přišli, nebo napsali kvůli tělocvičně,
využili čtyři spoluobčané. I to považuji za
úspěch. Děkuji Vám za to.
Bohuslava Bernardová,
starostka

řenější a že by se mělo zároveň řešit využití
budovy staré. Jedno však vysvětlit zapomněl: proč s požadavkem na přehodnocení
projektu přišel až po více než tříleté účasti v radě města. Myslím si, že i ti, kteří si
přáli „pouze“ přehodnocení projektu a tedy
zmenšení navržené novostavby, si jsou velice dobře vědomi, že by to znamenalo
zahodit roky příprav, vyhodit projekt a začít znovu úplně od začátku. I když jejich
požadavek zněl jinak, důsledkem by bylo
zmaření výstavby nové tělocvičny, o což se
snažilo i SNK Pohoda.
Po vypjatém úvodním jednání o náplni
programu zastupitelstva mohli nakonec
přítomní občané zaznamenat proměnu původních odpůrců výstavby v umírněnější
„odpůrce“ (požadavek přehodnocení projektu). Zcela překvapivě ani Pohoda, která
tvrdošíjně vracela do jednání dilema, zda
stavět nebo opravovat, nakonec nepožadovala po zastupitelích vyjádřit se pro jednu
nebo druhou možnost, takže na hlasování v této věci vůbec nedošlo. Ke zmírnění
svých postojů odpůrce novostavby tělocvičny jistě přiměla i hojná účast občanů města
a zřejmě těch, kteří se na nový objekt pro
sport těší.
Na závěr si dovolím zapochybovat, zda
těm, kteří vyvolali tuto bouři ve sklenici
Pokračování na str. 8
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vody, šlo ve sporu o novostavbu tělocvičny skutečně o dobré hospodaření
s obecním majetkem, vždyť na vznesení připomínek a výhrad měli dost času
i příležitostí v předchozích letech. Jejich
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vystoupení na posledním zastupitelstvu
mě utvrdilo v tom, že si téma tělocvičny
vybrali pro své zviditelnění před letošními komunálními volbami. Občané našeho města jsou moudří a uvážliví. V říjnu poznáme, zda se nechali přesvědčit

prázdnými sliby, gesty a proklamacemi, nebo skutečnými výsledky práce při
správě společného majetku, při výstavbě
a rozvoji města v předchozích volebních
obdobích.
Alena Balounová, člen zastupitelstva města

Návrh opravy staré tělocvičny
Vážení spoluobčané,
zajímala jsem se o problém výstavby
nové tělocvičny. Navrhovala jsem opravu
stávající tělocvičny z části hradit z dotací,
kterou jsem i zprostředkovala, ale nebyl
o to zájem. Navštívila jsem oddělení památkové péče v Sušici a zjistila, že památkáři opravě staré tělocvičny nebrání. Tak
jsem si pro zajímavost nechala vypočítat
orientační cenu za opravu staré tělocvičny
- podstatné položky – abych měla ponětí
o tom, kolik by její oprava stála i bez dotací. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.:
• Výměna oken včetně demontáže a likvidace starých oken a montáže nových: cena 341 912,00 Kč; cenová nabídka OKNOSERVIS s. r. o.
• Vnitřní hrubá vodoinstalace a kanalizace včetně materiálu, zařizovacích
předmětů: cena 87 725,00 Kč; cenová nabídka Voda topení - David
Kmoníček.Obkopání tělocvičny a položení drenáže: cena 242 000,00 Kč.
• Broušení a lakování parketové podlahy: cena 108 900,00 Kč; cenová nabídka Podlahářství Štěpán Pavel.
• Topení: cena 165 770,00 Kč; cenová nabídka Voda topení - David
Kmoníček
• Stropní zateplený podhled, výměna střešní krytiny, klempířské prvky,
montáž, demontáž a půjčovné lešení:
cena 869 064,00 Kč; cenová nabídka
Jiří Rubick.
• Oklepání a omítání vnitřních
i vnějších stěn, ochranné sítě oken,

obklady, dlažby v sociálním zařízení:
cena 738 100,00 Kč; cenová nabídka
Baldík Pavel.
• Elektřina včetně rozvaděče bez svítidel a dopravy: cena 242 000,00 Kč;
cenová nabídka Petr Němec.
• Cena celkem 2 795 471,00 Kč včetně
DPH.
Cena nezahrnuje zhotovení schodiště
a nábytku v šatně, který je třeba vyrobit
nový, jelikož se v šatně nalézá dřevomorka, odvoz suti a případné další vícepráce. Všichni uvedení živnostníci a jedna
spol. s r. o., vyhotovili své nabídky na
základě rozměrů a vnějších fotek tělocvičny a byli informováni o tom, že je
tělocvična ve špatném stavu. Své cenové
nabídky vyhotovili na základě cen, které
obvykle účtují, souhlasili s tím, že jejich
jména budou uvedena v našem zpravodaji a chtějí se přihlásit do výběrového
řízení a práce skutečně provést. Kromě
pana Baldíka, který kvůli nemoci živnostenské podnikání přerušil.
A kromě ZEMSTAVU, kde jsem cenu
za obkopání budovy určila ve čtyřnásobné výši oproti ceně, kterou jsme hradili
ZEMSTAVU v České 153.
Upozorňuji, že celková cena je pouze
orientační, ale skutečně provedené práce
se mohou poté od nynějších cenových
nabídek lišit v řádech desítek procent, nikoliv stovek procent. A také je možné, že
jsem na nějaké práce zapomněla.
Ten, kdo projeví zájem a napíše mi na
adresu: mestokasperskehory@seznam.cz,

tomu mohu zaslat položkové rozpočty.
Navrhuji neprodleně starou tělocvičnu opravit, aby již na podzim mohly děti
tělocvičnu užívat. Stavbu nové tělocvičny zahájit – např. provést terénní úpravy.
Oznámit na stavebním úřadě, že je stavba
zahájena, aby stavební povolení po 2 letech
nepropadlo, a tím pádem se platnost stavebního povolení prodlužuje na neomezenou dobu. Náklady vynaložené na novou
tělocvičnu zaúčtovat na účet 042 pořízení
dlouhodobého majetku.
A čekat na to, až bude možno alespoň
částečně pokrýt stavbu nové tělocvičny
z dotací a poté zahájit stavbu nové tělocvičny s ohledem na využití tělocvičny původní a tak, aby nová tělocvična vypadala
zvnějšku stejně jako škola.
Tím pádem nevzniknou žádné škody na
majetku a navíc ještě ušetříme naše společné peníze.
Zajímejme se o to, co se kolem nás děje
s tím, že každý z nás má možnost věci kolem sebe měnit i prostřednictvím voleb.
Nespoléhejme se na to, že se v našem městě
budeme mít nadále stejně dobře jako dnes.
Nepodléhejme iluzi, že nyní máme peněz
dost a šetřeme už dnes. Budeme stále platit
stejnou cenu za topení a nebo za m3 vody?
1m3 vody stojí v Českých Budějovicích
72,00 Kč.
Pracuji jako účetní a ekonom, dále jsem
si sama přestavěla v Českých Budějovicích
2 činžovní domy stejným způsobem s jednotlivými živnostníky.
Magda Voldřichová, Česká 153

Stanovisko občana k rozpočtu města na rok 2014 ?
Předně to není téma, které je vhodné řešit touto cestou. Chápu sice, že se
tak stalo až poté, kdy již odsouhlasený
rozpočet (byť těsnou většinou) byl přijat
dne 19. 12. 2013 a s časovým odstupem
byla opozicí realizována jakási petiční
akce u části občanů v rozporu s platnými
zákony ČR, což nelze jinak kvalifikovat
než jako lobby zájmové skupiny. Žijeme
v demokracii zastupitelské a nikoliv
v demokracii přímé, což je značný rozdíl. A volíme kandidáty (tj. dáváme jim
důvěru), podle jejich odbornosti a zkušeností kterými občan, laik, nedisponuje. Jedině tak může obec prosperovat.
Právě ono srovnání s přímou demokracií
jako př. ve Švýcarsku či Dánsku je doku-

mentující, co je tím myšleno. Je to systém náročné informovanosti, občanské
znalosti a vyspělosti v souvislosti mezi
ekonomikou a prosperitou. Rozvinutý
federální systém ze silných malých obcí
ve vzájemné konkurenci. Ruku na srdce
– dá se to říci o nás?
Proto vzhledem k výše citovanému
nevyslovím, zda jsem či nejsem pro
výstavbu nové multifunkční tělocvičny, protože- opakuji, mně to nepřísluší. Nespornou odpověď však dávají
Kašperské Hory. Bylo hůř a stavělo se
- 14. století chrám sv. Markéty, radnice
16. století, město vyhořelo, vyrostlo znovu a tak dál. Měnily se i stavební slohy
a staré stavby nesou stopy následné mo-

dernizace přístavbou, dostavbou nového
křídla, věží – tak jak se měnila doba, gotiku, renesanci, baroko atd. atd. a nikoho
to nepohoršuje. Děti se rodily i v časech
zlých i za války, ale musí mít důvody nejen hmotné, aby zůstávaly – příznivé podmínky pro rozvoj po všech stránkách, ale
také přívětivé a družné prostředí a nikoliv
rozhádané a nevraživé. Rozpoutaný spor
„předmět nová tělocvična“ mně bohužel
připadá účelový pro podzimní komunální volby, ale, (a to už v Čechách v malých
obcích bylo vícekrát), rozhádaná, rozdělená společnost přetrvala do dalšího pokolení, aniž už kdo věděl, proč se soused
nezdraví.
Iva Sedlářová
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Dva postřehy z veřejného zasedání Zastupitelstva města
7. května, v předvečer státního svátku Dne osvobození proběhlo v zasedací místnosti radnice veřejné zasedání
Zastupitelstva města. Jak zaznělo na
zasedání, byla účast veřejnosti mimořádně vysoká. Důvodem této účasti byl
nesporně zájem občanů o postoj zastupitelů k realizaci akce „ZŠ – multifunkční
tělocvična“. V posledních dvou číslech
Zpravodaje se seriálem kontroverzních
článků na toto téma, se tato připravovaná stavba stala ostře sledovaným
a diskutovaným bodem práce vedení
města. Dalo by se proto očekávat, že
vedení města využije vysoké účasti občanů k tomu, aby podrobně informovalo
o připravované akci, vyslechlo názory
veřejnosti a zodpovědělo případné dotazy. K mému překvapení ale nastalo
hned po zahájení vzrušené dohadování
přítomných zastupitelů o to, zda tento
bod zařadit do programu nebo ne. Po
dlouhých minutách jednání byli zastánci
neprojednávání přece jen přehlasováni.
Po přečtení článků ve Zpravodaji jsem
opravdu nevěděl, na čí straně je pravda.
Na zasedání jsem pak šel s očekáváním,
že si vyslechnu věcné argumenty obou
stran a udělám si názor. Razantní snaha
vedení města vypustit stavbu tělocvičny

z programu jednání mě tedy velmi překvapila. Stejně jako skutečnost, že hlavním argumentem pro neprojednání byla
věta – „…měli jste se o to zajímat dřív,
teď už je všechno připraveno a nemáme
se o čem bavit…“.
Ještě víc mě ale překvapil postup
při projednávání otázky dalšího osudu objektu „Bílá růže“. Je jistě chvályhodné, že se vedení města podařilo
na konci minulého roku tento dům
koupit. Dům, který je určitě součástí historie města a starší pamětníci na
něj mají hezké vzpomínky. Když se
další jeho osud dostal na pořad jednání, dostali zastupitelé k rozhodování dvě alternativy. Dům zbourat nebo
nezbourat. Vedení města nenechalo
zpracovat k tak závažnému rozhodnutí žádné další varianty možného
využití, nepředložilo zastupitelům
žádné podklady k rozhodování. A moc
nechybělo a bylo hlasováním rozhodnuto o zbourání. Na základě návrhu
zastupitele Zdeňka Svobody pak bylo
rozhodnutí odloženo do příštího zasedání, „…s tím, aby zastupitelé města
a občané města mohli předkládat návrhy na využití tohoto objektu .“ (citace
ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva

města). A opět zazněl argument o tom,
že se pan Svoboda měl zajímat o dům
dřív a navrhnout jeho využití. Já si naopak myslím, že pan Svoboda a další
zastupitelé měli dostat jako podklad
k takto závažnému rozhodnutí architektonickou studii, která by v několika
variantách řešila možné využití domu
včetně varianty jeho demolice a dalšího
využití prostoru zbořeniště. A možná
by dokonce mohli mít možnost vyjádření i občané a návštěvníci Kašperských
Hor. Město by si takovou studii, nebo
i architektonickou soutěž jistě zasloužilo
a věřím, že by na ni vedení města našlo
i finanční prostředky. Vždyť argument
o „dopravní závadě“ nemůže být přece
tím jediným argumentem pro demolici.
Uvědomil jsem si to, když jsem nedávno autem projížděl úzkým, ale krásným
podloubím v Praze u Karlova mostu.
Možná, že už pražští radní o zbourání
tohoto domu na Křížovnickém náměstí také párkrát rozhodovali. Moudře ale
rozhodli „dopravní závadu“ neodstraňovat. Novorenesanční budova bývalého
nádraží Těšnov, jedna z nejkrásnějších
ve střední Evropě, takové štěstí bohužel
neměla.
Milan Bechyně, Červená
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Muzeum v Kašperských Horách bylo založeno
před 90 lety
Muzea
nepochybně patří k základním kamenům
civilizace a kultury. Z generace na
generaci uchovávají nenahraditelné
poklady kulturního dědictví, které
by bez jejich úsilí
zmizely
jednou
provždy.
Muzea
patří k nejstarším
stránkám vzdělanosti, přispívají k rozvoji věd a umění, jsou významným nástrojem vědecké, vzdělávací a osvětové
práce. Mezi muzei šumavského regionu
zaujímá významné postavení komplex
Muzea Šumavy, který vznikl v roce 1967
spojením původně městských muzeí
v Kašperských Horách, Sušici a Železné
Rudě.

Vlastivědné muzeum
Důležitou součástí celku Muzea Šumavy
je muzeum v Kašperských Horách , které patří k nejnavštěvovanějším muzeím
v České republice. Od samotného počátku
své existence vyvíjelo intenzívní sbírkotvornou činnost v oblasti střední Šumavy.
Zaměřením a šíří svých aktivit často překračovalo úzký místní rámec. První kroky
k jeho zřízení byly podniknuty už v první
polovině dvacátých let minulého století,
v době, kdy se město připravovalo na oslavu svého 600. výročí, které připadlo na rok 1930.
Založeno bylo údajně v roce
1924 a první své umístění našlo v prostorách bývalé odborné
školy pro zpracování dřeva. Už
ve svých začátcích mělo štěstí
na pozoruhodné osobnosti, které přínosně zasahovaly do jeho
osudů.
Za hlavního zakladatele tohoto vlastivědného muzea je
považován ředitel místní měšťanské školy Rudolf Nowak,
který v Kašperských Horách
působil jako učitel již od roku
1898. Během několika prvních let existence muzea shromáždil přes tři tisíce
sbírkových předmětů, prováděl památkářskou dokumentaci v městě i jeho okolí, pro
muzejní expozici zhotovil řadu nákresů
a plánků i čtyři metry dlouhý model hradu
Kašperku. Ve sbírkách jsou dodnes uchovávány Nowakovy akvarely i oleje s motivy
z Kašperských Hor a okolí. Své znalosti
regionální historie, výtvarný talent i organizační schopnosti Nowak vynikajícím

způsobem uplatnil v rámci příprav velkolepého historického průvodu, který při
oslavách města v červnu 1930 demonstroval jeho šestisetletou historii. Dalším vynikajícím pracovníkem a pokračovatelem
Nowakovým byl profesor kašperskohorské
německé reálky Hans Kollibabe, známý
svými četnými vlastivědnými články, organizováním společenského a hudebního
života, kronikářskou prací a především
svou činností sběratele lidové slovesnosti, zejména pohádek, pověstí i historek ze
střední Šumavy, které vydával také knižně.
Mimo jiné se věnoval také vlastní literární
činnosti a hudbě. Za jeho působení muzeum získalo celou řadu cenných přírůstků,
zejména z oblasti lidové kultury, sbírky
byly nově roztříděny a uspořádány. Díky
profesoru Kollibabemu muzeum rovněž
pečovalo o poměrně rozsáhlý městský
archív.
Jako zcela výjimečnou aktivitu v předválečných letech je třeba u kašperskohorského muzea hodnotit úsilí o realizaci
vědecké výzkumné činnosti v terénu. Ve
třicátých letech toto malé vlastivědné muzeum organizovalo a z vlastních prostředků i veřejných sbírek financovalo archeologický průzkum keltských hradišť na Sedle
u Albrechtic a na Obřím hradu u Popelné,
který prováděla badatelka Dr. Kamila
Streitová z Ústavu prehistorie Německé
univerzity v Praze.

Muzeum pro Šumavu

V nelehké době bezprostředně po roce
1945 mělo muzeum opět štěstí v osobě
příbramského rodáka učitele Emanuele
Boušky, který muzeum úspěšně spravoval a vedl až do konce šedesátých let, dal
mu novou náplň a cíle. Bouška nejen, že
přes několikeré náročné stěhování sbírek
uhájil existenci muzea, ale v nebývalém
rozsahu sbírky vlastními sběry významně obohatil. Z vylidněných a devastovaných příhraničních území Šumavy se

mu dařilo leckdy v posledním okamžiku
zachraňovat ohrožené kulturní a přírodní památky. Významnými a početnými zisky rozšířil zejména sbírky skla,
řemesel, zemědělství, starého a lidového umění, založil ojedinělou sbírku obrazů a grafiky se šumavskými náměty.
Už při tvorbě expozic v dnešní budově č.
p. 140 na náměstí v letech 1953 – 1954 se
uplatňovala koncepce muzea nejen městského, ale především regionálního muzea
pro Šumavu. Dospělo se tak k rozhodnutí
budovat i ta oddělení, pro které muzeum dosud nemělo materiál. Vytvářely
se nové sbírky zejména z oborů přírodních věd – mineralogie, geologie, botaniky, ale i zoologie, k čemuž se podařilo
získat spolupráci předních odborníků.
Díky svému obdivuhodnému rozhledu
dovedl Bouška dobře a s efektem využívat
odbornou pomoc z centrálních vědeckých
institucí, a to nejen pro oblast přírodních,
ale i společenských věd. Úloha kašperskohorského muzea jako regionálního ústavu
pro Šumavu byla posílena zejména vznikem Chráněné krajinné oblasti Šumava
v roce 1963. Muzeum už tenkrát neslo
název „Šumavské muzeum“ a získávalo
své návštěvníky zejména ze stále rostoucích řad turistů.
Charakteristickým rysem kašperskohorského muzea byl od padesátých let
také čitelný zájem o výtvarné umění,
který se projevil nejen budováním sbírky grafiky a obrazů se šumavskými motivy, pořádáním pravidelných
výstav výtvarného umění, ale
i konkrétní bezprostřední spoluprací s výtvarníky a restaurátory. Příkladem tu může být
působení akademického malíře
Aloise Moravce, který podle
námětů muzea vytvořil v padesátých a šedesátých letech
jedinečný soubor šumavských
kreseb a olejů, které mají dnes
rovněž význam dokumentární.
Snad nejcennějším souborem
děl inspirovaných Šumavou,
který tenkrát přímo od autora
získalo muzeum, jsou kresby,
akvarely a barevné dřevoryty
všestranného umělce Josefa Váchala včetně jeho unikátní grafické knihy Šumava
umírající a romantická.

Sbírky, expozice, výstavy
Dosavadní stálé a průběžně stále aktualizované a doplňované expozice byly otevřeny po rozsáhlé stavební
adaptaci muzejní budovy v roce 1980.

Pokračování na str. 13
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Dokončení ze str. 11: Muzeum v Kašperských Horách...

Perspektivy pro tvorbu nových expozic
a rozšíření výstavní činnosti muzeu dalo
získání sousedního domu č.p. 141 v devadesátých letech. Zcela nová technická
budova ve dvoře slouží především prostorami moderně zařízených depozitářů
a kanceláří. Dobré prostorové podmínky
do Kašperských Hor situují nejvýznamnější celosezónní výstavní akce Muzea
Šumavy. Zvláštní hodnou mají expozice
zpřístupňující nové poznatky přírodovědných výzkumů, nebo věnované ochraně
šumavské přírody a krajiny. Tradicí se staly výstavy zpřístupňující bohatý sbírkový
materiál vlastní ale i z jiných muzeí, galerií nebo od soukromých sběratelů. Stálý
zájem patří prezentaci sklářské historie,
vysokého i lidového umění, historických
fotografií, památek na spisovatele Šumavy
Karla Klostermanna… Z výstav lidového
umění nejvíce zaujaly prezentace podmaleb
na skle a místního betlemářství. Zcela originálním a technicky poměrně náročným
projektem je cyklus uměleckohistorických
výstav, věnovaných křesťanské ikonografii,

který ve spolupráci s předním historikem
umění - univerzitním profesorem Janem
Roytem probíhá v muzeu už od roku 1992.
K většině těchto výstav vyšly vícestránkové doprovodné publikace. Stálé expozice
věnované přírodě a historii Šumavy ve výběru prezentují sbírkové bohatství muzea.
Vedle rozsáhlé sbírky přírodnin jsou v kašperskohorském muzeu unikátní doklady
k dějinám zlatorudného hornictví, dřevařství, sklářství a zemědělství, památky lidové
kultury a umění, díla gotického i barokního
řezbářství, obrazy a grafika se šumavskými

motivy atd. Ve sbírce šumavského skla, která je svého druhu největší v České republice,
vyniká zvláště soubor nádherných secesních
váz ze sklářské manufaktury „Lötz-Witwe“
v Klášterském Mlýně u Rejštejna. V souboru pozdně gotických soch místního původu
z rozhraní 15. a 16.století jsou zvláště ceněny práce anonymního Mistra Oplakávání
ze Zvíkova z první třetiny 16.století, které
patří k vrcholům českého středověkého
umění.
Do Kašperských Hor je také soustředěna velká část odborné a publikační práce
Muzea Šumavy. Přírodovědné oddělení tu
má navíc na starosti stanici pro chráněné
a ohrožené živočichy. Historické pracoviště se zde zaměřuje na regionální dějiny, dokumentaci, práci se sbírkami skla, výtvarného umění a lidové kultury. Vzhledem
k rozsáhlosti stálých expozic, pravidelné
výstavní činnosti a dalším kulturním aktivitám patří kašperskohorské muzeum
k těm zařízením, která nestačí navštívit jen
jednou.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Kašperské Hory naplnila dětská radost

V sobotu 7. června 2014 se v Kašperských
Horách konala akce pod názvem „Dětská vikariátní pouť“. Tento dětský den, na kterém
se sjíždí děti z celého okolí, každoročně pořádá nějaká římskokatolická farnost a tento
rok padla čest na farnost Kašperské Hory.
Protože téma bylo „Rodinná oslava“ přijela
s dětmi i řada rodičů. Pro děti byla připravená zábava, rozmanité hry, různá překvapení,
ale nechyběl ani duchovní náboj. Začalo se
v 9.00 hod., kdy cca 100 účastníků - poutníků přijíždělo na náměstí našeho malebného
městečka. Už tam vonělo opékané selátko,
které se ve stanech vedle kostela chystalo na společný „rodinný“ oběd. V kostele
sv. Markéty přivítala malé poutníky hudba kapely Archanděl Gabriel ze Sušice.
V 9.30 hod. začala netradiční mše sv., která
byla duchovním zážitkem zvlášť pro přítomné děti. Kromě modliteb se v kostele
zpívalo a tančilo. Pak se účastníci pustili
do selátka a mohli někomu napsat pout-

ní pohlednici, po- na 10 stanovištích, kde pro ně bylo připrazdrav z Kašperských veno mnoho her a výher. V 15.00 hod. se na
Hor. V poledne se náměstí konal velký tanec všech poutníků,
skupinky poutníků aby se tak zdůraznilo, že rodina také slaví
odebraly do kostela tancem. A když se pak všichni shromážPanny Marie Sněžné dili k závěrečnému požehnání v kostele sv.
a sv. Mikuláše. Tam Markéty, dostal každý na památku medaibyl pro ně připraven lonek, který vznikl za finančního přispění
program. V Panně města Kašperské Hory. Tento medailonek
Marie Sněžné si připravila Jarka Korandová ve spolupráci
všichni připomněli, s panem Michalem Lukešem. Tento den,
že rodina je místem pořádaný římskokatolickou farností za fiobdarování a že to nanční podpory města Kašperské Hory, firobdarování
hma- my Maxtel a firmy Medicafilter a sporthotatelně prožíváme telu Rilancio, nestál účastníky nic než jejich
o Vánocích. To čas a dobrou náladu, ale každý kdo chtěl,
bylo překvapení, když byl kostel v červnu mohl dát dobrovolný příspěvek na pokrytí
vyzdoben ve vánoční duchu. S pražským nákladů. Se všemi dětmi, rodiči a katechety
písničkářem Petrem Minářem si děti pro- jsme se moc potěšili.
P. Tomas van Zavrel
žily vánoční čas, naučily se nové písničky
a odešly samozřejmě
obdarovány vánočním dárkem. V kostele sv. Mikuláše si
připomněly, že se
v rodině také vzpomíná. Vzpomíná se
na krásné společné
zážitky, ale také na
těžké chvíle, kdy
nás někdo opustil
navždy, na zemřelé.
Jejich jména napsaly
Smetano�a 403, Kašpe�ské Ho��
na papírek a vytvořily takto koláž Sv. ro(a�eá� �ed�e Medica ��te�)
diny z Nazareta. Po
cestě k těmto kostelům se mohly zabavit

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
ZDARMA
Pa�e� Břicháček

Te�: 602 415 716
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Gotika v jihozápadních Čechách

– jedinečná výstava v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách
Po Západočeské galerii v Plzni a Národní
galerii v Praze se od 1.srpna do konce října letošního roku stane Muzeum Šumavy
v Kašperských Horách hostitelem úspěšné unikátní výstavy Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy. Jedná
se o zcela mimořádný kulturní projekt
Západočeské galerie v Plzni, zajímavý především shromážděním nejcennějších středověkých uměleckých památek z území
našeho regionu na jednom místě. Vedle centrálních institucí jako jsou Národní galerie
a Národní muzeum v Praze, Západočeské
muzeum v Plzni, Alšova jihočeská galerie
v Hluboké nad Vltavou, krajské památkové ústavy, se na výstavě svými zápůjčkami
podílejí také regionální muzea v Klatovech,
Strakonicích, Muzeum Šumavy v Sušici
a Kašperských Horách. Výstava se uskutečňuje také díky pochopení a podpoře správy
českobudějovické diecéze. Podtitul výstavy „Obrazy krásy a spásy“ spojuje výstižně
tři termíny. Termínem „obrazy“ odkazuje
ke středověkému souhrnnému označování soch a obrazů pojmem „imagines“.
Současnému člověku tato umělecká díla
minulosti přinášejí především zážitek krásy,
zatímco původní divák si je spojoval v první
řadě s nadějí ve spásu své duše.
Výstavní projekt Gotika v jihozápadních
Čechách navazuje na velmi úspěšnou výstavu Gotika v západních Čechách, která
proběhla v roce 1995 v Plzni a Praze a také
na průkopnickou výstavu Jihočeská pozdní gotika, která se uskutečnila v roce 1965
v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad
Vltavou. Nová výstava věnuje pozornost
dosud méně zpracovanému regionu jihozápadních Čech – oblasti Pošumaví a Šumavy,
kterou vymezují Klatovsko, Horažďovicko,
Kašperskohorsko a Sušicko.
Jihozápadní Čechy získaly svými přírodními podmínkami, hospodářským i kulturním
vývojem, prolínáním českého a německého
osídlení i donátorskou činností šlechtických
rodů a měst svébytný charakter. Působily zde
zřetelné umělecké vlivy z blízkého Podunají,
ale i přízeň, které se dostávalo výtvarnému
umění především od domácích katolických
objednavatelů zvláště v pohusitské době.
Dominantním způsobem se v jihozápadních
Čechách prosadil hospodářský a kulturní
vliv rodu Švihovských z Rýzmberka, jednoho z nejdůležitějších panských rodů Českého
království jagellonské doby, reprezentovaného Půtou Švihovským. Kromě šlechty tu
vystupují jako objednavatelé výtvarných děl
také královská i poddanská města jako utrakvistické Klatovy, dále Horažďovice (náležející Švihovským), Sušice a horní město
Kašperské Hory. V oblasti jižních a jihozápadních Čech působily dílny nejvýznamnějších sochařů počátku 16. století – Mistra
Oplakávání ze Žebráku a Mistra Oplakávání

ze Zvíkova. Jejich díla patří mezi naprosté
vrcholy pozdně gotické tvorby v českých zemích. S Kašperskými Horami, jejichž blahobyt tenkrát plynul ze zlatých dolů a obchodní
cesty do Bavor, je spojován největší počet děl
Mistra zvíkovského Oplakávání. S největší
pravděpodobností byl tento mistr k městu
vázán významnými zakázkami a mohl zde
mít po delší dobu i svou dílnu. Pro Kašperské
Hory a jejich městský chrám vytvořil mimo
jiné velkou oltářní archu (hlavní oltář), z níž
se dochovaly dodnes centrální životní plastiky Madony, sv. Markéty a sv. Linharta. Ve
výstavě je vedle dalších prací tohoto mistra
k vidění například také nově rekonstruovná „malá“ kašperskohorská archa Panny
Marie Ochranitelky jiného (švábsky ori-

„Malá“ archa Panny Marie Ochranitelky z Kašperských
Hor, konec 15.století, foto V. Horpeniak

středověkého umění zejména z oblasti horního a středního Pootaví. Výstavě předcházel
rozsáhlý vědecký výzkum, v jehož čele stála
dvojice předních historiků umění – univerzitní profesor PhDr. Ing. Jan Royt, PhD.
a PhDr. Michaela Ottová, PhD. K expozici
vyšel obsáhlý a bohatě ilustrovaný katalog,
který vydalo nakladatelství Arbor Vitae
a který bude v rámci akce možno zakoupit
i na výstavě v kašperskohorském muzeu.
České gotické umění patří k tomu nejlepšímu, čím naše země přispěly k světovému kulturnímu dědictví. I proto stojí za
to shlédnout jedinečnou výstavu v Muzeu
Šumavy v Kašperských Horách, která ukazuje kulturní vyspělost našeho kraje ve
středověku.
PhDr. Vladimír Horpeniak

Výstavy:
IKONY - prodloužena do 6. 7. 2014
Mistr Oplakávání ze Zvíkova - Pieta z Podlesí u Kašperských Hor, dřevěná polychromovaná plastika, počátek
16. století, Muzeum Šumavy Sušice, foto Jan Kavale

entovaného) tvůrce se sochami Madony sv.
Šebestiána a Kryštofa a osmi deskovými
obrazy z konce 15.století. Z mohutného
hradu pánů Švihovských - Rábí pocházejí údajně deskové obrazy s podobami sv.
Kateřiny a Barbory, sv. Agáty a Anežky
ze Žichovic a také jemně vypracovaná soška klečící Panny Marie z Čímic u Sušice
od monogramisty IP. Při množství dalších exponátů můžete v kašperskohorské
výstavě vidět také některé krajové mariánské gotické sochy, které časem nabyly
významu zvlášť uctívaných „milostných
obrazů“ a přitahovaly po staletí do míst
svého trvalého vystavení zájem četných
poutníků. Platí to o Madonách ze Zbynic
a Dobrše nebo o monumentální soše Panny
Marie z Nezamyslic. Přesto, že výstava
v Kašperských Horách je zúženým výběrem z původní plzeňské expozice, obsahuje
téměř pět desítek reprezentativních ukázek

Výstava prezentuje vzácné ukázky
historických ikon ze sbírek českých veřejných i soukromých sbírek. Nejvíce
exponátů pochází ze sbírek Husitského
muzea v Táboře a ze Západočeského
muzea v Plzni. Expozice je doplněna
souborem pozoruhodných ukázek současného ikonopiseckého umění v České
republice reprezentovaného především pracemi Kláry Dobešové, Jany
Adámkové a Michaely Dobešové.

Gotika v jihozápadních Čechách Obrazy krásy a spásy

Výstava se koná u příležitosti 90. výročí založení muzea v Kašperských
Horách a k připomínce půl tisíciletí od
vzniku velké archy Mistra Oplakávání
ze Zvíkova pro chrám v Kašperských
Horách. Slavnostní zahájení v pátek
1. srpna 2014 od 17.00 hodin v kostele
sv. Markéty v Kašperských Horách.
-vh-
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3. ročník festivalu Mount Kašperk ještě zajímavější
Červencový Mount Kašperk je šumavský festival soudobé populární křesťanské
hudby nerůznějších žánrů, který pod tímto jménem v roce 2012 inicioval P. Tomas
van Zavrel, farář z města Kašperské Hory.
Není to nic nového pod sluncem, protože
jen pokračoval v přerušené 10leté tradici,
kterou začal jeho předchůdce kněz-hudebník Vavřinec Skýpala.
V pátek 4. července v 19.00 hod. bude
v kostele sv. Markéty trojkoncert Evy
Henychové, Romana Dragouna a Citové
záležitosti. V sobotu 5. července začne ve 12.30 hod. festival regionálních
kapel, kde zahraje k poslechu 6 známých křesťanských kapel z našeho kraje: 6 strun z Hartmanic, KS z Vimperka,
NO-E-MI z Vlachova Březí, Miriam ze
Zdíkova, Memento ze Sušice a Druhý
pokus z Kašperských Hor. V sobotu večer od 19.00 hod. je festival ukončen dalším trojkoncertem Petra Mináře, T´n´T
a Zebedeus. Vstupné na festival regionálních kapel je dobrovolné. Páteční a sobotní trojkoncert stojí 100,00 Kč v předprodeji v internetovém portálu Ticketpro
a 150,00 Kč na místě.

O hlavních účinkujících
Eva Henychová, která píše a skládá
vlastní písně, po každé překvapí hudbou

naplněnou citem, romantikou, souzněT´n´T jsou dva zpěváci Tomáš
ním s každým člověkem a jeho starostmi Ludvíček a Tereza Bečíčková, kteří za
a radostmi.
doprovodu akustické kytary putují napříč
Roman Dragoun je jihočeský hudebník, žánry, zejména folkem, blues a gospelem
klávesista, zpěvák a skladatel. Vydal něko- až po blugrassovou hudbu. Jejich zpěv
lik sólo alb a hrál v rockových skupinách přesahuje jejich hudbu a povznáší za její
Progres 2, Futurum, Stromboli a T4. Je hranice.
znám mimo jiné i z role Ježíše v muzikálu
Zebedeus je šestičlenná sestava, která
Jesus Christ Superstar.
své písně doprovází na kontrabas, kytaCitová záležitost je parta muzikan- ry, mandolínu a housle. Zpívá spirituály
tů, kteří rádi hrají baladické písničky spíš a vlastní autorské písně Štěpána Špády, a to
o Někom, než o něčem; styl, který hrají, jak a capella, tak i s doprovodem nástrojů.
můžeme pojmenovat "garage praise", ky- Texty mají duchovní podklad.
P. Tomas van Zavrel
tarová muzika (4 elektrické kytary, basa
a bicí) s texty o věcech mezi nebem
a zemí.
Petr Minář, písničkář a skladatel
TERMÍN: SOBOTA 16. 8. 2014
ze srdce. Nelze ho
zařadit do jednoV sobotu 16. 8. 2014 se uskuteční zájezd do rakouského hudebního stylu, ale jeho songy ho města Kefermarkt, kde se nachází velmi cenný gojsou příjemné na tický oltář. Zastavíme se i v Linzi, kde můžeme ochutposlech a hlubonat vyhlášený linecký koláč.
ké obsahem. Jeho
heslo „Všechno, co
dýchá, ať chválí Zájezd bude doprovodnou akcí k letní výstavě muzea.
Hospodina“ (Žalm
Bližší informace v pokladně Muzea Šumavy, na
150), a to zpěvem,
klasickou kytarou vývěsce nebo na webu www.erkennen.cz.
a klávesami.

ZÁJEZD DO MĚSTA KEFERMARKT

Opět velkolepá poutní slavnost Panny Marie Sněžné
Kašperskohorská pouť se tento rok
koná od 1. do 3. srpna 2014 a slibuje, že
zase bude velkým zábavným i duchovním zážitkem. Pouť, v jejímž středu stojí
Panna Marie Sněžná, má v našem městě
dlouholetou tradici a vždy se konala za
úzké spolupráce města a farnosti. Jsme
vděčni, že tomu tak je až do dnešního
dne a že z toho důvodu každým rokem
přiláká čím dál větší počet poutníků,
místních i vzdálených. Farnost zajišťuje
zejména duchovní část pouti, město pak
tu zábavnou část a na kulturní oba spolupracují. Máme ještě v paměti návštěvu Jeho Excelence Dominka kardinála
Duky OP, který tolik lidí osvěžil svou
lidskostí a otevřeností. Tento rok je pouť
ještě slavnější, protože kostel sv. Markéty
slaví 130. výročí posvěcení. Duchovní
část poutě vyvrcholí v neděli 3. srpna,
kdy naše město navštíví nový řezenský
biskup Jeho excelence Prof. Dr. Rudolf
Voderholzer, který má nadmíru vřelý
vztah k našemu národu, a proto přijal
pozvání do Kašperských Hor tak krátce
po svém jmenování do Řezna. Také přijede Mons. Adolf Pintíř, administrátor
českobudějovické diecéze do doby, kdy

bude ustanoven nový biskup. Je to pro
naše město velká čest. Mše sv. bude doprovázena gregoriánským zpěvem souboru Introitus.
V pátek 1. srpna zahájíme věhlasnou
výstavou Obrazy krásy a spásy, která
sklízela velké úspěchy v Jihočeské galerii
v Plzni a v Národní galerii v Praze a děkovnou mší sv. v 17.00 hod., kterou bude
celebrovat Mons. Adolf Pintíř. Poté bude
vernisáž v Muzeu Šumavy. Již třetím rokem v pátek večer půjdeme tichým večerním světelným eucharistickým procesím,
které vyrazí ve 22.00 hod. z kostela sv.
Markéty a dojde ke kostelu Panny Marie

Sněžné, kde se koná adorace Nejsvětější
svátosti s meditací a zpěvy z Taizé sboru
Metanoia.
V sobotu 2. srpna bude kostel
sv. Markéty otevřen pro veřejnost od
13.00 hod. a bude příležitost přistoupit
ke svátosti smíření. V 16.00 hod. začnou
zpívané mariánské nešpory v provedení
sboru Introitus, po nichž vyjde slavnostní
procesí s korouhvemi, družičkami a milostnou soškou směrem ke kostelu Panny
Marie Sněžné za modlitby posvátného
růžence. V kostele následuje česko-německá mše sv., kterou bude celebrovat
P. Tomas.
I tento rok se uskuteční večerní koncert v kostele sv. Mikuláše, a to populární
skupiny Spirituál kvintet. Lístky budou
v předprodeji v internetové síti Ticketpro.
Jsme poctěni, že Spirituál kvintet měl
tento rok čas a chuť přijet do našich
končin. Výnos tohoto koncertu, který se
může uskutečnit jen za finanční podpory
města Kašperské Hory, bude věnován na
opravu varhan sv. Markéty, na niž jsme
tak dlouho čekali a jejíž první fáze začne
právě tento rok.
P. Tomas van Zavrel
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Kašperské léto - kulturní program
V ýstavy
19. 4. –
31. 10.
1. 6. –
30. 6.
5. 7. 31. 8.
srpen říjen

Výstava Netopýrů a Výstava
Příroda Šumavy objektivem
zoologa
| Galerie Muzea Šumavy
Výstava Židovské komunity
na Sušicku
| Výstavní síň na radnici
Výstava fotografií Šumavy
Kiliana Schönbergera
| Výstavní síň na radnici

Výstava Gotika – v jihozápadních Čechách - Obrazy krásy
a spásy | Muzeum Šumavy

Červen
21. 6.
12.00
21. 6.
od
13.00

21. 6.
18.00
22. 6.
9.30
23. 6.

28. 6.
8.00

Těšíme se na prázdniny |
zábavné odpoledne plné tvořivých a řemeslných aktivit
| IS a SEV K. Hory
DEN HUDBY | hudební odpoledne a podvečer
s doprovodným programem |
vystoupení hudebních skupin
různých žánrů, hvězdou
programu finalista Superstar
a milovník reggae Michal
Šeps | Náměstí K. Hory
Jarní koncert - Pěvecký
a chrámový sbor Velkobor
| Jeskyně Parkhotelu Kašperské Hory

Boží Tělo
| Kostel sv. Markéty, náměstí
Koncert ZUŠ | Galerie Muzea Šumavy

Vycházka za ptačím zpěvem
| IS a SEV K. Hory

15. 7.
10.00
16. 7.
19.00
17. –
19. 7.

18. 7.
13.00
18. –
20. 7.
19. 7.
9.30

19. 7.
20.00
23. 7.
19.00

25. 7.
10.00
27. 7.
14.00
30. 7.
19.00

31. 7.
10.00

Srpen

4. 7.

Tvořivá dílna – antistresové
malování | IS a SEV K. Hory
Vernisáž Výstavy fotografií
Šumavy Kiliana Schönbergera | Výstavní síň na radnici

4. - 5. 7. Festival Mount Kašperk
| Kostel sv. Markéty
5. 7.
10.00

8. 7.
13.00
9. 7.
19.00

11. 7.
11.00
11. 7.
19.00

13. 7.
14.00

I plevele mají krásné květy
IS a SEV K. Hory
Tvořivá dílna „Z ovčína“
| IS a SEV K. Hory

Vnitrozemí a vodopády na
Islandu | IS a SEV K. Hory
Od Prométhea k sirce
| IS a SEV K. Hory

Za polárními zářemi do
Skandinávie
| IS a SEV K. Hory
Rýžování zlata
| IS a SEV K. Hory

Japonsko a sakury
| IS a SEV K. Hory

Netradiční noční prohlídky
hradu Kašperk |Hrad Kašperk
Ruční výroba skleněných
korálků na sklářském kahanu | IS a SEV K. Hory
Na konci světa, 3. ročník
| Údolí pod hradem Kašperk

KH CUP 2014 | turnaj v malé
kopané | Fotbalové hřiště
Koncert sboru Musica Lucis
a sólisté |Kostel sv. Mikuláše
Himaláj ve fotografiích
Heleny Macenauerové
| IS a SEV K. Hory

Umíme si ještě hrát, aneb
nejen jídlem živ je člověk
| IS a SEV K. Hory

Po stopách šumavských zálezáků | IS a SEV K. Hory
Boubín známý i tajemný
| IS a SEV K. Hory

1. 8.
10.00

Rostliny našich babiček
| IS a SEV K. Hory

2. 8.
14.30 –
21.00

6. ročník tradičního pouťového hudebního odpoledne
| vystoupí kapel KB – AB,
3 Logie, Žalman a spol. |
Parčík pod kinem

2. 8.

2. 8.
20.30
2. 8.
21.00
3. 8.
14.00

7. 8.
13.00
9. 8.
14.00

12. 8.
13.00
13. 8.
19.00

15. 8.
10.00

19. 8.
13.00

20. 8.
19.00
21. 8.
10.00

26. 8.
10.00
29. 8.
18.00

Září
12. –
14. 9.

Tvořivá dílna - Hrnčířství
| IS a SEV K. Hory

1. – 3. 8. Kašperskohorská Pouť Panny Marie Sněžné
| Náměstí a blízké okolí

Červenec
2. 7.
13.00

Po stopách zlatokopů |
vycházka s povídáním o těžbě
zlata v okolí Kašperských Hor
| IS a SEV K. Hory

Pouťový fotbalový turnaj |
tradiční pouťová klání týmů
z okolí | Fotbalové hřiště

Benefiční poutní koncert
“Spirituál kvintet“
| kostel sv. Mikuláše

Pouťová zábava | hudební
program, nebude chybět
občerstvení | Náměstí

IV. ročník setkání harmonikářů | Náměstí

13. 9.
9.00 18.00

20.9.
10.00
20. 9.

20. 9.
20.00
20. –
21. 9.
27. 9.
10.00

Tvořivá dílna - antistresové
malování a výrobky z fimo
hmoty | IS a SEV K. Hory
Rýžování zlata
| Radešov

Ruční výroba skleněných
korálků na sklářském kahanu| IS a SEV K. Hory

Helgoland - terejové a tuleni
na dosah | IS a SEV K. Hory
Putování na hrad Kašperk
| IS a SEV K. Hory
Tvořivá dílna z ovčína
| IS a SEV K. Hory

Šumava ve fotografiích - jaro
2014 | IS a SEV K. Hory
Jedovaté rostliny v přírodě
| IS a SEV K. Hory
Po stopách zlatokopů
| IS a SEV K. Hory
Netopýří noc
| IS a SEV K. Hory

ŠUMAVSKÉ KAŠPERSKÉ HORY
| třídenní městské slavnosti,
farmářský a řemeslný jarmark,
soutěž o nejlepší gastronomickou specialitu místních
restaurací, hudební, taneční
doprovodný program
| Náměstí a blízké okolí

Šumavský FotoMaraton, 3. ročník s přednáškou „Jak fotí portrét
Robert Vano“| EXKLUZIVNĚ: host akce je světoznámý
fotograf ROBERT VANO
| IS a SEV K. Hory
Vítejte po prázdninách
| IS a SEV K. Hory
Běžecká Kašperská 10
| Kašperské Hory

Godless Night 2 | hudební
festival – žánr metal
| Horský klub
Dvojzávod v orientačním
běhu
| Kašperské Hory a okolí

Kvetoucí poklady podzimu
| IS a SEV K. Hory

3. – 6. 8. Romeo a Julie
21.00
| Divadelní spolek Kašpar
|Hrad Kašperk

Změny programu vyhrazeny.
Podrobné informace naleznete před
každou akcí na plakátovacích plochách
nebo na www.sumava.net/ickhory

7. – 10. 8. Cyrano
| Divadelní spolek Kašpar
21.00
| Hrad Kašperk

Městské kulturní a informační
středisko, Náměsí 1, 341 92 Kašperské
Hory,
Tel.: +420 376 503 412,
E-mail: kultura@kasphory.cz

5.8.
10.00

Hledání šumavských skřítků
| IS a SEV K. Hory
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JARNÍ KONCERT, PĚVECKÝ A CHRÁMOVÝ SBOR VELKOBOR, 18.00 HOD., JESKYNĚ
PARKHOTELU KAŠPERSKÉ HORY, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

l o s t e r m a n n o va
Šu m
a va ,
řem es l a a g
a s t ro
nom
DOPROVODNÝ PROGRAM
ie
Pátek

13. 9. 2013

Neděle 15. 9. 2013

18.00 – 24.00
9.30 – 15.00

„Kde st�á�it konec �éta?
NA NÁMĚSTÍ
SOBOTA 14. ZÁŘÍ 2013
- No přece na
s�a�nostech
11.00 a 15.30 POULIČNÍ DIVADLO KVELB
� Kašpe�sk�ch
Ho�ách!“
12.00
VIMPERSKÁ DECHOVKA

HLAVNÍ PROGRAM

(ČERNÁ RODINKA, KÁRA KOMEDIANTŮ)

17.00
19.30 a 21.00

KARAVANA SWINGERS BAND SUŠICE
VELKÁ BUBENICKÁ SHOW

12. - 14. září 2014
(KUCHAŘSKÁ, POPELÁŘSKÁ)

20.30 - 23.00 MAGICKÁ KAŠNA

Šuma�ské Kašpe�ské Ho��
21.30

(SVĚTOVĚ UNIKÁTNÍ PROJEKCE V KAŠNĚ)

SKUPINA KEKS

Více na ���.suma�a.net/ickho��
N Á M Ě S T Í 1, 341 92 K A Š P E R S K É H O R Y

