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Starostka města přivítala
devět nových občánků
„Rodina bez dítěte je zvon bez srdce,“ říká staré české úsloví
Uzavírka silnice Radešov – Dlouhá Ves
objízdné trasy, doba trvání uzavírky a další
podrobnosti

Pila v Kašperských Horách
ohlédnutí za historií provozu a současné
dění
Foto: Andrea Staňková

Slavnostní přivítání nových občánků města Kašperské Hory se odehrálo v pátek
15. března na kašperskohorské radnici.
Šťastný a dobrý život, hodně lásky a zdraví, pevné rodinné pouto a spoustu radosti dětem i jejich rodinám popřála
starostka města Bohuslava Bernardová.
Mezi občany města přivítala:
Tobiáše
Mirvalda,
Viktorii
Mužíkovou,
Magdalene
Kortusovou,
Lilianu Štekrovou, Marcuse Škváru,
Katarínu Škvárovou, Adélu Hladíkovou, Petra Janošíka a Artura Voldřicha.
Radost přinesly také děti z místní mateřské školy se svými učitelkami. Vystoupily
s pásmem písniček a říkanek a svou roztomilostí a upřímnou snahou o co nejhezčí
efekt a dojem si získaly všechny přítomné.
V obřadní síni radnice se kromě dětí a rodi-

čů, při příležitosti této slavnosti, sešli také
sourozenci, tety, strýčkové, babičky a dědové, pochopitelně nechyběla matrikářka
města a místní kronikář.
Jako vzpomínku na svou první slavnost
dostaly děti drobné dárky, maminky kytičku a oba rodiče podepsali zápis v pamětní
knize města.
Dětem přejeme, aby jejich dětství bylo
šťastné, vyrůstaly ve zdraví se svými rodinami a měly ze života radost. Rodičům
hodně lásky, trpělivosti a vždy čas na dětské objetí a pohlazení.
Všechny fotografie z letošního vítání
občánků si můžete prohlédnout na facebookových stránkách města Kašperské
Hory.
Andrea Staňková,
tajemnice Městského úřadu Kašperské Hory

Blížící se svátky jara
duchovní program a nabídka zajímavých
akcí ve městě
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Uzavírka silnice z Radešova
do Dlouhé Vsi
Prvního dubna začala úplná uzavírka silnice Dlouhá Ves –
Radešov, startuje výstavba silnice za 220 milionů korun
Od 1. dubna letošního roku bude po tři
měsíce zcela uzavřen úsek silnice mezi
obcí Dlouhá Ves a Kašperské Hory. Důvodem úplné uzavírky je kompletní
výstavba tohoto úseku silnice, v rámci
stavební akce „II/169 a II/145 Dlouhá
Ves – Radešov, úsek B a C“. Celá stavba
všech dotčených úseků silnice potrvá do
podzimu 2020 a z rozpočtu Plzeňského
kraje si vyžádá 220 milionů korun.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu je
vedena ze Sušice přes Podmokly, Dražovice, Nezdice do Kašperských Hor, odtud
do Rejštejna, odkud pokračuje standardně
bez omezení na Srní, Modravu a Horskou
Kvildu.
Komunikace z Kašperských Hor (od bývalé
sokolovny), přes Tuškov do Dlouhé Vsi je
po celou dobu výstavby silnice uzavřena!
Úplná uzavírka by měla trvat do 28. června
2019, poté bude doprava na rekonstruovaných úsecích silnice vedena v jednom
jízdním pruhu a řízena semafory, až do dokončení stavby (předpoklad září 2020).
Upřesnění:
Úplná uzavírka bude trvat 1.4. - 28.6. 2019
s ohledem na měnící se jízdní řády v tomto
období.
Informační cedule upozorňující řidiče na
úplnou uzavírku mezi Dlouhou Vsí a Kašperskými Horami by měly být umístěny také
ve Vimperku U Sloupů (pro směr na Kvildy,
Modravu…) a na křižovatce ve Zdíkovci (u
čerpací stanice, pro směr na K. Hory přes
Vacov, Maleč, Strašín, Nezdice…).
Současně s touto stavbou bude od 8. dubna 2019 probíhat také rekonstrukce části
silnice v Hartmanicích, v úseku mezi čerpací stanicí a náměstím, což znamená úplnou
uzavírku ve směru od Nového Městečka
(annínského mostu) na Železnou Rudu.
Objízdná trasa do Hartmanic je stanovena
přes Sušici a Petrovice.
Veřejnou autobusovou dopravu pro cestující mezi Sušicí a Kašperskými Horami budou
společně zajišťovat autobusy ČSAD Plzeň a
místní linka autobusu města Kašperských
Hor. Nemělo by docházet k výraznějším
zdržením, ani omezením, po oficiálním
schválení jízdních řádů bude veřejnost samozřejmě informovaná, aktuální jízdní řády
budou k dispozici u řidičů autobusů, na
zastávkách, v elektronických informačních
systémech dopravců (IDOS).
Cestující využívající veřejnou dopravu budou, i přes prodloužení trasy díky uza-

vírkám, platit stále stejné jízdné. Rozdíl
zvýšených nákladů dopravcům zaplatí Plzeňský kraj.
UPŘESNĚNÍ:
Výjimku z úplných uzavírek na vedlejších
trasách nestanovených jako objížďka mají
pouze trvale žijící obyvatelé a majitelé nemovitostí v oblastech dotčených stavbou
silnice a uzavírkou, a všechny složky integrovaného záchranného systému.
Přes úplnou uzavírku vlastní stavby bude
povolen pouze vjezd vozidlům stavby a
omezeně vozidlům IZS. Trasa komunikace
bude totiž v této době necelých 3 měsíců
na několika místech překopána novými propustky a mostky a bude se zde pohybovat
i těžká technika odklízející nejprve kácené
Pokračování na straně 3
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Dokončení ze strany 2

Ačkoliv je výstavba nové silnice spojena
s dočasnými dopravními omezeními pro
šumavská města a obce od Dlouhé Vsi
směrem na centrální Šumavu (nepříjemná
zejména v začátku aktivní letní sezóny), na
druhé straně leží fakt, že důležitá dopravní
spojnice mezi českou a bavorskou stranou
Šumavy tak konečně po letech plánování
dosáhne kvalitního a bezpečného úseku silnice, který bude vyhovovat rostoucím nárokům na osobní, nákladní i autobusovou
dopravu.
Nákladná výstavba nového úseku silnice
mezi Radešovem a Dlouhou Vsí si kromě již zmíněných nemalých finančních prostředků vyžádá také neobvyklé zásahy do
krajiny. Například bude, z důvodu potřeby rozšíření komunikace podle současných
požadavků vztahujících se k tomuto typu
silnice a z důvodu zvýšení bezpečnosti
dopravy v tomto úseku, vykáceno 1350
stromů, odtěženo při úpravách šesti úseků skalních bloků kolem 6 000 tun skály
(to představuje zhruba 600 náklaďáků
kamene), celkem vyčištěno a upraveno 10
000 m2 skalnatého povrchu kolem silnice v
délce 1,8 kilometru. Nově budou vybudovány záchytné ploty, vysokopevnostní sítě,
opěrné zdi, gabiony, celkem 3,5 kilometru
svodidel, na závěr projde povrchovou úpravou komplet celá komunikace. Celá stavba
by měla být dokončena v září 2020.

stromy a poté uvolněnou a odlámanou
skalní suť.
Autobus města Kašperské Hory bude do
Tuškova jezdit beze změn.
Informace týkající se úplných uzavírek uvedených úseků, objízdných tras a veřejné
dopravy, najdete na úřední desce města, v
místním a lokálním tisku, u řidičů autobusů
a na níže uvedených kontaktech, kde podrobnosti k uzavírkám a objízdným trasám
dále podají:
»»za Odbor dopravy a silničního hospodářství (MěÚ Sušice) pí Věra Pavluková
– tel. 376 540 184
»»z dispečinku ČSAD, p. Brejcha, pí Kovandová – tel. 376 524 639
»»za organizátora veřejné dopravy POVED s. r. o. Plzeň Jan Šmolík – tel. 726
805 468.
Nejen dodavatel stavby, ale i starostové
dotčených měst a obcí a jejich obyvatelé
žádají řidiče, aby z důvodů zajištění maximální bezpečnosti dopravy respektovali
všechna dopravní značení, s nimiž se na
objízdných trasách setkají. Úseky objížděk
nejsou dimenzované na tak velkou zátěž
jako hlavní komunikace, proto je třeba v
nich dopravu důrazně regulovat. Na plynulost provozu a dodržování stanovených
objížděk i omezení na nich předepsaných
bude ve zvýšené míře v následujících měsících dohlížet i Policie ČR.

Bohuslava Bernardová, Andrea Staňková
Městský úřad Kašperské Hory

INFORMACE O UZAVÍRKÁCH
SLEDUJTE:
vývěsku městského úřadu u samoobsluhy na náměstí
webové stránky města
www.kasphory.cz/mesto/aktuality-informace-oznameni
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úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v dubnovém čísle zpravodaje se kromě
tradičních rubrik budeme věnovat třem
aktuálním tématům. Od dubna až do
konce června potrápí řidiče úplná uzavírka silnice vedoucí z Dlouhé Vsi do
Radešova. Přinášíme vám proto souhrnné informace včetně objízdné trasy.
Dalším tématem je ukončení provozu
městské pily z pohledu provozovatele a
z historického hlediska. Příjemnou jarní
náladu naopak navodí blížící se Velikonoce a pestrý kulturní program, který
tradičně připravuje Městské kulturní a
informační středisko. Nechybí ani zprávy o dění na hradě, ve škole a školce
nebo podrobný kulturní přehled.
Pokud budete mít chuť přispět něčím
zajímavým a inspirativním do dalších
čísel zpravodaje, můžete svůj příspěvek
zaslat na e-mailovou adresu zpravodaj@kasphory.cz.
Jen mějte, prosím, na zřeteli, že tematické příspěvky mohou mít maximální
délku 3600 znaků, zatímco názorové
články pouze 1800 znaků. Děkujeme
za dodržení.
Příjemné jarní dny.

Jitka Skořepová,
redakce

VÝLUKOVÉ
jÍZDNÍ ŘÁDY
BUDOU K DISPOZICI V
INFOCENTRU NA RADNICI
A
NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE

výlukový jízdní řád městského autobusu (zvýrazněny pozměněné časy)
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: Mgr. Jitka Skořepová, e-mail:
zpravodaj@kasphory.cz. Grafická úprava: Martina Hamáková. 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.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE

20. dubna 2019,
příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

aktuality, zprávy z radnice
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Stálý boj s tříděným odpadem
Určitě nikomu z místních není lhostejný
vzhled našeho města. Pravdou je, že město Kašperské Hory se v posledních letech
dočkalo chvály, kdy se z původního, vzhledem zaostalého městečka stalo městečko
úhledné a hezké; opravené náměstí, opravené domy, množství turistických zajímavostí i možnost širokého kulturního vyžití.
Ale je věc, která jménu města opravdu
neprospívá – častý nepořádek v okolí nádob na tříděný odpad. Ten problém se
týká zvlášť sběrných míst ve středu města
a jeho blízkém okolí.
Odpad bývá odložen mimo nádoby, často
i v případě, kdy je nádoba poloprázdná.
Plastové lahve nesešlápnuté, papír – kartonové krabice nerozebrané, prostě jen
odložené vedle nádoby. „On to přece ně-

kdo uklidí!“ Protože obsah nádob i okolí
napovídá tomu, že většinou nepochází od
občanů z jednotlivých domácností, ale od
podnikatelských subjektů, (zvlášť papír),
chci opět důrazně upozornit podnikatele
a provozovatele jídelen, restaurací a prodejen s potravinami, že nádoby na tříděný
odpad jsou určeny výhradně pro občany
města.
Vy, prozatím nejmenovaní podnikatelé, jistě dobře víte, že právnické osoby a fyzické
osoby podnikající mají povinnost v případě
kontroly příslušných úřadů prokázat, jak
nakládáte s odpadem a to nejen se směsným, ale i s tříděným. Jistě víte, že máte
možnost uzavřít smlouvu s jakoukoliv svozovou firmou na odvoz a likvidaci odpadu
a to i toho tříděného. Ale skutečnost je

taková, že je zpravidla zaplaceno jen to základní - vývoz popelnice (směsného odpadu) a tím povinnost v tomto směru pro vás
končí. Nekončí. Podle zákona o odpadech,
je každý povinen odpad třídit a to platí
stejně pro občany, tak pro osoby podnikající. Každému je jasné, že v provozovnách
vzniká více tříděného odpadu – obalového
materiálu – skla, plastů a hlavně papíru.
Není ale možné, aby tento odpad byl donekonečna odkládán do sběrných nádob pro
občany a jejich likvidaci hradilo město!
Doufám proto, že toto připomenutí povinností v souvislosti se zákonem o odpadech
bude pro všechny výzvou a nebudeme muset přistoupit k sankčním opatřením.
Helena Marková,
odbor životního prostředí

Stavební ruch v muzeu
Od ledna letošního roku probíhá v hlavní budově Muzea Šumavy v Kašperských
Horách náročná stavební akce. Jedná se
o výstavbu a montáž výtahu, který usnadní pohyb návštěvníků muzea, také umožní
návštěvu muzejních expozic vozíčkářům,
případně bude sloužit stěhování sbírkových
předmětů. Výtah vede středem domu od
sklepa až do podkrovních prostor. Kvůli
této stavební akci s komplikovanými bouracími pracemi bylo nutné ve třech místnostech provést dočasné vystěhování expozic, ostatní expoziční prostory ochránit
před prašností. Vzhledem k této mimořádné a technicky náročné stavební akci
se předpokládá, že muzeum letos letní
provoz svých obnovených stálých expozic
zahájí s mírným zpožděním. O konkrétním
termínu otevření stálých muzejních expozic
v Kašperských Horách bude veřejnost aktuálně informována.
Vladimír Horpeniak,
historik

foto: fotoarchiv MěKIS

Termíny jednání

pozvánka

Rady města

na zasedání

Kašperské Hory

Zastupitelstva města

3. dubna

Zasedání zastupitelstva města
Kašperské Hory se uskuteční ve
čtvrtek 25. dubna od 17 hodin
v Horském klubu.

17. dubna
15. května
29. května

Zveme občany města k účasti na
zasedání zastupitelstva.

Finanční odbor
Vyzýváme všechny občany, kteří doposud neuhradili poplatky za odpad a
psy, které byly splatné do 31. března,
aby tak učinili co nejdříve.
Otevírací doba pokladny:
Pondělí 8:00–12:00 a 13:00–17:00
Středa

8:00–12:00 a 13:00–17:00
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Městská pila Kašperské Hory
Velký rozruch v našem městečku způsobila
informace o uzavírání provozu pily ve Smetanově ulici. Ve skutečnosti jsem pouze vypověděl smlouvu o nájmu, která byla uzavřena mezi městem Kašperské Hory a s. r.
o. v roce 2003.
Proč jsem tak učinil? Provoz byl naposledy v zisku v roce 2008. Od té doby byl
ztrátový a celou ztrátu vyrovnával zisk
z prodeje surového dřeva, jehož cena až
do roku 2015 neustále rostla. Přes různá
dílčí opatření (manipulace, sbíjení palet)
nešlo ztrátovost zastavit, a proto v roce
2017 po dohodě s radou města byl zadán
požadavek dřevařské fakultě ve Zvolenu na
nezávislou analýzu celého provozu.
Analýzu provedl odborník pro oblast mechanického zpracování dřeva pilařskou
technologií doc. Ing. Juraj Detvaj CSc.
Závěr této analýzy byl jednoznačný: „Vyrábat rezivo takýmto zposobom nie je
možné.“
Řešení je možné dvěma způsoby:
»»činnost provozu ukončit,bez náhrady
»»činnost provozu ukončit a postavit nový
moderní provoz
K té druhé variantě jsme se všichni přiklonili a již dnes se hledají možnosti realizace nového mini provozu. Tak to byl jeden
důvod.
Dalším důvodem, který ukončení nájmu

urychlil, je stav lesnictví ve střední Evropě. Suché roky, gradace kůrovce a nadbytek surového dřeva podstatně snížil cenu
dřeva a tím pádem i příjmy pro vlastníky
lesa. V roce 2018 jsem byl rád, že jsem
městu zaplatil nájem za pozemky a výhled
na rok 2019 není vůbec optimistický. Dřeva
je neustále hodně a ceny dál mírně klesají,
odbyt vázne a konec krize je v nedohlednu.
Já, jako jednatel společnosti, jsem zodpovědný nejen za pilu, ale i za celou firmu, ve
které je dalších 24 zaměstnanců, a dále je
na ni navázáno přes 50 jednotlivých živnostníků. Proto bych nerad řešil platební
neschopnost s.r.o. mimo jiné i z důvodu, že
pila prodělává.
Dalším důvodem byla personální otázka.
Nedaří se sehnat perspektivní zaměstnance. Dnes je zaměstnáno na středisku pila
devět pracovníků včetně vedoucího. Z toho
jeden důchodce, dva těsně před důchodem,
dva na dobu určitou, jeden dlouhodobě nemocen a jen tři pracovníci na dobu neurčitou. Z těchto tří jeden pracovník přejde do
pěstební činnosti. Takže toto řešení má minimální negativní dopad na zaměstnanost.
Do budoucna je nutné, aby příští pilařský
provoz řídil odborník v dřevařském oboru.
Lesáci les pěstují a prodávají surovinu, pilař
surovinu nakupuje a zpracovává na výrobek. Je to jako v zemědělství. Zemědělec

chová dobytek a prodává na jatka, jatka
(popřípadě řezník) surovinu zpracovávají
a prodávají výrobek. Tak je to asi v každé
lidské činnosti. I zde platí: „Ševče,drž se
svého kopyta!“
Miroslav Mäntl,
jednatel Kašperskohorských městských lesů s.r.o.

Foto: Hana Naušová (zařízení pily)

Stručný nekrolog – Pila Kašperské Hory

Foto: Karel Kuklík (práce u katru – závod n.p. Solo
Sušice v Kašperských Horách, 70. léta 20. stol. )

Bezmála půl druhého století na západním
okraji Kašperských Hor, při cestě spojující město s hřbitovem, pracoval místně
významný dřevařský podnik, v běhu času

známý pod jmény Michaeli, Horrerova továrna, Solo či Pila Kašperské Hory. Název
„Michaeli“ se tu ujal podle pojmenování
místní části (místní polní trati na severním
svahu Šibeničního vrchu) podle svatého
Archanděla Michaela. K jeho poctě magistrát města roku 1687 v těchto místech
vystavěl docela velkou mešní kapli, která
o století později za josefínských reforem
byla zrušena. Pro úplnost lze doplnit, že
místní pozemky zakoupil roku 1786 Ignác
Eisner, který tu dal postavit „Michaeligebäude“ – Michalskou budovu, v níž pak díky
přítomnosti silného vodního pramene byly
zřízeny lázně. V roce 1872 tuto budovu získal sušický podnikatel Bernard Fürth, vnuk
jednoho ze slavných zakladatelů sušického
sirkařství. Ten hned následujícího roku zde
naplno rozjel výrobu zápalek. V době největší prosperity pracovalo v tomto podniku kolem 150 lidí. V této (po Simlickově
továrně v Amálině údolí) druhé kašperskohorské sirkárně se vyráběly fosforové
zápalky a takzvaný dřevěný drát. Na zápalkových nálepkách převládala ochranná
známka s motivem slona. Sirkařská výroba
se zde udržela do roku 1902. Fürth pak to-

várnu prodal obchodníku Franzi Horrerovi
z Rejštejna. Nový majitel v objektu roku
1908 instaloval rámovou pilu, díky které
pak, zvláště v letech před první světovou
válkou, mohl úspěšně zpracovávat levné
dřevo z větrných kalamit. Ještě za první
války Horrer výrobu zaměřil především na
proutěné – pletené košíkářské zboží, různé
košíky a nůše, včetně pleteného nábytku.
Vzhledem k aktuálním potřebám rakouské
armády se tu tenkrát vyráběla také proutěná pouzdra na granáty. Továrna v té době
zaměstnávala na šest desítek lidí, převážně
ženy. Po válce Horrer produkoval kvalitní
řezivo, navíc rozšířil výrobu košíkářského –
pleteného zboží včetně pleteného nábytku
poměrně velmi ušlechtilých forem a také
dalších pletených drobných předmětů luxusní povahy. K máčení připraveného proutí
sloužila dodnes dochovaná venkovní nádrž
s tekoucí vodou. Podle údajů učitele Pavla
Rudy byl místní výrobní sortiment už roku
1922 rozšířen o řeznické špalky, řeznické
a cukrářské lodny, žebříky a dřevěné válce.
Údajně se tu tenkrát vyráběly také lyžařPokračování na straně 6
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ské hole. Po Horrerově smrti v roce 1939
se podniku ujala jeho manželka Albertina,
která továrnu vedla až do roku 1945. Posledním německým mistrem provozu tu byl
jistý Josef Peter. Jak poznamenává krajanský badatel Franz Penz, u Horrerů se za
druhé světové války vyráběly mimo jiné
také proutěné koše pro těžké dělostřelecké
granáty. Řada pracovníků bydlela i se svými rodinami přímo v budově továrny nebo
v nájemním domě, který stával naproti přes
silnici.
Po roce 1945 byl závod postupně začleňován do různých státních podniků (Zadrev
Olomouc, Hamiro Příbram, Chodské pily,
Západočeské dřevařské závody) až konečně
v roce 1959 se stal na dlouhou dobu součástí národního podniku Solo Sušice. V 70.

letech tento závod produkoval hlavně řezivo (ročně kolem 6.200 m3, z čehož se
dvě třetiny zpracovávaly na výrobky přímo
v provozovně), dále dřevěné válce a tiskařské desky. Zvláštní význam měla výroba
smetákových holí, která byla zavedena už
v roce 1949. V 70. letech bylo z celkové
produkce holí exportováno 28 % do zahraničí, zejména do Nizozemska a Velké Británie. Závod ročně vyrobil téměř dva milióny
těchto smetákových holí. V té době tu bylo
zaměstnáno 43 lidí. V poválečných desetiletích provoz obětavě vedl pan Antonín
Kučera, který bydlel hned naproti v přízemí Horrerovy vily. (Je škoda, že původní
secesní vzhled stylové vily vzal za své radikální přestavbou a rozšířením pro bytové účely v 80. letech 20.století.) Od 90.
let 20. století podnik provozovalo Město
Kašperské Hory. Výroba se zde omezila na
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produkci běžného řeziva. Z ekonomických
důvodů zřizovatel provoz tohoto zařízení
ukončuje v letošním roce 2019.
Vladimír Horpeniak,
historik Muzea Šumavy

Foto: soukromý archiv (továrník Franz Horrer se
zaměstnanci svého podniku v Kašperských Horách
ve válečném roce 1915)

INFORMACE VLASTNÍKŮM LESŮ
Všem, kdo vlastní kus nebo i kousek lesa.
Příspěvky, o kterých (možná) nevíte.
Jak získat finanční pomoc na obnovu lesa v době kůrovcové kalamity?
Vážení spoluobčané,
vlastníte vy, vaše rodina či přátelé les a uvítali byste jakoukoliv finanční pomoc od státu na jeho obnovu v době kůrovcové
kalamity? Ministerstvo zemědělství pro letošní rok rozšířilo možnosti příspěvků na hospodaření v lesích (novelizované
nařízení 30/2014 Sb.), které poskytuje prostřednictvím krajských úřadů, a přislíbilo dvakrát více financí na tento účel než
v loňském roce.
O jaké příspěvky můžete žádat?
»»
Asanace jehličnatého dříví pomocí insekticidní sítě nebo netkané textilie, pomocí insekticidního postřiku nebo 		
strojním odkorněním – nový příspěvek
»»
Soustřeďování dříví v lese lanovkou, koněm, železným koněm nebo vyvážecím strojem
»»
Štěpkování nebo drcení klesu
»»
Přirozená obnova lesních porostů
»»
Umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou první
»»
Zajištění lesních porostů
»»
Výchova lesních porostů – prořezávky, probírky
»»
Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách – 		
nový příspěvek
Jak žádost podat?
»»
Žádosti se podávají krajskému úřadu, v němž se nachází váš les
»»
Žádosti se podávají elektronicky
»»
Podmínkou získání příspěvku je doručení ohlášení žadatele o finanční příspěvek na krajský úřad před zahájením 		
prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Kde zjistit podrobnosti ohledně dotačních titulů a návod, jak příspěvek získat?
»»
Na webové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz, rozcestník eAgri – Lesy, záložka Dotace v lesním 		
hospodářství myslivosti, odkaz Finanční příspěvky na hospodaření v lesích
»»
Na krajském úřadě, odbor životního prostředí (Lesy)
»»
U svého odborného lesního hospodáře
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích sice nemohou vlastníkům lesů kompenzovat ztrátu způsobenou v důsledku
sucha a kůrovcové kalamity, ale každopádně jsou pro ně přínosem. Využívejte proto jejich možností v maximální míře!
Výzvu vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL) www.svol.cz, 4. 3. 2019.
Upozorněte na možnosti čerpání financí svou rodinu, přátele, spoluobčany.

KALEIDOSKOP
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Poděkování
Dobrá věc se podařila.
Sbírka k obnově křížku na Annínské
skále, kterou mnozí z vás podpořili,
byla úspěšná a kovaný křížek je již
hotov.
Proto vám patří velký dík.
Slavnostní posvěcení křížku
provede náš pan farář J. Kulhánek a
to 1. května 2019 v 17:30, kam jste
srdečně zváni a kde vám bude také
poděkováno.
Příjezd bude umožněn od
Nového Městečka. Parkování
zajištěno u sklárny.

Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:
Čmelíková Františka
Kašpar Václav
Hrachová Marie
Gogelová Eva
Dvořáčková Tatiana
Niebauerová Jana
Staněk František
Grossmannová Jaroslava
Kokešová Věra
Netáhlo Karel
Tóth Pavel
Veselá Ludmila

Těší se na vás
Spolek Přátelé Mouřence
Foto: Emil Kintzl (křížek před instalací)

Poděkování
Vážený pane Bártíku,
dovolil bych si Vám a tím i Technickým službám Kašperských Hor vyjádřit dík za vzornou péči o komunikace.
Strávil jsem s rodinou překrásný týden jarních prázdnin pod hradem Kašperk v penzionu Na Habeši. Sněhové nadílky jsme si užili požehnaně a ač ve městě to už vypadá, že
jaro převzalo vládu pevně do svých rukou, “u nás” Na Habeší vládla krutá zima.
Měli jsme obavy, jak se dostaneme k hlavní silnici. Naše auto (dodávka se zadním
náhonem), není tím pravým horským vozem a zdravotní stav naší dcery někdy také
vyžaduje rychlé jednání.
Díky Vašim chlapcům bylo všechno na jedničku a náš pobyt byl plný pohody.
Ještě jednou děkujeme Pavel Kryll s rodinou

narodili se:
Haidinger Josef
Kellner Petr
zemřeli:
Kováč Stanislav
Trčková Helena
Králová Jana
Pešl Václav
Pozůstalým tímto vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Pokud si nepřejete být ve
Společenské kronice zveřejněni,
sdělte nám to na MěKIS,
nebo e-mailem na adresu:
zpravodaj@kasphory.cz

Provoz Městského kulturního a informačního střediska
o Velikonocích

Poděkování

INFOCENTRUM

Ráda bych poděkovala paní
starostce Bernardové a
sociálnímu odboru města
Kašperské Hory za přání a dárek
k osmdesátým narozeninám.

19. dubna 9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
20. dubna 9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
21. dubna 9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
22. dubna zavřeno

KNIHOVNA
19. dubna zavřeno
22. dubna zavřeno
Od 23. dubna bude ve všech střediscích MěKIS opět obvyklý provoz.

Zdena Kostrounová

knihovna, Čtenáři píší
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Novinky z knihovny

Úsvit nad městem a
zapadající rudá hvězda

Do dubnového čísla zpravodaje jsme pro
vás vybrali trojici nových knih, Co mi báby
povídaly, Co báby nevěděly a Báby v nepaměti, které napsala Eva Marie Zitková. Brněnská rodačka, která pracovala jako
psycholožka, v roce 1978 emigrovala do
Kanady, kde se své profesi věnovala až do
odchodu do důchodu.
Ve svých knihách zpracovává příběhy rodu
Neyhauserů z Netolic, ze kterého pocházela její matka. Děj se odehrává v období 16.
a 17. století na jihu Čech, kde na rozsáhlých
državách vládly poslední Rožmberkové. Vyprávění dávných osudů pomáhalo autorce
překlenout vzdálenost i pocity vykořenění
a osamělosti v dobách exilu před rokem
1989.
Jako první spatřila světlo světa kniha Co
mi báby povídaly. V ní se čtenáři seznámí
s hlavní hrdinkou „kulatou bábou Annou“,
vyhlášenou kuchařkou a bylinkářkou, které osud nadělil roli vdovy se čtyřmi dětmi a do vínku dal moudrost, statečnost
a schopnost stát pevně na svých nohách
a opírat se o svou víru. V novele se střídají poklidné dny života na krumlovském
zámku, na Kratochvíli, v Netolicích, Třeboni a okolí s velmi dramatickými událostmi,
které jen podtrhují neutuchající žízeň po
životě rodu Neyhauserů.
Příběh pokračuje v knize Co báby nevěděly a časově se posouvá dál do období

Žijeme na krásném místě v dobře se
vyvíjející zemi. Už je to dlouhá doba
od pádu komunismu a můžeme tento
životní styl mocnářství, plivání a pomlouvání jednou ukončit. Město je rozervané a nejednotné. Soubojem o to,
která strana má větší pravdu a kdo je
více loajální, trpí všichni občané.
Nechte všechny křivdy někde v dálce
a koukejme na budoucnost. Vládnoucí
strana je zodpovědná věc a ovlivňuje
svým rozhodnutím naše životy. Budeme mít město plné rekreantů nebo mladých rodin? Bude se stavět na loukách
nebo na prázdných místech ve městě?
Staneme se moderním evropským městečkem v horách?
Celé dění na radnici není jenom o tělocvičnách, výtopnách, čističkách, chodnících... je to především o našem otevřeném srdci a umění spolu žít. Dobře
si pamatuji, že za minulého režimu
bylo městečko znatelně zanedbané.
Dokážeme se i my v sobě přehoupnout z té vnitřní zanedbanosti z dob
komunismu?
Když budeme mít pěkné ulice, vznikne
nám tím i kvalitní život? Je turismus
opravdu na prvním místě? Nestavíme
krásné město jenom movitým víkendovým obyvatelům? Budou za třicet
let žít ve městě lidé zde narození?
Dokážeme překonat postkomunistické
období a udržet atraktivní místo pro
naše potomky? Radnice na náměstí má
sílu tyto otázky zpracovat a postavit
se jim. Směřování města a pohled do
budoucnosti asi nikde znatelně nepadl.
Měli bychom přestat tolik hledět zpět
a ukazovat prstem na druhé. Chci tímto
způsobem pouze vnést otázku mezi nás
všechny. Kam dál?

třicetileté války. Hlavní postavou je tentokrát sedlák a primas Netolic Jan Neyhauser
s manželkou Růženou a švagrovou Albínou
a jejich dětmi. Přestože celá Evropa trpí válečnou vřavou, žoldnéři rabují a znásilňují,
jediné, co si vždy najde svou cestu, je láska.
Neyuhauserové nejsou žádní šlechtici, ale
sedláci, obchodníci, řezníci i porybní, kteří
i v nelehkých dobách zakládají rodiny, pracují, zvelebují své domovy a snaží se uchovat důstojnost a kvalitu života.
Teprve na závěr trilogie se autorka v knize
Báby v nepaměti vrací do dávnější historie a na počátek příběhu. Popisuje v něm
příchod Vespasiána Neyhausera, pozdějšího prvního muže „kulaté báby Anny“,
z alpského podhůří do jižních Čech. Časově se děj odehrává na začátku 16. století, kdy v Čechách vládl slabý král Ludvík
Jagellonský, do Uher vpadli Turci a česká
vojska byla poražena v bitvě u Moháče.
Tyto světodějné události ale čtenář nahlédne očima prostých lidí, sedláků, formanů,
čeledínů a zjistí, že pole je přesto potřeba
osít a vzápětí sklidit úrodu, protože to za
ně nikdo neudělá.
Těšíme se na vaši návštěvu v pondělí
a středu od 15 do 17 hodin a v pátek od 13
do 15 hodin. Na Velký pátek a Velikonoční
pondělí bude knihovna zavřená.
Jitka Skořepová,
vedoucí MěKIS

Petr Stránský
bývalý občan města

INZERCE

Zápach z městské kanalizace
Žádám ty občany Kašperských Hor, kteří ve svém okolí cítí občasný nepřiměřeně silný zápach z městské kanalizace,
ať mne kontaktují se svými poznatky (lokalita, četnost výskytu
atd.) za účelem společného postupu.

VEROBA lešení s. r. o.
montáž – demontáž – pronájem
trubkového a rámového lešení včetně dopravy

Děkuji.
Vladimír Hedbábný
Smetanova 337
Kašperské Hory
e-mail: vladimir.hedbabny@seznam.cz
tel: 605 581 379 (po 17. hodině)

veroba.leseni@seznam.cz
602 689 608
775 991 237

z hradu
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Hrad Kašperk

Ohlédnutí za minulým rokem a plány do roku letošního
V roce 2018 bylo na hradě Kašperk docela rušno. Komentované prohlídky hradu
a kulturní programy navštívil druhý největší počet návštěvníků v historii, konkrétně
to bylo 58 187 osob.
Je to číslo docela vysoké, zvláště když si
uvědomíme, že odhadem dalších několik
desítek tisíc turistů přišlo „jen“ na nádvoří. Turistická sezona nám začala 3. února,
kdy jsme hrad otevřeli v období jarních
prázdnin.
Jaro bylo především ve znamení velké akce
Kašperk za Karla IV., dokončení prací souvisejících s výstavbou nové čističky odpadních vod, kanalizace a výstavby nové lesní
cesty ze směru od parkoviště Na Račánku.
Jsem velmi rád, že místní řemeslníci M.
Rutkay a R. Haška ve spolupráci s L. Voldřichem, hradním technickým zaměstnancem, zvládli při plném návštěvnickém provozu provést řadu zajišťovacích prací, které
pomáhají udržovat památkovou hodnotu

objektu a současně nám šetří nemalé peníze. Namátkou uvedu jen zajištění výklenků
prvního patra v hradním paláci či zajišťovací práce na nájezdové rampě před mostem
do nádvoří.
V rámci komentovaných prohlídek hradu
vévodí naší programové nabídce prohlídky
„Stavba hradu“ a „Život na hradě“. Vedle
toho již deset let nabízíme speciální prohlídky pro děti a ve vybraných termínech
další tematicky specializované programy,
jako např. oživenou stavební prohlídku či
prohlídku věnovanou písemným pramenům
s výukou čtení a psaní gotického písma.
Jsem moc rád, že rok od roku více spolupracujeme s naší základní školou a žáci místní
školy se začínají aktivně účastnit konkrétních programů, jako byly například Mikulášské prohlídky nebo Kašperk za Karla IV.
Stejně potěšující je i spolupráce s místními
hudebníky, kteří účinkují při našich speciálních prohlídkách hradu.

VELIKONOCE

NA HRADĚ KAŠPERK

19. 4. - 22. 4. 2019
PROHLÍDKY „ŽIVOT NA HRADĚ“
PÁ - NE: 10.30 - 16.00 (KAŽDÝCH 30 MIN)
PO: 10.30 - 15.45 (KAŽDÝCH 45 MIN)
DOPROVODNÝ PROGRAM
NA NÁDVOŘÍ

SO – NE
CELÝ DEN

DĚTSKÁ DOBRODRUŽNÁ
VÝPRAVA DO HRADU
(NUTNÁ REZERVACE)

SO – NE
11.45; 14.45

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO
POSEL Z RÁJE

SO – NE
12.15; 14.15

PROHLÍDKA
V NĚMECKÉM JAZYCE

PÁ – NE
10.45
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Na letošní rok plánujeme několik novinek.
Na začátek léta chystáme nové interaktivní
dětské prohlídky pro děti ve věku 6–11 let,
do nichž bychom rádi zakomponovali i konkrétní dovednosti, jaké si musel osvojovat
stejně starý Karel IV.
Další novinkou budou nové noční prohlídky v červenci a v srpnu. Letos naposledy
chystá Divadelní spolek Kašpar rozmarné
večery na Kašperku. Představení Rozmarné léto bude doplněno speciálem Rozmarné léto – bonus, které je určeno pro
diváky, kteří již Rozmarné léto viděli. Na
23. srpna připravujeme premiéru představení Enigmatické variace s Martinem Stránským v hlavní roli.
Začátkem října proběhne výstavba nových
návštěvnických WC, protože stávající objekt
trpí vážnými statickými problémy a není již
dlouhodobě provozuschopný. Po skončení
léta ještě chystáme dokončení restaurování
zbytků gotických omítek v hradním paláci.
Všem svým spolupracovníkům děkuji za jejich obětavou práci.
Čtenářům Zpravodaje přeji pěkné jarní
dny.
Zdeněk Svoboda,
kastelán

AKCE NA HRADĚ
KAŠPERK V ROCE
2019
19. 4. – 22. 4.
VELIKONOCE NA HRADĚ KAŠPERK
22. 6.
DEN HUDBY NA HRADĚ KAŠPERK
11. 7. – 13. 7.
NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU
27. 7.
KONCERT FAIRY DREAM
30.7. – 3. 8.
ROZMARNÉ LÉTO

+

ROZMARNÝ BONUS
15. 8. – 17. 8.
NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU
23. 8.
ENIGMATICKÉ VARIACE
28. 9. - 29. 9.
HISTORIE VŠEMI SMYSLY
28. 12. – 1. 1. 2020
ZIMNÍ PROHLÍDKY HRADU
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Velikonoční Kašperské Hory
Velikonoce v Kašperských Horách zahajují již několik let sérii velkých kulturních
akcí v našem městě. Ani letos nebudou
chybět velikonoční trhy, prohlídka města,
dílničky a kulturní program. Tentokrát
připadají svátky jara a oslavy Zmrtvýchvstání Ježíse Krista na 19. – 22. dubna.
V lidové slovesnosti se traduje, že na Velký
pátek se na několik hodin otvírají poklady
země ukryté ve skalách, sklepeních a jeskyních. U nás se v tento den otevře vestibul
kina, kde budou od 13:00 probíhat velikonoční dílny. Zájemci si budou moci vyrobit
například různé ozdoby či uplést pomlázku.
Kdo se chce dozvědět zajímavosti o historii
města a velikonočních tradicích na Šumavě,
může navštívit na Bílou sobotu dopoledne
od 10:30 prohlídku města. Sobotní podvečer uvede kašperskohorské kino koprodukční snímek Máří Magdaléna. Film je
autentickým a lidským portrétem jedné z
nejosudovějších žen v dějinách lidstva. Biblický příběh líčí osudy Máří, mladé ženy,
hledající nový způsob života. Máří natolik
svazují každodenní rituály, že zavrhne svou
rodinu a přidá se k novému společenskému
proudu, který vede charismatický Ježíš Nazaretský. Promítání začíná v 17:00.
Nejbohatší program vás čeká v neděli
21. dubna na Boží hod velikonoční. Náměstí okolo kostela sv. Markéty se promění ve
staročeský velikonoční jarmark. Na podiu
je připraven kulturní program pro malé i velké diváky. Děti se mohou těšit na pohádky
loutkového Divadla Bořivoj, kde nebude
chybět Smolíček nebo Kašpar(ek). O hudební program se postarají kašperskohorští
Kůrovci nebo Pošumavská dudácká muzika ze Strakonic, která nabídne divákům

lidové písně a tance z Prácheňska, Šumavy no užijeme tradiční Velikonoční Kašperské
a Pošumaví. Vrcholem hudebního progra- Hory.
Radek Nakládal,
mu bude country kapela New Rangers.
kulturní referent
Pamětníci české country si budou pamatovat skupinu Rangers – Plavci, která
byla založena v roce
1964. Skupinu založili společně Milan
Dufek, Antonín Hájek, Jiří Haler, Pavel
Městské ku�tu�ní a in�o�mační středisko Kašpe�ské Ho�� �ás z�e na
Fáček a Jiří Veisser.
Poslední zmiňovaný
založil v roce 2002
vlastní skupinu New
Rangers, která pokračuje v repertoáru
původních Rangers /
19. 4. - 21. 4. 2019
Plavců.
PÁTEK 19. 4.
Ani letos nebude
13:00 – 16:00 Ve�ikonoční t�oři�é dí�n� pro děti i dospělé
během nedělního
Vestibu� kina Kašpe�ské Ho�� Vstupné 60 Kč.
programu
chybět
soutěž o nejlepší
SOBOTA 20. 4.
velikonoční nádiv- 10:30 Ve�ikonoční p�oh�ídka města 17:00 Máří Magda�éna
ku. Hodnotící poro- Předp�odej �stupenek na MěKIS, te�. 376503413. Příběh jedné z nejzáhadnějších bib�ick�ch posta�.
Kino Kašpe�ské Ho��
ta z řad diváků bude S�az před budo�ou �adnice.
ochutnávat nádivky
NEDĚLE 21. 4.
Náměstí Kašpe�ské Ho��
jak od profesionálů, tak i domácích
10:00 - 17:00 Ve�ikonoční řemes�né t�h�
kuchařek a kuchařů.
11:00 Di�ad�o Boři�oj
15:00 Pošuma�ská dudácká muzika
Proto vylovte recepO Smolíčkovi
16:00 Di�ad�o Boři�oj
ty, nakupte suroviny
13:00 Ků�o�ci
Kašpárek a Krokodýl
a přihlašte do sou14:00 Di�ad�o Boři�oj
17:00 Ne� Range�s
těže právě tu vaši
Kašpárek a Krokodýl
nádivku.
14:30 Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku
Věříme, že počasí bude tentokrát
vstřícnější, a že si
Změna p�og�amu ��h�azena
tak společně napl-

VELIKONOČNÍ
KAŠPERSKÉ HORY

Velkopáteční mysterium v Grafenau
Město Grafenau na Zlaté cestě z Kašperských Hor zůstávalo významným střediskem hospodářského i společenského života
Bavorského lesa i v dobách, kdy proslulý
solný obchod na přeshraniční stezce byl už
dávno za svým zenitem.
Jak dokládají četné písemné prameny, místo například v 18. století ožívalo zvláště
o velikonočních svátcích, které se tu slavily s mimořádnou okázalostí. Značná pozornost se zde věnovala Velkému pátku,
k němuž v Grafenau patřilo především
sestavení rozměrného Božího hrobu, dále
honosné procesí a výpravná pašijová hra.
Velikonoční slavnosti každoročně do města
přilákaly veliké množství lidí z blízka i daleka, což znamenalo vítaný ekonomický prospěch, a to nejen pro místní poskytovatele
pohostinských služeb.

Proto s mimořádným pochopením a vstřícností se u měšťanů setkávaly sbírky právě
na postavení Božího hrobu, pořízení četných divadelních rekvizit a kostýmů. Bylo
třeba zajistit také peníze pro výplatu herců
i přečetných komparsistů, kterým se slušelo poskytnout alespoň stravování a jako
pití vyhlášené místní pivo. Do pašijové hry
se mimo jiných zapojovala také místní mládež s místním učitelem, který se zpravidla
ujímal režie celého představení. Když pak
nadešel den Velkého pátku, spěchali všichni účinkující ve svých pestrých oděvech ke
kostelu, kde se už zvolna řadilo mohutné
procesí. Po pobožnosti před vyzdobeným
Božím hrobem v kapli Božího Těla se průvod vydal hlavní ulicí na náměstí k radnici, kde bylo postaveno vyvýšené jeviště.
V čele průvodu kráčeli pořadatelé slavnosti.

Jednotlivé části procesí předváděly názorně
v živých obrazech příběh Kristových pašijí.
Ve středu průvodu šel herec představující Ježíše Krista, doprovázený židy a biřici,
kteří ho různě postrkovali a posmívali se
mu. Kristus nesl na ramenou velký kříž,
pod kterým během cesty třikrát klesl na
zem, přesně tak, jak to popisuje pobožnost
„Křížové cesty“... Ježíše pak následovaly zástupy kajícníků – flagelantů, sebemrskačů
(kteří sami sebe mrskali důtkami) a nakonec skupiny místních náboženských bratrstev. Před radnicí se průvod zastavil, aby
právě tady na připravené scéně se mohla
předvést zvědavému obecenstvu pašijová
hra, vzrušeně a netrpělivě očekávaný vrchol velikonočních slavností. V jednotlivých
Pokračování na straně 11
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Kritikům pašijových her v Grafenau také roku 1780, kdy je stihl přísný a neodvolavadilo, že účastníci, herci a kompars včet- telný zákaz. V tom nesmlouvavém úředním
ně početného diváctva, se hned po divadle kroku vnímáme již dobu osvícenství, která
nahrnuli do místních hospod, kde se bu- velkým církevním slavnostem a okázalému
jaře občerstvovali a popíjeli až do hlubo- náboženskému folkloru vůbec nepřála.
Vladimír Horpeniak,
ké noci. Kostel pak ve zbytku posvátného
historik Muzea Šumavy
času velkopátečního rozjímání zel hlubokou
prázdnotou.
Stížnostmi na průběh
pašijových slavností
v Grafenau se zabývala dokonce krajská
vláda ve Straubingu,
která
doporučila,
aby se v městě na
Velký pátek konalo
jen procesí se smutečními korouhvemi a aby se lidé při
tom modlili Bolestný
růženec.
Přes různé překážky
a kritiku si Grafenauští své pašijové
hry udrželi až do Foto: archiv (novodobé pašijové hry ochotníků z Hořic na Šumavě)

Dokončení ze strany 10

výstupech tu Grafenauští velmi názorným
způsobem předváděli Kristovy pašije. Představení, nezřídka trvající až do osmé hodiny večerní, bylo prý natolik sugestivní,
že z přihlížejícího davu se nejednou nesly
soucitné vzdechy a výkřiky. Obdivná líčení
pašijových představení v Grafenau ovšem
nelichotivě snižuje výrok krajského soudce
ve spise z roku 1762, kde se uvádí, že představitelé pochopů a biřiců toho roku kvůli
patřičné „kuráži“ se ještě před vystoupením
posilnili pivem a pálenkou tak, že na jevišti
vystupovali totálně opilí. Divadelního Ježíše pak tloukli doopravdy a nemilosrdně
způsobem, že se zdálo, že Ježíš se už nevzchopí a zůstane ležet na zemi. „Ježíš“ si
ovšem takovou exekuci nenechal líbit, a tak
přímo na scéně došlo ke kuriózní pranici,
zcela mimo scénář pašijí. K tomu krajský
soudce poznamenal, že takové „pašijové
drama“, které vyvolává výtržnosti a budí
smích, je na škodu věci, uráží vážnost Velkého pátku a je tak nežádoucí.

VELIKONOCE a
SVATÝ TÝDEN

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
VELIKONOČNÍ NÁDIVKU
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Soutěž p�o amaté�ské i p�o�esioná�ní kuchaře.
Nádi�k� zaba�ené � a�oba�u je třeba přinést 21. 4.
nejdé�e do 13:30 hodin na náměstí � Kašpe�sk�ch
Ho�ách ke z�ukaři.
Vítěz obd�ží ce�ti�kát a �ěcnou cenu.
V�h�ášení 21. 4. � 14:30
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Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory Vás zve na

Velikonoční tvořivé dílny
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19. dubna 2019
13:00 – 16:00
Přijďte si vyrobit pěknou velikonoční dekoraci, kterou si odneste domů.
Na pěti stanovištích budeme zdobit kraslice a perníčky,
vytvářet velikonoční zápichy do květníků a další velikonoční ozdoby.

Vstupné 60 Kč

vestibul kina Kašperské Hory
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Velikonoce jsou velikým důvodem k radosti
Psát o Velikonocích v době, kdy se pod
okny teprve rozezpívává sbor ptactva
k symfonii jara, kdy první pupeny naznačují příchod nejmilovanějšího času, kdy ještě
závan studeného větru přináší vzpomínku
na dlouhou zimu, není snadné
Velikonoce jsou velkou oslavou života,
tryskající radostí ze Vzkříšení a zároveň
hlubokým ponorem do nás samých, jsou
nadějí a živelnou pohromou pro náš klidný
a spokojený život. Velikonoce jsou největší
slavností v dějinách lidstva…
Letos jsou Velikonoce a celý ten čas kolem pro mě úplně nové. Po dvou letech
práce s lidmi s mentálním postižením vidím
události Velikonoc zcela nově. Nezbylo nic
ze sentimentálnosti svátků a jejich sladkosti. Tito lidé na okraji, často společností
nepřijatí a opovrhovaní,mě učí být v pravdě. Ne snad tím, že by sami byli dokonale
pravdiví a čistí, jak se říká, ale tím, že nic
nepřikrášlují a zároveň hladoví po lásce

a po přátelství. Vyžadují ode mě vydávání
se a to i ve chvílích, kdy nemám sílu ani
chuť sloužit potřebným. Vyžadují ode mě
pozornost a neustálé bytí na blízku… A to
jejich úpěnlivé volání mě nutí víc přemýšlet
o Ježíšově životě. O životě Boha, který se
stal člověkem. O Jeho cestě od narození
v chlévě po jeho veřejné působení po cestu
křížovou až na Kalvárii. Život naprostého
darování se, bez vytáček a hledání vlastních
cest. Život, který je dán druhým jako dar…
Velikou a dojemnou scénou Velikonoc se
pro mě stalo umývání nohou na Zelený
čtvrtek, kdy se Ježíš před svým Ukřižováním sklání k nohám svých učedníků a s pokorou a v přátelství je umývá. Slouží jim
a ukazuje jim, jakou cestou mají jít…z pohledu ze zdola, od jejich nohou je vyučuje
službě a bratrství. Není to ani služba moci,
ani taková, kdy se člověk útrpně sklání
k druhým, aby jim ze svého pohodlí a blahobytu posloužil. Sklání se k jejich nohám

a zároveň nese celou tíhu jejich životů.
Ježíš jim umývá nohy a následně jde cestu křížovou od zatčení po soud, od cesty
křížové po Golgotu. K životu Ježíše patřilo
vše, co patří k životu každého z nás. V každé jeho části je možné se nechat poučit
a inspirovat jak žít život v pravdě a radosti.
Jak se nenechat zmást tím, co právě dnes
diktuje svět kolem nás.
O Veliké noci slavíme vrchol Ježíšova života, Zmrtvýchvstání. Možná těžko pochopitelné a představitelné, avšak dávající
obrovskou naději a odpověď na smysl našeho života. Láska jednou provždy zvítězila
nad smrtí. Je silnější a vždycky bude. To je
poselství Velikonoc. Obrovská a nekonečná
radost z blízkosti Boha, jehož láska je silnější než všechno zlo světa…
Přeji vám požehnané a radostné
Velikonoce.
Jarka Korandová
Neratov v Orlických horách

Historie peněz má také své
šumavské kapitoly

K připomínce 100. výročí česko-slovenské koruny

Foto: Vzkříšení – autor Fra Angelico

Foto: archiv Muzea Šumavy (Dukát Karla IV.)

Střední Šumava, zvláště Kašperské Hory s
okolím, jsou místy, které si můžeme úzce
spojovat také s historií peněz a peněžnictví. Už v pravěku tento kraj lákal kmeny
Keltů, kteří zde vystavěli hradiště na Sedle
a Obřím hradu a na Otavě a jejích přítocích
rýžovali zlato. Tento žlutý kov kromě šperků zpracovávali také do zlatých mincí, které spolu s keltskými bronzovými mincemi
byly vůbec nejstaršími mincovními platidly
na území naší vlasti. Je příznačné, že právě v prostoru mezi Kašperskými Horami a
Řetenicemi byla koncem 19.století nalezena
zlatá keltská mince – osminka statéru. Ta
pravá zlatá horečka propukla v okolí Kašperských Hor ve středověku, především za
vlády českého krále Jana Lucemburského,
který jako první středoevropský panovník
zahájil v roce 1325 prestižní ražbu zlatých
mincí zvaných florény. Bylo to právě v
době, kdy drahý žlutý kov se stal na našem kontinentu základní hnací silou veškerého hospodářského života. Vzhledem
k tomu, že vedle Jílového právě Kašperské
Hory byly nejbohatším zlatonosným revírem předhusitské doby v Čechách, můžeme
směle předpokládat, že slavné Janovy florény i dukáty Karla IV. pocházely z velké části
ze šumavského zlata.
Kašperské Hory se mohou pochlubit také
nálezy dvou pozoruhodných mincovních
pokladů, které tady byly ukryty v neleh-

kých dobách třicetileté války. V roce 1932
při bourání domu č.p. 87 v ulici Zlatá stezka dělníci pod zárubní dveří do komory objevili zpuchřelý kožený váček se stříbrnými
mincemi ze střední Evropy převážně ze 16.
a počátku 17.století. Z tohoto souboru jsou
nejzajímavější ražby Rudolfa II. a „zimního krále“ Fridricha Falckého z roku 1620.
Mimořádně bohatý nález mincí přinesl
ovšem archeologický průzkum, který předcházel revitalizaci náměstí (2009 – 2011).
V blízkosti dávných masných krámů v jižní
části náměstí (v prostoru mezi budovami
COOP ZKD a galerie Muzea Šumavy) archeologové objevili stříbrný poklad ukrytý
v hliněné nádobě obsahující 3.756 mincí.
Jednalo se o české a evropské mince z doby
14. až počátku 17. století, z nichž nejstarší byl parvus Jana Lucemburského (1310
– 1346) a nejmladší tříkrejcar Ferdinanda
II. s letopočtem 1630. V pokladu nechyběly například ani známé pražské groše
ani slavné jáchymovské tolary. Jen několik
kroků opodál se tu našly ještě dvě vzácné
zlaté mince – holandské dukáty zvané Golden dutsch s letopočty 1608 a 1632. Výběr ukázek z obou historicky významných
pokladů stříbrných mincí můžete vidět ve
stálé historické expozici Muzea Šumavy v
Kašperských Horách.
Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy

kultura

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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 MATEŘSKÉ ŠKOLY
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u�ádí bib�ick� příběh

MÁŘÍ MAGDALÉNA

D�ama / Histo�ick�
Ve�ká B�itánie / USA, 2018, 120 min
přístupné od 12 �et
Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

20. 4. 2019
od 17.00 hod.

pro školní rok 2019/20
proběhne v budově MŠ Kašperské Hory

v úterý 14. 5. 2019 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, potvrzení od lékaře
(formuláře jsou k dispozici v MŠ, na webových stránkách školy)

ZÁPIS JE URČEN PRO DĚTI NAROZENÉ
NEJPOZDĚJI DO 31. 8. 2017, PŘIJATY
MOHOU BÝT AŽ PO DOVRŠENÍ 3 LET
VĚKU!

Základní kritéria pro přijetí (podle důležitosti):
1. Bydliště dítěte nebo alespoň jednoho z rodičů v Kašperských Horách.
2. Předškoláci (dosažení 6 let věku dítěte do 31. 8. 2020) a děti s odkladem
povinné školní docházky.
3. Dosažení věku 4 let v době zahájení školního roku.
4. Dosažení věku 3 let v době zahájení školního roku.
5. Dosažení věku 3 let mezi 1. 9. – 31. 12. 2019
6. Bydliště dítěte nebo alespoň jednoho z rodičů ve spádové oblasti.
7. Celodenní nepřetržitá docházka.
8. Celodenní docházka jen v některých dnech.
9. Polodenní docházka.
10.Sourozenec navštěvující MŠ.
V Kašperských Horách 7. 3. 2019

………………………………
ředitel školy

Fi�m Máří Magda�éna je autentick�m a �idsk�m po�t�étem jedné z nejosudo�ějších žen � dějinách �idst�a. Bib�ick�
příběh �íčí osud� Máří (Roone� Ma�a), m�adé žen� h�edající no�� způsob ži�ota. Máří nato�ik s�azují každodenní
�ituá��, že za��hne s�ou �odinu a přidá se k no�ému spo�ečenskému p�oudu, kte�� �ede cha�ismatick� Ježíš Naza�etsk� (Joaquin Phoenix). B�z� se stane s�dcem tohoto hnutí a po Ježíšo�ě boku se ��dá�á na cestu, kte�á �ede do
Je�uza�éma, k osudo��m udá�ostem, jež jsou zák�adním kamenem naší ci�i�izace.(CinemA�t)

u�ádí animo�an� příběh

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ
LOUPEŽ 2

Animo�an� / Fantas� / Komedie / Rodinn�
USA, 2017, 91 min
Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

12. 4. 2019
od 17.00 hod.

Po udá�ostech p��ního ��mu musí �e�e�čák B�učoun se s��mi přáte�i zab�ánit sta�osto�i Oakton Cit� zbou�at jejich domo�
k�ů�i p�áno�ané ��sta�bě poch�bného zába�ního pa�ku.

Masopustní průvod letos zmoknul,
ale rozdával radost
Klub Kašperskohorských žen ve spolupráci
s MěKIS Kašperské Hory v úterý 5. března
uspořádal tradiční masopust v Kašperských
Horách. Počasí bylo velmi rozmanité, ale i
přesto početný zástup masek v čele s manžely Masopustovými zvládl projít částí našeho města. Před kašperskohorskou radnicí
byli přivítáni starostkou města. Vysloužilý
dragoun přečetl zdravici a žádost a Bohuslava Bernardová oddala novomanžele. Za
,,odměnu“ pak byla ošetřena mobilní pojízdnou lékařskou stanicí. Masky zde také
získaly klíče od města, které však do půlnoci musely vrátit zpět. Všem pro dobrou
náladu vyhrávali Kůrovci, a tak průvod s
veselou došel po několika zastaveních až
do Horského klubu.
Děkujeme všem za účast, Kašperskohorskému pivovaru za významnou podporu a Klubu kašperskohorských žen za udržení této
tradice v našem městě.
Radek Nakládal
kulturní referent

Foto: David Bárta (masopustní průvod před Kašperskohorským pivovarem)
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Kašperské Hory ženám
Město Kašperské Hory dalo 8. března
všem ženám kulturní dárek. Ten byl rozdělen mezi dvě kulturní místa v našem městě.
Nejdříve se v 17:00 v Horském klubu představila jedna z nejlepších českých floristek
Hana Kindelmannová Šebestová, která

předvedla své umění zdobení jarních věnců a možnosti vytvořit si drobné jarní dekorace. Jako velká milovnice přírody všem
přítomným ženám také představila, co vše
nám okolní příroda nabízí a z čeho všeho je
možné vytvořit si jarní dekoraci. V 19:00 se

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
v kině představil folkový zpěvák a písničkář
z Lokte u Sokolova Vojta „Kiďák“Tomáško.
Je držitelem několika Port. Je autorem téměř tří set písní a písňových textů, také několika desítek humorných povídek. Z jeho
repertoáru bylo co vybírat a jeho skoro
dvouhodinový sólový koncert diváky potěšil. A jak v závěru při odchodu řekla jedna
návštěvnice: „Nu, povidlo se to.“
Radek Nakládal,
kulturní referent

Sjezd postaru z Lišáku se vydařil
Navzdory nepřízni počasí se na startu
sešlo 35 odvážných pánů a šest ještě odvážnějších dam. Všichni na starých dřevěných lyžích a v dobovém oblečení. Počasí
se trochu umoudřilo, a tak početní diváci
mohli sledovat krkolomné jízdy doprovázené i pohlednými pády. Takže všichni si přišli
na své.
Na závěr společný sjezd skijáků ukázal svou
elegancí, jak se jezdilo na lyžích před sto
lety. Při společné zábavě s muzikanty se
čekalo na to, kdo bude vyhlášen vítězem.
V kategorii pánů s lyžemi bez hran zvítězil
Jan Mareš z Katovic, mezi „hranaři“ to byl
pan Adam Fabo z Bratislavy a z dam byla
nejrychlejší - porazila i pány- Naďa Lukášo-

vá-Kintzlová. Z kašperskohorských se závodu zúčastnili Jiří Brož na 5. místě, Hanka
Boušková na místě třetím a za ní dojela
stálá účastnice Jana Brožová.
Vítězové obdrželi hodnotné ceny od firmy
High Point, areálu Ski Kašperky a Pekařství
Rendl.
Všem chutnaly koláčky a tyčinky z Pekařství Rendl i z pekárny Kvilda a o pivíčko
nebyla nouze. S muzikou si všichni rádi zazpívali. A na pár minut se i sluníčko přišlo
podívat, co se to na Lišáku děje. A bude se
díti i za rok, tak se zase přijďte na ty borce
podívat, nebo raději se zúčastnit.
Emil Kintzl,
spoluorganizátor

Foto: Jan Kubita

Jak Králováci Hanse K. hledali

Foto: fotoarchiv spolku

Počátkem března tohoto roku náš spolek
Duha Králováci navštívil v bavorské části
Šumavy obec Sankt Oswald.
Prvním naším zájmem v této obci byla návštěva muzea. Informační panely, audio
i video ukázky jsou i v češtině. Jak se uvádí,
jedná se o muzeum zvláštního druhu, které
je věnováno historii lesa.
Díky moderní technice si zde návštěvník
může:
»»poslechnout vyprávění bývalých oby-

vatel této části Šumavy,
popřípadě
slyšet názory dnešních mladých lidí jak
z ČR, tak i ze SRN
»» názorně
vidět, jak se vyvíjela
planeta Země, jak
se tvořily horniny,
měnila se příroda
až do dnešní doby,
jak vypadá struktura
zeminy, v které jsou
zakořeněny stromy,
jak se vyrábělo sklo
atd.
Jsou zde vystavena
i zvířata žijící na Šumavě v životní velikosti. Jedna část muzea je věnována výrobě hraček na Šumavě. Podle popisku u jedné dřevěné hračky
(autíčka) se dovídáme, že původ hračky je
z Nezdic (pan Uhlík) a že tento exponát
zapůjčilo Muzeum v Sušici.
Návštěvu jsme zakončili zhlédnutím dokumentárního filmu o Bavorském národním
parku O hospodaření v lese postiženém kůrovcem. Film trval 40 minut a byl poutavý,
takže mu děti věnovaly pozornost.

Druhým naším cílem, bylo nalézt hrob
jedné bývalé osobnosti Kašperských Hor,
a to profesora Hanse Kollibabeho. Hřbitov
jsme prošli „křížem krážem,“, ale hrob nikde. Díky pomoci místních se nám podařilo zjistit, že byl jeho hrob zrušen. Jako
upomínka na něj je kousek od hřbitova na
vyvýšeném místě situován malý pomníček.
Po chvíli hledání se nám pomníček (větší
kámen s pamětní deskou) podařilo nalézt.
Zde bylo dětem vysvětleno, kdo to byl profesor Hans Kollibabe. Tedy že jmenovaný
se narodil 10. října 1880 v Uhelné okres
Šumperk a zemřel 18. března 1950 v Sankt
Oswald. Od roku 1908 působil na gymnáziu v K. Horách (dnešní budova základní
školy) jako učitel němčiny, francouzštiny,
hudby a snad i latiny. Byl velmi aktivní kulturní a veřejný činitel, působil rovněž jako
dirigent, literární autor, hudebník, spoluzakladatel vlastivědného muzea v Kašperských Horách (asi 1928). Byl také vášnivým
turistou. Nechával si kvůli svému cestovatelskému nadšení říkat "poutník Kolli." Za
zmínku stojí i to, že například v roce 1931
měl v nájmu loveckou honitbu u Tuškova
a v roce 1934 bydlel v ulici Dlouhá čp. 132.
Pokračování na straně 15

kultura

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
Dokončení ze strany 14

Údajně v roce 1942 odešel do důchodu.
Zda uprchl ještě před odsunem německého
obyvatelstva těsně po válce nebo byl „odsunut“ do Německa, jsme nezjistili. Když
už žil v Německu, tak se pan profesor jak
ústně, tak i písemně vyjadřoval o „své staré
vlasti,“ tedy o Kašperkách v dobrém a doufal, že se tam ještě alespoň podívá. Ve
vzpomínkách na jeho pohřeb je uvedeno,
že mu byl na rakev dán „kus domácí zeminy ze hřbitova z Kašperských Hor.“ Až tak
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moc měl Kašperské Hory rád! Přítomnost
rodiny pana profesora v K. Horách dnes
připomíná již jenom hrob jeho manželky
Anny (1886–1940), která je pohřbena na
místním hřbitově.
Odkaz pana HK žije ještě dnes, a to jak
v podobě dochovaných sbírek v muzeu v K.
Horách, tak především díky jeho badatelské
a literární tvorbě. Profesor Kollibabe sbíral
především pověsti, pohádky a vyprávění
z K. Hor a jeho okolí. Dokonce i své žáky
na gymnáziu ponoukal, aby sepisovali vyprávění svých rodičů a tyto „slohové práce“

BRIGÁDA KAŠPERSKÉ HORY
ČERVEN - ZÁŘÍ 2019

Miroslav Vrhel a Magda Voldřichová,
vedoucí spolku Duha Králováci

VOLNOČASOVÝ KLUB
JONÁŠ
Oblastní charita Sušice
PROGRAM DUBEN
MĚSÍC BEZPEČNOSTI

STAŇ SE

PRŮVODCEM MĚSTA
P�o �etní sezonu h�edáme b�igádník�
k zajištění p�oh�ídek po Kašpe�sk�ch Ho�ách.
VĚK 18+, I PRO AKTIVNÍ SENIORY, ZNALOST
NJ VÍTÁNA, KOMUNIKATIVNOST
Te�mín�: če��en a září - středa, pátek
če��enec a s�pen - úte��, čt��tek, nedě�e

B�ižší in�o�mace:
mekis�kaspho��.cz, 376 503 412
Mg�. Jitka Skořepo�á - �edoucí MěKIS

4.4. Dopravní značky a bezpečnost na
silnicích - workshop zaměřený na

zásady bezpečného chování.

11.4. Interaktivní vycházka - ukázka

bezpečného chování při dopravních
situacích v Kašperských Horách.
18.4. Velikonoční tvoření.

25.4. Výlet do aquaparku Sušice / sraz
ve 14 hod. na autobusové zastávce.

VOLNOČASOVÝ KLUB JONÁŠ JE OTEVŘEN
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 15:30 DO 17:30
v Horském klubu na adrese Horní 168
v Kašperských Horách.
(Aktivity zajišťuje GIZELA ŠVAJKOVÁ
721 643 096)
Akce jsou pořádány za finanční podpory
Města Kašperské Hory,
Plzeňského kraje a dárců Tříkrálové sbírky.

Michal Horáček navštíví
Kašperské Hory
Promítání dokumentárního filmu Máme na
víc se uskuteční 4. dubna v kašperskohorském kině. Od 17:00 bude filmové projekci
předcházet beseda s výraznou osobností
české hudební a politické scény, Michalem
Horáčkem. Tento nejznámější český textař,
který v minulém roce neúspěšně kandidoval na prezidenta, přijede na Šumavu, aby
se setkal s místními občany a seznámil se
s historií zajímavých míst v Kašperských
Horách a jejich okolí.
Snímek Máme na víc režisérů Robina Kvapila a Radima Procházky představí divákům

mu nosili do školy. Z práce pana profesora
těží dnešní čeští autoři, kteří jeho získané
poznatky překládají do češtiny a publikují
je dále.
Možná by stálo za zamyšlení, zda by děti
o tomto zajímavém a pro náš region významném člověku neměly vědět více. Popřípadě v rámci výuky regionální historie by
se mohly seznámit s jeho literární tvorbou.
To ostatně platí i o jiných velikánech naší
regionální historie.

zákulisí předvolebních bojů a umožní sledovat budování mediálního obrazu kandidáta a hledání politické strategie. Nelehkým
úkolem Horáčkova týmu bylo vymezit se
nejen vůči favorizovanému a bezskrupulóznímu Miloši Zemanovi, ale i dalším sokům.
Nedílnou součástí filmu je hudba spojená s Horáčkovými texty, která se stává
komentátorem děje. Navzdory tomu, že
se jedná o písně třicet let staré, fungují
i v současném kontextu.
Radek Nakládal,
kulturní referent
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Dubnový Senior IN bude na vodě

Foto: Hynek Hladík (přehrážka na Zlatém potoce
v říčním km 1 944)

Letošní pořad nejen pro seniory v Horském
klubu v Kašperských Horách již pozval
svoje diváky nejdříve na poutní cestu Via
Nova, pak do Nepálu, dozvěděli se o historii vaření piva na Šumavě a dubnový pořad
bude tak trochu na vodě.
Přednášku o tom, proč a jak byly postaveny přehrady v údolí Zlatého potoka v okolí
Kašperských Hor, připravil Ing. Hynek Hladík, bývalý správce toků Lesů České republiky a plavební ředitel Schwarzenberského
plavebního kanálu. Jeho velkou láskou se

stalo fotografování, Schwarzenberský pla- bachu, i na Losenickém potoku, tehdy spíš
vební kanál a je také milovníkem historie Losnitzbachu.
a šumavského folkloru. Před víc než deseti Zveme vás 11. dubna do Horského klubu
lety jej služební povinnosti coby správce Od 15:00 se dozvíte nejen o historii statoků státního podniku Lesy České repub- veb, ale i další zajímavosti.
liky zavály do údolí Zlatého potoka pod
Radek Nakládal,
kulturní referent
Kašperské Hory. Prováděli zde tehdy rekonstrukci a údržbu
objektů hrazení bystřin v Amálině údolí.
Dozvěděl se, že
v muzeu mají fotografie ze stavby
přehrad. A tak dal
dohromady ve spolupráci s Ing. Kuthanem a PhDr. Horpeniakem zajímavosti
o stavbách a pracích
na Zlatém potoku,
tehdy Zollerbachu,
Kašperskohorském
potoku, tehdy Loh Foto: Ing. Šára (stavba stupně na Zlatém potoce pod Winterovým mlýnem)

Ze Šumavy do Barmy
i k branám Zakázaného města
Přijměte pozvání na cestopisné povídání
a promítání fotek, které se uskuteční v sobotu 27. dubna od 20:00 v Horském klubu. Václav Kůs z Kašperských Hor a Pavel
Kopecký ze Sušice zde budou promítat
a přednášet o své letošní březnové dobrodružné cestě po daleké východní Asii.
Kromě návštěvy Číny putovali především
po tajuplné zemi Myanmar (dříve Barma),
jež se světu otevřela teprve v roce 2015.
Po buddhistické Barmě projeli kombinací
autostopu, lodí, vlaků, kol, motorek a autobusů více než 2500 km, přičemž se dostali
k těm vůbec nejzajímavějším místům této
padesátimilionové země.
Podíváme se tak třeba do někdejšího tajemného města duchů Baganu, na hladinu
horského jezera Inle k místním domorodcům, do skalních komplexů nedaleko Hpaan nedaleko hranic s Thajskem, splujeme po
proudu řeky Iravádí pramenící v úbočích Himalájí, mineme četné buddhistické kláštery
nebo navštívíme největší chrám Asie v někdejším městě Rangúnu, dnes Yangonu.
Divoká a spontánní cesta přinesla mnoho
zážitků, bizarností, nečekaných setkání
a pozoruhodností, takže například naši
cestovatelé vylíčí, co s tělem dělá místní
oblíbená rostlinná droga, žvýkaný betel,
kterou zde na sobě oba vyzkoušeli.
Jedna z nejchudších asijských zemí plná

tisíce soch Buddhy,
mužských sukní, zlatých střech i zkažených zubů dnes světu odkrývá pozvolna
svůj nezaměnitelný
charakter,
dávné
poklady minulosti
i vůně a chutě, a to
navzdory předchozím dlouhým a krvavým občanským
válkám a vojenským
režimům.
Oba cestovatelé na
své cestě do Barmy krátce navštívili
i Čínu.
V rámci promítání
se tak společně podíváme i na Velkou
čínskou zeď, do
centra Pekingu na
Náměstí nebeského
klidu nebo k branám
Zakázaného města.
Předpokládaná délka promítání je 1,5
hodiny.
Vstup je volný.
Václav Kůs,
cestovatel

MěKIS Kašperské Hory vás zve
na cestopisné promítání

Do nitra zlaté
Barmy
Sobota 27. dubna 2019
Od 20.00 hod.
Horský klub, Kašperské Hory
Vstup volný
Promítají Václav Kůs a Pavel Kopecký

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Ze školy a školky
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Okénko do školské rady
K článku pana ředitele, který byl zveřejněn
v minulém čísle KH Zpravodaje, bych ráda
doplnila malou informaci o školské radě.
Na podnět školské rady byl vedením naší
školy např. navázán kontakt s Jazykovým
kompetenčním centrem pro němčinu a
češtinu. K jeho projektu – bezplatného
kroužku němčiny – se tak ve školním roce
2018/2019 přidala i naše škola a žáci pod
vedením paní učitelky E. Pelčarské. Snažíme se získat rodiče, aby se více zapojili do
dění a aktivit školy. K 100. výročí založení
Československé republiky přispěli rodiče
možná trochu netradiční přednáškou ve
škole (okénkem) do období První republiky,
a to i v dobovém oblečení. Na žádosti rodičů a po projednání ve školské radě, ale především díky vstřícnosti vedení školy, došlo
v letošním školním roce také k částečnému
rozdělení hodin matematiky a českého jazyka dětí ze spojených tříd.
Jsem ráda, že otevřenost vedení školy (pan
ředitel se osobně aktivně účastní každé

schůzky školské rady) a podněty i nápady
rodičů umožňují školské radě plnit její funkci – podílet se na záměrech rozvoje školy a
být prostředníkem mezi rodiči (zákonnými
zástupci) žáků a vedením školy.
Všem členům školské rady i panu řediteli děkuji za čas, který této práci věnují. Rodičům pak za jejich otázky, návrhy a
doporučení.
Ne vše je bohužel možné splnit či vyřešit,
ale je dobré o tom otevřeně a bez obav
mluvit.
Věřím, že školská rada v naší škole má
smysl, protože může přispět k větší spolupráci mezi školou, rodiči a našimi dětmi
ku prospěchu nás všech i k dobré pověsti
naší školy.
Kontakty na školskou radu i zápisy ze schůzek najdete na webových stránkách školy
zs.kasphory.cz nebo na nástěnce ve vestibulu školy.
Martina Vrbová
předsedkyně školské rady

Foto: Martina Vrbová

Edison podruhé na naší škole
Poslední týden v únoru proběhl na naší základní škole již druhý ročník mezinárodního
projektu EDISON. Pro letošní projektový
týden nám byli vybráni čtyři stážisté, studenti vysokých škol z Kyrgyzstánu, Turecka, Taiwanu a Číny. Loňská akce se velmi
povedla a ta letošní pochopitelně předem opět vzbuzovala u dětí velký zájem
a očekávání.
V pondělí 25. února se těsně před zahájením výuky představili stážisté během
krátkého opening ceremoniálu, bohužel jen
ve třech – bez Meilin z Číny. Žáci šesté
třídy provedli stážisty naší školou a seznámili je krátce s minulostí i současností. Pro
usnadnění orientace po budově byly i letos všechny třídy a prostory školy opatřeny názvem v angličtině. Dále následovaly
prezentace jednotlivých zemí tak, jak si je
stážisté sami připravili. Všechny přednášky
byly interaktivní a zahrnovaly nejen obecné informace o zemi původu účastníků, ale
i videa, hudební ukázky a především hry
s důrazem na zvláštnosti a kulturní odlišnosti. Záměrem celého projektu bylo
právě posílit povědomí o jiných kulturách
a zvýšit jazykové dovednosti našich žáků.
Na oplátku si naše děti připravily stručné
projekty o české historii, o české gastronomii a v neposlední řadě krátké představení
našeho města a okolí.
První projektový den začal novinkou a to
sportovně-seznamovací akcí pro žáky druhého stupně v hale, kde proběhl „meziná-

rodní turnaj“ ve floorbalu. V úterý ráno
stážisté s žáky sedmé třídy příjemně posnídali v bistru u Aničky. Pro velký úspěch
jsme i letos zařadili do programu festival
jídla FOOD FESTIVAL, který se uskutečnil
ve středu v poledních hodinách. Do kulinářských příprav ve cvičné kuchyňce se ke
stážistům zapojili i žáci 8. třídy, kteří mají
vaření v rámci předmětu Člověk a svět
práce. Výsledek společného úsilí byl i letos
prezentován a degustován v prostorách
školy. Festivalu jídla ještě předcházela návštěva kina v dopoledních hodinách, kde
jsme zhlédli film s ekologickou tématikou
v angličtině s českými titulky s názvem Zemřít pro design.
Ve čtvrtek se stážisté vypravili v doprovodu žáků 8. a 9. třídy společně se svými třídními učitelkami na Kašperk, kde je i letos
přivítal pan kastelán a provedl je hradem.
Žáci si i letos vymysleli řadu doprovodných
aktivit, které probíhaly jak v rámci dopoledního vyučování, tak i dobrovolně v odpoledních hodinách. Počasí už sice moc
nepřálo zimním sportům, ale prosluněný
týden náladu určitě nikomu nepokazil. Nezbývá než dodat, že letošní EDISONi byli
úplně jiní než ti loňští, ale nepochybně také
stejně fajn!
Co je EDISON?
EDISON je multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem v České republice
prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí

z různých kultur a jejich chování, případně
vytváří zázemí pro takovéto prostředí.
V názvu EDISON má každé písmeno určitý
význam:
Education (vzdělání)
Drive (nadšení, motivace)
Internationality (mezinárodní rozměr, rozsah)
Students (studenti)
Opportunity (příležitost)
Network (síť)
Další informace naleznete na stránkách
naší školy www.zs.kasphory.cz.

Eva Pelčarská,
učitelka ZŠ

Foto: fotoarchiv školy (stážisté)
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Postřehy žáků osmého ročníku
Sportovní odpoledne
Hned v pondělí se konalo sportovní
odpoledne.
Domluvili jsme se na floorbalu, který všichni rádi hrajeme. Zejména nám také šlo o to
blíže poznat naše nové stážisty. Celé odpoledne pomáhal zorganizovat pan Trš.
Hlavními rozhodčími byli paní učitelka Melicharová a pan učitel Havel, který celý turnaj pískal.
Pauzy mezi turnaji vyplnily svým tanečním
vystoupením roztleskávačky (děvčata ze 6.
ročníku) a vše výborně moderoval v angličtině Jeremy (náš zahraniční žák). K jednotlivým družstvům se vždy připojil jeden stážista. Hráli jsme na šest zápasů. Vítězem
celého turnaje se stal tým Turecka. Kdo
nehrál, seděl na tribuně a fandil.
Martin Chudý, Kateřina Kučerová,
Štěpánka Tampírová

Long Donkey
Pod tímto tajemným názvem si představte
docela oblíbenou tureckou hru minimálně
o šesti hráčích. Vybrali jsme si ji, protože
jsme chtěli lépe poznat naše nové stážisty
z projektu Edison. Hra je výborná rovněž
kvůli konverzaci, ale hlavně je velmi legrační. Spočívá v tom, že vlastně někomu musíte skočit na záda a nesmíte se dotknout
země. Takto se postupně za sebe zapojují
zdatnější jedinci, kteří tvoří „páteř dlouhého osla“ a ostatní jim skáčou na záda.
Při této hře jsme se všichni sblížili a hodně
jsme se pobavili.
Pavel Chudý a David Glaser

Food Festival
Ve středu se naše třída podílela na Food
Festivalu. Vše se odehrávalo v naší žákovské kuchyňce, kde každý stážista

Ze školky
Zima skončila. Ne, že bychom neměli zimu
rádi, ale už jsme si užili dost sněhu, ježdění na „lopatách“ a toho věčného oblékání
a svlékání kombinéz, oteplováků a bund.
A tak jsme zimu uzavřeli karnevalem s Krejčíkem Honzou, který nám navodil atmosféru nadcházejícího masopustu. Každý přišel
do školky v nějaké masce a Krejčík Honza
připravil pro děti soutěže a zábavu. Dětem
se to moc líbilo.
Provoz pily v Kašperských Horách bude

připravoval jídlo typické pro jeho zemi
a my jsme se stali jejich pomocníky. Diana chystala jídlo podobné našim božím
milostem, ale naslano. Slaná verze nám
asi chutnala víc než naše sladká. Ku připravil rýži s vajíčkem a slaný pudink.
Pro nás byla tato jídla velmi netypická.
Turek Kadir si vedl v kuchyňce asi nejlépe.
Jeho mrkvové rafaelo bylo výborné a přitom i zdravé. Druhé jídlo vypadalo jako naše
lečo, takže taky docela dobré. Také se nám
líbilo, že Kadir dbal až úzkostně na hygienu
a rovněž jídlo velmi hezky upravil na talíř.
Při přípravě těchto pokrmů jsme si rozuměli možná víc než při běžné konverzaci; paní
učitelka Korcová se dorozumívala s Dianou
i rusky. Veškeré pokrmy mohli ochutnat
i žáci z jiných tříd.
Nakonec nic nezbylo, nejspíš všem
chutnalo.
Sabina Jiroušková, Eliška Skypalová

Zemřít pro design
Celý druhý stupeň zhlédl společně se stážisty film v angličtině Zemřít pro design.
Film měl poukázat na problém nadměrné výroby elektroniky a následky tohoto
chování. Ročně se přibližně vyprodukuje
42 milionů tun elektroodpadu (statistika
z roku 2014). Hodně toxických látek má
dopad na zdraví dělníků a samozřejmě na
životní prostředí. Například olovo, které
může unikat ze starých výrobků, dokáže
ovlivnit velmi negativně vývoj dítěte. Převážná většina firem se chová neekologicky,
ale najdou se i výjimky. Například firma
FairPhone, která se snaží být šetrná k přírodě; jiné firmy přispívají ze svých zisků
alespoň na úpravu vody.
Na závěr filmu nám byla představena irská firma, která vyrábí ze dřeva obaly na
notebooky a podobné součástky. Chová se
velmi ekologicky, byla to pro nás taková
třešnička na dortu. Po zhlédnutí tohoto

ukončen a my jsme se tam byli podívat.
Pan Koubek děti seznámil se zpracováním
stromů, rozřezáním na latě a různé hranoly. Nakonec se děti povozily ve vláčku,
kterým se přivážejí kmeny stromů. Prošli
jsme do kašperskohorské výtopny, kde pan
Vrba dětem ukázal, kde a jak se dělá teplo
pro Kašperské Hory.
Obě třídy chodí pravidelně každý týden
cvičit do tělocvičny, kde si protáhnou svá
tělíčka a zaběhají překážkovou dráhu.
V pondělí 11. března se uskutečnilo screeningové vyšetření školní zralosti a od čtvrtka přihlášeným dětem začal kurz plavání
v sušickém bazénu. Každá třída také navštívila IS SEV v Kašperských Horách, kde

dokumentárního filmu se určitě většina
z nás zamyslela, jak se chovat víc ekologicky a hlavně šetrně k životnímu prostředí.
Zuzana Pajerová, Lucie Majerová

Hurá na hrad
Ve čtvrtek se počasí umoudřilo a sluníčko
se na nás usmívalo po celé odpoledne.
Pod Kašperkem na nás však čekalo nemilé
překvapení – zbytky ledu. Kadirovi vadilo,
že mu občas někdo nechtěně stříkl vodu na
kabát, který mu mimo jiné velmi slušel.
Na Kašperku nás přivítal pan kastelán
a provedl nás po hradě. Jeho angličtina
byla velmi srozumitelná, ale Kadir měl vždy
v rukávu nějakou otázku. Nejspíš se mu náš
hrad velmi líbil.
Paní učitelka Nová nám upekla výborný perník, tak se nám šlo i nazpět velmi
dobře.
Tereza Pešťáková a Natálie Šebelíková

Loučení
Týden uběhl jako voda a byl tu pátek. Při
hodinách jsme se stážisty hráli hry např.
Naše městečko a oni představovali své
země.Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí například Ku vyprávěl o jejich školství,
Kadir o náboženství a Diana představila
Kyrgyzstán, také nám něco napsala v azbuce. Rovněž jsme společně posvačili.
Aby měli naši stážisté na Kašperské Hory
hezké vzpomínky, dostali všichni jako dárek
vinuté perly v hezkém balení s logem Kašperských Hor. Doufejme, že se jim u nás
líbilo a budou vzpomínat na naše společné
zážitky.
Rádi bychom poděkovali za všechny žáky
paní učitelce Pelčarské za přípravu projektu Edison. Určitě jsme si vylepšili angličtinu a získali nové poznatky o vzdálených
zemích.
Matěj Voldřich a Martin Sova

pro děti byl připraven zajímavý program ze
života volně žijících zvířat a přírody.
Konečně tu máme jaro! Po ránu je ještě
chladno, ale sluníčko už dává o sobě znát.
Poslední týden děti navštívily kašperskohorskou knihovnu na radnici, kde se dozvěděly, co vše se dá v knihovně zapůjčit,
prohlédly si různé pohádkové knihy a pan
Nakládal po přečtení pohádky nechal děti
namalovat nějaký obrázek.
Měsíc březen jsme zakončili zhlédnutím divadelní pohádky v místním kině.
A na co se budeme těšit v dubnu? Určitě to
budou zajímavé akce.
Mirka Prekopová,
učitelka MŠ
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Foto: fotoarchiv mateřské školy (karneval)

Foto: fotoarchiv školy (projekt Edison – sportovní odpoledne)

Foto: fotoarchiv mateřské školy (plavecký kurz v sušickém bazénu)

Foto: fotoarchiv školy (projekt Edison –žáci šestého ročníku)

Foto: fotoarchiv školy (projekt Edison – výlet na hrad)
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DUBEN

DLOUHODOBÉ AKCE

toka � oko�í Kašpe�sk�ch Ho� přip�a�i� Ing. H�nek H�adík, b��a�� sp�á�ce
toků Lesů České �epub�ik�, p�a�ební
ředite� Sch�a�zenbe�ského p�a�ebního kaná�u.
| Ho�sk� k�ub

Duben
V�sta�a Pa��a Ko�čáka
V�sta�a ak���ů k�ajin� Pa��a Ko�čáka
dop�něná �e�ši V�adimí�a Uh�a.
| ��sta�ní místnost �adnice
19.–22.04. |
Ve�ikonoce na h�adě Kašpe�k
Dětské inte�akti�ní p�oh�ídk�, di�ade�ní předsta�ení a da�ší p�og�am.
| h�ad Kašpe�k

KRÁTKODOBÉ AKCE
03.04. | 13:30
Křes�o p�o hosta
Po�ídání o Ve�ikonocích s páte�em
J. Ku�hánkem. Zda�ma p�o senio��
a zd�a�otně postižené občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��
04.04. | 17:00
Máme na �íc – p�omítání dokumentu a beseda s Micha�em Ho�áčkem
Po besedě se znám�m textařem
a p�ezidentsk�m kandidátem bude
nás�edo�at p�omítání dokumentu. Ten
mapuje udá�osti spojené s jeho kandidatu�ou.
| kino Kašpe�ské Ho��
10.04. | 13:30
Ja�ní b��inko�á ka�á�nička
S ochutná�kou b��inko��ch pomazánek. Zda�ma p�o senio�� a zd�a�otně
postižené občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��
11.04. | 15:00
Senio� IN
Histo�ie �egu�ace ho�sk�ch b�střin
� údo�í Z�atého potoka
Přednášku o tom p�oč a jak b��� posta�en� přeh�ad� � údo�í Z�atého po-

12.04. | 17:00
Ve�ká oříško�á �oupež 2
Po udá�ostech p��ního ��mu musí �e�e�čák B�učoun se s��mi přáte�i zab�ánit sta�osto�i Oakton Cit� zbou�at
jejich domo� k�ů�i p�áno�ané ��sta�bě poch�bného zába�ního pa�ku.
| kino Kašpe�ské Ho��
17.04. | 13:00
V��oba �e�ikonočních deko�ací
P�etení pom�ázek. Zda�ma p�o senio��
a zd�a�otně postižené občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��
18.04. | 14:00–16:00
Vítání s�átků ja�a
Ja�ní k�eati�ní t�oření p�o ma�é i �e�ké se tento den ponese � duchu Ve�ikonoc. V�pněte počítače, te�e�on�,
opusťte každodenní spěch a přij�te
nás na�ští�it.
| IS a SEV NP Šuma�a
19.04. | 13:00–16:00
Ve�ikonoční t�oři�é dí�n�
Odpo�edne p�né t�oření nejen p�o
�odin� s dětmi. Přij�te si ���obit pěknou �e�ikonoční deko�aci, kte�ou si
odnesete domů.
| �estibu� kina Kašpe�ské Ho��
20.04. | 10:30
Ve�ikonoční p�oh�ídka města
P�oh�ídka města s p�ů�odcem, kte��
�ás p�o�ede histo�ií, zajíma��mi zákoutími a ma�ebn�mi u�ičkami města.
Ná�ště�níci získají i zajíma�é in�o�mace o �e�ikonočních z��cích a t�adicích na Šuma�ě. P�odej �stupenek na
změna p�og�amu ��h�azena
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MěKIS, te�. 376 503 413. S�az před
budo�ou �adnice.
| Kašpe�ské Ho��
20.04. | 17:00
Máří Magda�éna
Bib�ick� příběh �íčí osud� Máří, m�adé žen� h�edající no�� způsob ži�ota.
Máří se přidá k no�ému spo�ečenskému p�oudu, kte�� �ede cha�ismatick�
Ježíš Naza�etsk�. B�z� se stane s�dcem tohoto hnutí a po Ježíšo�ě boku
se ��dá�á na cestu, kte�á �ede do
Je�uza�éma, k osudo��m udá�ostem,
jež jsou zák�adním kamenem naší ci�i�izace.
| kino Kašpe�ské Ho��
21.04 |
Ve�ikonoční Kašpe�ské Ho��
Ve�ikonoční t�h�, �outko�é di�ad�o,
Pošuma�ská dudácká muzika, Ků�o�ci,
soutěž o nej�epší nádi�ku, Ne� Range�s.
| náměstí Kašpe�ské Ho��
24.04. | 18:00
Poh�ed� do k�ajin� – ČIŽBA – EVROPSKÉ PARADOXY
Čižba jako zd�oj masa. Čižba – � Česku je to ��mize�� �o�, kte�� �šak jinde
� E��opě k�ete. Co je tako�é čihad�o?
Kdo je čížbář? Přednáší: Mg�. Pa�e�
S�ět�ík Cena p�og�amu: 20 Kč
| IS a SEV NP Šuma�a
27.04. |20:00
Do nit�a z�até Ba�m�
V�dejte se s námi do dosud neobje�ené asijské země, Ba�m� (M�anma�),
kam se � březnu ��da�i Vác�a� Kůs
s Pa��em Kopeck�m. Sobotní cestopisné p�omítání � Ho�ském k�ubu �ám
ukáže s�é�áznou cestu do exotické
země p�né z�ata, tisíce Budhů, mužsk�ch sukní i zkažen�ch zubů.
| Ho�sk� k�ub

