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Kašperské Hory slavily
I přes nepřízeň počasí se zpí valo, hrálo i tancovalo.
ŘÍJEN 2019
Nové ceny vodného a stočného
v roce 2020
kolik zaplatíme a na čem to závisí

Pension Grantl v novém kabátě
citlivá rekonstrukce památkově hodnotného
domu a jeho nové využití

Kašperskohorskohorské ženy (foto: kreativní ateliér Fox Art)

Tradiční městské slavnosti Šumavské
Kašperské Hory připadly letos na termín
6.–7. září. Přestože tentokrát vládlo ryze
sychravé podzimní počasí, proběhly oslavy nejlépe, jak bylo možné.
Program začal v pátek večer v kině. Diváci
měli příležitost shlédnout muzikál Šakalí
léta v provedení DS Tyl z Rakovníka. Skvělá živá hudba, přesvědčivé výkony herců
a netradičně pojaté podium naladily přítomné na dobu šedesátých let, která byla
hlavním tématem letošních slavností. Navnadění návštěvníci, respektive návštěvnice
v autentických kostýmech si pak nenechali
ujít stylovou retro tančírnu, která zaplnila
prostor foyer kina. Moc nás potěšilo, že

nestárnoucí hity rozparádily nejen Kašperskohorské ženy, které se opět staly ozdobou našich slavností, ale do tance se vrhli
i ti dříve narození Kašperskohorští.
Sobotní den nás od rána až do pozdního
večera provázelo mrholení, déšť a večer
chvílemi i mlha. Přesto jsme vděčni, že tato
nepřízeň počasí neodradila trhovce, účinkující, ani návštěvníky. Pro teplou gulášovku
nebo sekanou s vlašákem a další pochutiny
si mohl kdokoli zajít do dobové osvěžovny,
v kterou se proměnilo předsálí kina. Kdo
chtěl, mohl tam zároveň využít i služeb tematického fotoateliéru.
Pokračování na straně 2

Filmové Kašperské Hory
filmy točené na Šumavě a filmové novinky,
animační dílny
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Program hlavního podia na náměstí zahájily tanečními kreacemi Annínské ženy.
Slavnostnímu oficiálnímu zahájení oslav
předcházel průvod, který byl z důvodu
nepřízně počasí zkrácen. Přesto si všichni
přítomní mohli prohlédnout automobilové
veterány značky Wartburg manželů Jaromíra a Zuzany Hasenöhrlových, v nichž přijela starostka města Bohuslava Bernardová
a delegace z Grafenau – druhý místostarosta Andreas Eibl a městští radní Franz
Joseph Bloier a Gerhard Töpfl. Oficiálním
vyvrcholením bylo slavnostní předání ceny
Osobnost Kašperských Hor dvěma laureátům. MUDr. Marie Staňková byla oceněna
za dlouholetou a obětavou službu obyvatelům Šumavy a dobrovolnou práci v sociální
oblasti po odchodu do důchodu. Pan Jiří
Valášek byl vyznamenán za pevný občanský postoj ve vypjatých okamžicích našich
novodobých dějin.
Odpolední blok zahájili úžasní The Beatles
revival Brouci band, po nich přišel kouzelník Ondřej Soukup a v hudbě šedesátých
let pokračovali klatovští The Shower. Milovníky dechovky jistě potěšila a roztančila
Malá muzika Nauše Pepíka, po níž následovalo další taneční vystoupení v podání
skupiny Cetare. V průběhu dne byli také
diváci seznámeni s kronikou města z let
1960–1966, z níž zazněly citace událostí.
Setmělé večerní náměstí se zpočátku zahalilo do mlžného oparu, který prorážel
důraznými tóny Big Band Klatovy. Jejich
Mackie Messer navodil skvělou atmosféru,
která panovala po celý večer. Škoda jen, že
skvělé muzikantské výkony podporoval tancem i potleskem ubývající počet diváků.
Novinkou letošních slavností byla jízda
historického autobusu Škoda RTO, která
přivezla návštěvníky ze Sušice a v průběhu
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úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Šakalí léta (foto: kreativní ateliér Fox Art)

odpoledne vozila zájemce o prohlídku hradu na parkoviště Na Račánku. V podvečer
se zaplněný autobus vrátil zpět do Sušice. Pro děti byla připravena dvě loutková
představení v podání táborského Divadla
DOKOLA. Kvůli špatnému počasí se divadelníci usídlili v průjezdu radnice, který se
přirozeně proměnil v divadelní scénu.
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří
se zasloužili o nejlepší průběh slavností
– účinkujícím, návštěvníkům, Kašperskohorským ženám za perfektní dobovou reprezentaci, Technickým službám, s. r. o.,
za zajištění technického zázemí akce, Pavlu
Brožovi a jeho týmu za skvělý zvuk, Míše
Schovánkové a Ánandí Barfussové za spoluorganizaci dobové osvěžovny a výdrž,
Tomáši Gabrielovi za výtečnou gulášovku
a vlašák, manželům Hasenöhrlovým za
zapůjčení historických vozů, moderátorovi
Martinu Karlíkovi a všem kolegům, kolegyním a příznivcům, pro které jsou městské
slavnosti neodmyslitelnou součástí kulturního vyžití našeho města. Doufejme, že
tato tradice bude zachována i v dalších
letech. Téma příštích slavností se nám už
totiž rodí v hlavě.
Jitka Skořepová, Radek Nakládal
MěKIS

v říjnovém čísle vám přinášíme ohlédnutí za letošními oslavami, kterým sice
počasí nepřálo, ale i tak proběhly důstojně a k potěše všech návštěvníků.
Zavzpomínáme na letní výstavy současného výtvarného umění v Muzeu Šumavy, připomeneme letní dobrodružství mladých fotbalistů a nahlédneme
do školních i školkových lavic. Pozveme
vás na tradiční podzimní akce – filmový
festival, setkání u kapličky sv. Martina
na Zadních Paštích nebo do Sušice na
oslavy padesáti let vzniku Sušického
dětského sboru. Dozvíte se, kdo se
stal novým zastupitelem města, jak se
v roce 2020 promění ceny vodného a
stočného, nebo jaké zajímavé knihy na
vás čekají v městské knihovně.
Přeji vám příjemné podzimní dny.
Jitka Skořepová
redakce
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Kauza kastelán...
Když jsem se dozvěděl, že na hrad Kašperk byl jmenován nový kastelán, tak mě to nejdříve zarmoutilo, spíše zarazilo, ale vzápětí hodně rozčílilo.
Po všech četných ohlasech návštěvnické veřejnosti hradu napříč celým státem, po vyjádření renomované divadelní společnosti Kašpar, po úsudcích takových kapacit jako je
režisér Jiří Strach, který po natáčení 1. dílu filmu „Anděl Páně“ děkoval za velkou pomoc
právě kastelánovi Svobodovi i tehdejší starostce Kašperských Hor Ing. Aleně Balounové,
po všech peticích na podporu kastelána Svobody, rozhodla rada města výběrovým řízením se kastelána zbavit. Novou zřizovací listinou organizační složky Hrad Kašperk kladlo
vedení města kastelánovi Svobodovi takové podmínky, které jej značně omezovaly v jeho
pravomocech řízení hradu. Finanční prověrka za plného provozu hradu byla v červenci jen
záminkou.
Proto kastelán po rozvaze podal výpověď.
Starostka města, kterou jsem vždy považoval za osobu konsensuálního dorozumění, nevzala však v úvahu, že by se mohla s kastelánem dohodnout o stažení jeho výpovědi
a o slušném dorozumění.
Zato brzy po jmenování nového kastelána Mgr. Václava Kůse, který se veřejnosti ani personálu hradu do dnešního dne (17. září, pozn. red.) ještě nepředstavil, byl dosavadní kastelán
Mgr. Zdeněk Svoboda na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 12. září t. r. od některých vládnoucích zastupitelů nevybíravými slovy hrubě kritizován, či přímo špiněn.
Tak celá kauza zřejmě skončí tím, že po 19 letech velmi plodné a zodpovědné práce na
Kašperku („kastelán nesporně vytáhl hrad z popela, za což mu určitě patří poděkování“
= citace starostky ve vyjádření k odchodu kastelána), se musí Zdeněk Svoboda se ženou
a třemi malými dětmi z vybudovaného bytu na hradě vystěhovat. A to kdoví kam? Bude-li
chtít zůstat členem zastupitelstva města – byl v posledních komunálních volbách zvolen
velkým počtem hlasů – musí mít v Kašperských Horách či v příslušných osadách trvalé
bydliště.
Tak toto se představitelům Kašperských Hor „málo povedlo“, ale naopak co se jim naprosto povedlo, je rozdělení města na dvě rozhádané poloviny.
Já pak velice pochybuji o nějakém dorozumění a spolupráci!!!
Karel Větrovec
kronikář města Kašperské Hory

Změny v personálním
obsazení
Po Petru Málkovi na funkci člena zastupitelstva města rezignoval dne 21. srpna i Jiří
Bártík, který mi svoji rezignaci v tento den
doručil. Na uvolněné místo nastupuje, dle
zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že mandát neodmítne, kandidát téže volební strany, který se ve volbách umístil jako
další v pořadí. V tomto případě za sdružení Kašperky pro život dalším zvoleným je
Ing. Milan Bechyně. Osvědčení o vzniku
mandátu mu bylo potvrzeno dne 22. srpna,
slib do mých rukou, starostky města, složil
na nejbližším zasedání Zastupitelstva města
Kašperské Hory, a to 12. září.

Ke změně v personálním obsazení došlo
i na hradě Kašperku. Od 1. září byl do
funkce vedoucího organizační složky města
Hrad Kašperk jmenován Mgr. Václav Kůs.
Fyzicky je na hradě přítomen od 23. září,
v současné době přebírá veškerou agendu
od dosavadního vedoucího Mgr. Zdeňka
Svobody.
Odcházejícím pánům děkuji za dosavadní spolupráci. Všem přeji hodně zdraví
a úspěchů.
Bohuslava Bernardová
starostka
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Společenská
kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:
Horváthová Rozália
Mehmann Věra
Sojková Veronika
Mareš Rudolf
Šleis Pavel
Králíková Marie
Ludvarová Emilie
Pešková Jaroslava
Býčková Věra
Aubrechtová Jarmila
Kaňák Jan
Aizner František
Oudesová Zdeňka
Pavelek Mojmír
Niebauerová Helena
Bergerová Bohumila
narodili se:
Machala Antonín
Uxa Lukáš
Kortusová Kateřina
Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, sdělte nám to
na MěKIS, nebo e-mailem na adresu:
zpravodaj@kasphory.cz

Termíny jednání
Rady města
Kašperské Hory
2. 10., 16. 10., 30. 10.
Jednání rady města se konají
v kanceláři starostky města, jsou
neveřejná.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE

20. října 2019,
příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.
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Plánované ceny vodného a stočného
v roce 2020
Pro náš život potřebujeme dostatek kvalitní pitné vody.
Jímání, úprava, distribuce vody a následné
odvádění a čištění odpadních vod je finančně dost nákladný, ale nezbytný proces.
V minulých letech se ceny vodného a stočného v Kašperských Horách pohybovaly
velmi nízko. Vybrané finanční prostředky
proto ani zdaleka nedokázaly pokrýt náklady na údržbu a provoz vodohospodářské
infrastruktury, natož aby dokázaly vytvořit
potřebné finance na dílčí rekonstrukce zastaralé infrastruktury.
Jak většina odběratelů jistě víte, že v letech 2018 a 2019 vynaložilo město nemalé
náklady na obnovu prameniště na Novém
a Starém Ždánově, a tím zabezpečilo pro

své obyvatele dostatek kvalitní pitné vody.
Další rekonstrukcí prošla i městská čistírna
odpadních vod a realizovány byly i některé
další nezbytné menší projekty. Vzhledem
k zastaralému vodovodnímu řadu a kanalizační síti dochází ale také k mnoha poruchám, které je potřeba rychle odstraňovat.
Voda je životodárná tekutina a v určité
chvíli se nedá její cena ani vyčíslit.
V zájmu nás všech je, abychom měli pitné
vody dostatek, aby byla kvalitní, aby výše
vodného a stočného byla na přijatelné úrovni, ale současně aby také pokryla náklady
na provoz vodohospodářské infrastruktury.
Usnesením Zastupitelstva města dojde
od 1. ledna 2020 k úpravě ceny vodného
a stočného.
Cena vodného bude dle schváleného usnesení činit 17 Kč/m3 plus DPH dle platných
předpisů a stočného 36,44 Kč/m3 plus
DPH dle platných předpisů. Celková cena

Setkání odpůrců těžby zlata
Dne 14. září 2019 se uskutečnilo další
„Setkání odpůrců těžby zlata na Šumavě“.
Akce byla zahájena na náměstí v Kašperských Horách za účasti bývalých senátorů
za okres Klatovy a Domažlice pánů Petra
Smutného a Jana Látky. Dalšími významnými hosty byly paní starostky Marie Mráčková z Nezdic na Šumavě, Markéta Balková
z Hvožďan a Běla Tobolová z Chotilska. Pozdravit nás přišel i bývalý starosta Dražovic pan Vladimír Mišák a předseda Brd nad
zlato, z. s. pan Jan Šefrna. Obce Hvožďany
a Chotilsko mají stejné problémy se zlatem
jako naše město.
Po úvodním přivítání účastníci setkání odjeli autobusy do Horské Kvildy, odkud pokračovali pěšky kolem Hamerského potoka až
do autokempu Angýgl, kde všechny čekalo
malé pohoštění. Hlavním průvodcem byl
pan Karel Ešner, který zasvěceně vyprávěl
o rýžování zlata, o zbylých sejpech, pozůstatcích rýžování, které se v krajině nacházejí, a dále o životě rýžovníků a lidí na

Setkání na náměstí (foto: Martina Hamáková)

Šumavě. Došlo i na otázku přemnoženého
kůrovce, který ničí naše lesní majetky, a to
nejen na Horské Kvildě. Na trase na účastníky čekala jednatelka Kašperskohorských
městských lesů, s. r. o., paní Hana Naušová. O její výklad byl také velký zájem.
Dovolte mi, prosím, abych poděkovala
všem, kteří se akce zúčastnili. Ze Středočeského kraje přijel plný velký autobus a ještě několik plných osobních aut. Poprvé za
dobu, kdy tuto akci připravujeme, jsem se
mohla pochlubit tím, že nás místních je stejné množství jako Středočechů. To mě velice
těší. Děkuji všem organizátorům za pomoc.
Věřte, že každá ruka je dobrá. Mimořádné
poděkování patří panu starostovi Stanislavu
Dolejšímu z Obce Srní a jeho spolupracovníkům. Postarali se nám nezištně o zázemí
v autokempu Antýgl. Díky vám všem.
Na závěr ještě jedna vzpomínka: 30. června 2019 zemřel pan František Hail, jeden
ze zakladatelů sdružení Šumava nad zlato
a jeho dlouholetý předseda. Práci ve sdružení se věnoval s velkým osobním nasazením a neváhal někdy použít i vlastní
finanční prostředky. Naše poděkování patří i jeho rodině, která ho po celou dobu
podporovala.
Pane Haile, máte své nástupce. Budeme
se i nadále snažit o to, aby zlato zůstalo v podzemí a nezničilo nám životní prostředí, ve kterém žijeme. Za rok se opět
sejdeme na našem náměstí, abychom dali
najevo, že zlato není vše.
Bohuslava Bernardová
starostka a místopředsedkyně sdružení Šumava
nad zlato, z. s.

53,44 Kč bez DPH (61,46 Kč s 15% DPH)
za kubík odebrané pitné vody a následně
odvedené odpadní vody je přitom dle celostátního ceníku stále jedna z nejnižších
v České republice.
V současné době je v legislativním procesu
návrh na snížení DPH u vodného a stočného ze stávajících 15 % na 10 %. V případě podepsání prezidentem ČR a vyhlášení
ve sbírce zákonů by tak výše zmiňovaná
cena pro koncového spotřebitele klesla na
58,78 Kč/m3 s DPH.
Jistě si všichni uvědomujeme, že voda je
pro nás nezbytná a cenná tekutina.
Zajistit tuto cennou věc, a to v její nejvyšší
kvalitě 24 hodin denně 365 dní v roce vyžaduje velké úsilí, investice a nepřetržitou
péči.
Děkujeme, že jste v tom s námi!
Marek Jan Vrba
jednatel EVK Kašperské Hory

PODĚKOVÁNÍ
Na Kavrlíku jsme počátkem září zažili několik perných dnů. Netekla voda!
Byli jsme nešťastní, protože se člověk
nemůže vykoupat, nemůže umýt nádobí, ani spláchnout záchod. Náš dík
patří paní starostce Bernardové, která
nám poslala zásobu užitkové vody. Do
5. září jsme si všichni lámali hlavu, co
s tím může být, kde hledat chybu. Chlapi vykopali a odhalili trubky vedoucí do
chalup, ale nikde nic prasklého nebylo.
Až najednou objevili vodu vyvěrající
na povrch přímo u kapličky. A teď co
s tím?
Kolem 19:00 jsem popadla telefon a zavolala Radkovi Mäntlovi. Ten nelenil,
skočil do auta a přijel nám na pomoc
– ve svém volnu! Vše se dalo rychle
do pohybu. Jednoduše závadu opravil a ještě večer nám zase tekla voda.
Všem spadl kámen ze srdce, že to tak
dopadlo. Měli jsme nevýslovnou radost
z toho, že je vše v pořádku. Musím napsat, že ne sůl, ale voda je nad zlato!
My všichni z Kavrlíku smekáme s velkými díky Radkovi za jeho pomoc. Klobouk dolů před tímto skvělým chlapem,
jeho charakterem i srdcem.
Radku, nikdy Ti to nezapomeneme, co
jsi pro nás vykonal. Obdivujeme Tvoji
šikovnost. Jsi prostě chlap na svém místě a takových je málo.
Díky z Kavrlíku zasílají
Radek, Mirka a rodiče Šubovi
a celá rodina Zifčákových
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Obnova domu v Nerudově ulici č. p. 235
Možná jste si někteří všimli, že v nedávné
době byla dokončena obnova domu v Nerudově ulici č. p. 235. Tento dům si postavil
v roce 1912 starosta Kašperských Hor Dominik Neumann (nar. 4. srpna 1859, zemřel
24. prosince 1924). Starostou byl v létech
1908–1918 a za jeho působení byla uvedena
do provozu městská elektrocentrála Kašperské Hory na soutoku řek Vydry a Křemelné na Čeňkově Pile o Vánocích roku 1912.
Dominik Neumann se oženil v roce 1886
se Sofií Reifsner a jejich nejmladší dceru
Annu si vzal za manželku v roce 1919 Josef
Reckerzügl, který se v témže roce stal ve
svých 26 letech starostou Kašperských Hor
po svém tchánovi a bydlel taktéž v tomto
domě. Josef Reckerzügl byl majitelem hotelu
Bílá Růže, předsedou sociálních demokratů
ve městě, organizoval protifašistický odboj
a ještě před podepsáním Mnichovské dohody byl odvezen gestapem do koncentračního tábora.
Obnova domu byla dělána ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem v Plzni.

Byla obnovena původní barevnost domu, Jaroslav Pecháček až z dalekých Hanušovic
repasovány veškeré původní dřevěné prvky na severní Moravě.
včetně dobových pavlačí s posuvnými okny Dům bude sloužit jako pension s názvem
a balkonu s výhledem na kostel Panny Ma- Grantl. Doufáme, že se stane další okrasou
rie Sněžné, který byl během pozdější pře- Kašperských Hor.
manželé Smětalovi
stavby odstraněn a zazděn. V interiérech
majitelé
byly zachovány původní kazetové stropy,
které byly doplněny
dobovým vybavením
pro zachování autentické prvorepublikové atmosféry.
V rámci obnovy
zahrady byly vytvořeny také sochy
strážných
andělů
z kmene 107 let staré lípy, která rostla
před kostelem Panny Marie Sněžné
a kterou předchozí vedení města
nechalo
pokácet.
Sochy vytvořil pan Pension Grantl (foto: Petr Smětal)

Současné výtvarné umění v Muzeu
Šumavy

Své mistrovství prokázali zejména ve figurálních kompozicích, podmanivých portrétech, krajinách i detailech šumavské přírody. Díky restaurátorské praxi autoři vynikají
Ve znamení současného výtvarného umě- také precizním zvládnutím klasických maní proběhla letošní výstavní letní sezóna lířských technik ve svých dílech.
v kašperskohorském Muzeu Šumavy. Vy- Miroslav Houšť zahájil svou výstavu obplnily ji hned tři pozoruhodné výstavní razů, soch, grafik, ilustrací, architektonicakce nebývalého rozsahu. Zúčastnilo se jich kých návrhů a projektů 3. srpna křtem své
celkem osm výtvarníků, kteří mají osobní monografie Z Kašperských Hor do Kalábrie
vztah k Šumavě a téměř všem je Šumava a uvedením knihy Genetika v širších souvishlavním zdrojem umělecké inspirace. První lostech, kterou ilustroval. Výstava byla akexpozice patřila trojici mladých malířů s re- tuálním průřezem jeho tvorbou za poslední
staurátorskou specializací – profesním ko- léta, vedle figurálních námětů, kytic, krajin
legům a vrstevníkům – Kristině Málkové, z Kalábrie a Šumavy tu návštěvníky zaujaly
Anně Plešmídové a Lukáši Junkovi.
zejména něžné dívčí portréty. Sám umělec
z nejnovějších prací si
nejvíce cení obrazy Východ slunce nad Iscou,
Pentedattio a portrét
dívky Leonky. Přesto,
že umělec střídavě žije
a tvoří v Tursku u Prahy a v romantickém
sídle v italské Kalábrii,
často své náměty hledá
také na Šumavě. Zvlášť
blízko má ke Kašperským Horám, kde je
už téměř čtvrt století
čestným občanem.
Třetí (právě probíSlavnostní vernisážl (foto: fotoarchiv Vladimíra Horpeniaka)
hající) výstava, uspo-

Vernisáž grafické výstavy (foto: Jan Pečený)

řádaná ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar, je věnována
výhradně grafickému umění a nese název
„Putování Šumavou po stopách Josefa
Váchala“. Shromažďuje nejnovější díla černobílé nebo barevné linoryty – přátel
grafiků, milovníků krajiny a přírody Šumavy, zároveň velkých obdivovatelů jedinečného díla Josefa Váchala. Jedná se o čtveřici umělců – Pavla Piekara, Zbyňka Hrabu,
Petra Palmu a Ladislava Sýkoru. Výstava,
doplněná také vzácnými originály Váchalových šumavských barevných dřevorytů, se
stala vítanou příležitostí připomenout 50
let od Váchalovy smrti, i 60 let od výstavy,
Pokračování na straně 6
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kterou tenkrát téměř zapomenutému Josefu Váchalovi a jeho družce a žačce Anně
Mackové ve svých prostorách uspořádalo
v roce 1959 právě muzeum v Kašperských
Horách.
Výtvarné výstavy letošní letní sezóny
v kašperskohorském Muzeu Šumavy zcela
zaslouženě přitáhly pozornost široké kulturní veřejnosti. Jejich vernisáže se staly
příležitostí také pro setkání čelných osobností našeho společenského, vědeckého

historie
a kulturního života, z nichž lze například
připomenout alespoň jména jako profesor
Vladimír Mařík, čelný český vědec v oborech informatiky, robotiky a kybernetiky, genetička MUDr. Taťána Maříková,
mezinárodně činný operní a symfonický
dirigent Oliver Dohnányi, šumavský meteorolog a básník Roman Szpuk, sochařka
a sklářka Vladimíra Tesařová, malíř a grafik Jan Kavan a jeho manželka sochařka
Stanislava Kavanová nebo architekt Vladimír Málek a mnoho dalších. Svým uměním
slavnostní vernisáže kašperskohorských

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
výstav skvěle ozdobili vynikající hudebníci jako sólisté komorního orchestru MPL,
sopranistka Markéta Fasatti nebo sólistka Opery Divadla J. K. Tyla v Plzni Ivana
Klimentová.
Výstava Pavla Piekara, Zbyňka Hraby, Petra Palmy a Ladislava Sýkory Putování Šumavou po stopách Josefa Váchala potrvá
v Galerii Muzea Šumavy v Kašperských Horách do konce října letošního roku.
Vladimír Horpeniak,
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Nemilá „osobnost“ našeho města
a stali jsme se tak „bezvadnými přáteli“
a když jsem byl v lednu 1958 přeložen
do Kašperek, „přátelství“ se ještě utužilo.
A tam jsem se dověděl, jak přišel do našeho města.
Velitelem místní posádky byl po válce pan
Jandera - pozdější manžel naší paní Leandry
- a ten v Sušici mezi nováčky hledal osobního sluhu, jak bylo tehdy zvykem. Přihlásil
se mu, aniž by věděl, co to obnáší, ten náš
hrdina, a tak jsme jej tu měli. Chlubil se
svému veliteli, že byl za války na Moravě
u partyzánů, že byl vězněn, ale žádné dokumenty jeho velitel o tom nenašel, což
mu k nelibosti sdělil. A když se stal politickým agitátorem, roku 1950 učitelem - a nikdy doklad o absolvování studia učitelství
nepředložil, prý mu shořel - a později, když
se stal předsedou MěNV, začal to svému
bývalému veliteli pěkně vracet. Janderovi
a nejen oni, si s ním užili. Posudky, pomluvy, šikana to byly tehdejší zbraně. A jeho
rudá hvězda stoupala stále výše.
Roku 1953 se stal inspektorem kultury při
ONV v Sušici, nato vedoucím odboru školství, kde jsem jej prvně uviděl, a po zrušení
okresu Sušice byl od roku 1960 nejvýše,
na stejné funkci v Klatovech. Dlouho ale
nevydržel. Nějaké finanční nesrovnalosti,
k tomu milostný románek skrývaný špatným
zdravotním stavem a tak byl zase u nás. Po
„zásluze“ byl jmenován ředitelem Učňovské školy a dosavadní dobrá ředitelka Arne
Dušková tak musela
nerada odejít.
Na škole nastalo
dusno, místo učení hlavně politika,
školení,
VUML,
prověrky, posudky,
schůze a dobrý čas
pro „vlezdoprdelky“.
Údajně instaloval
v internátu odposlouchávací zařízení,
vedl si notes s prohřešky podřízených
i jiných občanů, co
Vlastimil Suchánek (foto: fotoarchiv Emila Kintzla)
říkali a dělali pro-

Přesně a trefně připomenul v rozhovoru
zveřejněném v minulém čísle zpravodaje
pan Jiří Valášek, že největším syčákem zde
byl Suchánek, což starší generace dobře ví
a těm, kteří jej nezažili, rád toho „syčáka“
připomenu.
Na podzim roku 1956 jsem končil vojenskou
službu a hlásil jsem se na školském odboru
v Sušici, že se vracím na své učitelské místo
do Hartmanic. Místo starých dobrých tam
seděl obrýlený, mně neznámý mužíček,
který aniž by se zvedl ze židle, prohlásil, že
žádného učitele nepotřebuje. Tak jsem mu
odvětil, aby si přečetl ty zákony a že přijdu
za týden znova. Poté jsem se dověděl, že
ten obrýlený blb nese jméno Suchánek. Ten
za týden přece jen nabízel volná místa, ale
já trval na těch Hartmanicích. A že přijdu
za týden už v civilu. Asi se přece jen poučil
a dohodli jsme se na šumavském Srní, kde
kamarád byl ředitelem dvojtřídky. Tam na
mne čekala nová zkušenost, učit tři ročníky
naráz. Nic snadného.
Další „milé“ setkání s ním bylo na aktivu
mladých učitelů v sále restaurace v Rejštejně. Byl ještě sníh a přišli jsme oba ze Srní
ve svetrech. A ten Sušánek, jak jsme mu
říkali, nám vyčinil, že se máme jít převléci
do společenského s kravatou. Tak jsme se
o patro níž v šenku pana Hanuse přeoděli
a to pivem, panáčky a rejštejnskými rohlíky a dostali kuráž. A v odpolední diskusi jsem to řádně vylíčil tomu manekýnovi

Vlastimil Suchánek (foto: fotoarchiv Emila Kintzla)

ti režimu, barvil vypínače, tvořil nástěnky
a psal posudky na kdekoho, čili oblíben nebyl ani náhodou.
V srpnu ´68 zmizel a vrátil se, až se situace
uklidnila. Hájil se tím, že dostával výhružné
anonymy.
O jednom takovém mi vyprávěl kamarád
od spojařů. Ti mu telefonovali s otázkou,
jak má dlouhý kabel k telefonu a on jej přeměřil a dostal odpověď, že je dost dlouhý
k oběšení.
Trochu morbidní, jak jej měli rádi. Také se
hájil, že mu hrozila likvidace, ale to byl
nesmysl. Možná že by dostal po hubě od
těch, kterým ublížil, což by si určitě zasloužil. Ale jeho čas opět přišel, když bolševik
byl zase pevně u kormidla. Sepsal 23stránkovou Analýzu o politickém dění ve městě
v letech 1968-69, kterou poslušně schválili
vedoucí závodních organizací KSČ. To mělo
pak pro mnohé v ní uvedené nemilé následky. Vyškrtnutí či vyloučení z rodné strany
bylo pro mnohé vysvobozením, ale ztráta
zaměstnání a hrůzná šikana dětí, to už byla
silná káva. A ten blb se tak statečně mstil.
Neušetřil ani svého bývalého spolupracovníka Honzu Kučeru, bezvadného ředitele
Dětského domova, který se pak živil jako
vrtač studní, svého zástupce Josefa Bártíka, který pak prodával v Sušici knihy, Karla
Větrovce, který makal v Mykoproduktě a já
jsem těch patnáct let v místní Okule také
ve zdraví přežil.
Nelenil jsem a snažil jsem se zjistit, co v té
Analýze je vlastně psáno, ale byla nedostupná, asi skoro tajná. Pomocí kamaráda
Pokračování na straně 7
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paměť té divné doby uloženo v sušickém
muzeu.
Čas běžel a ani on nevyrostl až do nebe.
Boží mlýny začaly konečně mlít a jeho rudá
hvězda pohasínala. V únoru 1977 byl tento
padouch odvolán z funkce „pro dlouhodobý
nepříznivý stav zdravotní,“ ale možná také
pro ty delikty i pomstě té ženské z roku
1964. Pak už chodil jen po schůzích, ztratil
i ty „rádobykamarády“ a zůstal opuštěn.
Já jsem s ním nerad naposledy vedl rozhovor těsně před vyhozením ze školy pro

nadbytečnost v roce 1975, za přítomnosti
dvou oněmělých zaměstnankyň. On v ruce
s pověstným notesem a já chtěl vědět proč,
což jsem se nedověděl.
Všechno má svůj konec. V září roku 1995
si pro něho přišla v 72 letech ta zubatá
a jeho duše nepotřebovala dozajista andělská křídla na cestu do věčnosti.
O mrtvých už nic špatného, ale zapomínat
bychom neměli.

Novinky z knihovny

Rychlonožka, než se stal členem Rychlých
šípů. Čekají vás žánrově i výtvarně pestré
práce Lucie Lomové, Pavla Čecha, Jozefa
Gertliho Danglára, Jiřího Gruse, Karla Jerieho, Tomáše Kučerovského, Karla Osohy, Jiřího Petráčka nebo Martina Šútovce.
Hodnotu knihy pozvedá také několik textů
předních znalců tuzemského komiksu, kteří
příběhy Rychlých šípů zasazují do širších
souvislostí. Publikace vyšla u příležitosti
80. výročí vzniku slavného komiksu.

Dokončení ze strany 6

jsem se k ní dostal u tehdejšího ideologického tajemníka na OV KSČ
v Klatovech. To jsem si rychle početl. Ale tajemníkova prvá slova byla překvapivá:,“Pane Kintzl, prosím mluvte tady potichu.“ Tak
se i tady soudruzi odposlouchávali! Dodal,
že tu naši Analýzu psal zdatný spisovatel,
odjinud přišly maximálně tři stránky a ta
naše je rekordní. To Suchánkovo veledílo
jsem pak po letech skutečně získal a je na

Městská knihovna Kašperské Hory se jakožto profesionální knihovna již několik
let každoročně zapojuje do projektu Česká
knihovna. Jedná se o podporu pro nákup
nekomerčních titulů uměleckých děl české
literatury, české ilustrované beletrie pro
děti a mládež i populárně naučných knih.
Projekt administruje Moravská zemská
knihovna v Brně z pověření Ministerstva
kultury ČR. Díky tomu získala naše knihovna letos zdarma spoustu zajímavých titulů.
Posuďte sami.

si vysloužilo přezdívku Stráša. Na své cestě životem se setká s klukem Matějem, se
kterým prožívá velká dobrodružství. Milý
příběh doplňují krásné ilustrace Galiny
Miklínové.

Pavel Kořínek – Lucie Kořínková
(eds.): Punťa: Zapomenutý hrdina
českého komiksu (1934-1942)

Vlasta Hurtíková: O pejskovi
a kočičce. Jak myli podlahu
Známý příběh O pejskovi a kočičce si díky
knize Vlasty Hurtíkové mohou přečíst už
i dvouleté děti. Pomohou jim k tomu tzv.
piktogramy neboli obrázky, podle nichž
mohou malí čtenáři sami příběh převyprávět. To podpoří jejich radost, že to zvládli
a navíc tak získávají motivaci a kladný vztah
k četbě. Příběhy upravené formou piktogramů přinášejí radost z četby i dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami.

Emil Kintzl
šumavský patriot

Jiří Martínek: Naší republice je sto let
Kniha velmi zdařilou formou přináší shrnutí toho nejpodstatnějšího, na čem Česká republika může stavět. Srozumitelnou,
ale ne dětinskou formou jsou představeny
zlomové okamžiky, vzestupy a pády, naše
kořeny. Kromě obecné historie vzniku státu od roku 1918 do roku 2018 informuje o státním uspořádaní, symbolech naší
země, hospodářských, kulturních, sportovních a vědeckých úspěších, slavných Češích
a Češkách a pod. Publikaci přivítá i dospělý
čtenář, který si chce v kostce shrnout stoleté dějiny naší země.

Psík Punťa a jeho přátelé byl ve třicátých
a čtyřicátých letech 20. století natolik populární, že se jejich příběhy vydávaly nejen ve
stejnojmenném časopise či knižně, ale také
těšily veřejnost prostřednictvím divadelních
představení. Punťa zdobil mýdla, oblečení
i vyšívací vzory. Dnes si na něj vzpomene
už málokdo a přitom je nepřehlédnutelnou
součástí dějin československého komiksu.
V knihovně je nyní proto k zapůjčení box,
ve kterém naleznete svazek Příběhy, který
představuje téměř 200 Punťových příhod.
Dále je uvnitř svazek Studie pro ty, kdo se
chtějí dozvědět více o jeho historii a kulturně-historických souvislostech. A jako bonus
jsou v boxu na ukázku vložené pohlednice s vybranými příběhy a brožura Obálky,
která ve zkratce přibližuje jednotlivá čísla
tehdejšího časopisu. Kniha byla navržena
na cenu Magnesia Litera za nakladatelský
čin v roce 2019.

Kolektiv autorů: Rychlé šípy a jejich
úžasná nová dobrodružství

Alena Mornštajnová: Strašidýlko Stráša
Autorka patří k oblíbeným spisovatelkám
současnosti. Tentokrát vám představíme
její knihu určenou malým čtenářům. Vypráví v ní příběh malého strašidla Bubu, které
se všeho možného bojí. Divné, že? A tak

Mnozí z vás znáte napínavé příběhy Mirka
Dušína a jeho kamarádů z pera Jaroslava
Foglara. Kniha, kterou vám nyní představujeme, rozvíjí příběhy Rychlých šípů dále.
Padesátka současných tvůrců z Čech a Slovenska vytvořila krátké komiksové příběhy,
v nichž se třeba dozvíte, co zažili Mirek Dušín a jeho přátelé v New Yorku, odkud znal
Červenáček bratry Mašíny nebo o čem snil
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Pavel Ryška:
Karikaturisti
Šedesátá léta jsme si letos připomínali během městských slavností a nyní vám předkládáme knihu o české karikatuře, která
zažívala právě v této době svůj rozmach.
Jako protiváhu prorežimnímu Dikobrazu
a laciné propagandě vznikala díla takových osobností, jakými byli například Adolf
Born, Oldřich Jelínek, Jiří Kalousek, Miroslav Liďák a další.
Tito umělci se volně sdružovali okolo časopisu Mladý svět. Autor Pavel Ryška zasvěceně a poutavě vypráví o uměleckém
i společenském kvasu tohoto nejpestřejšího
období naší poválečné historie.

Ondřej Neff: Podivuhodný
svět Zdeňka Buriana
Milujete dobrodružné příběhy z pera Julese
Verna nebo precizní ilustrace Zdeňka Buriana? Pak spojte obé dohromady a půjčte si
vskutku gigantickou knihu Ondřeje Neffa.
Zcela poprvé a ve výjimečné reprodukční
kvalitě můžete obdivovat veškeré dostupné Burianovy ilustrace k českým i slovenským vydáním Verneovek, které vznikaly
v umělcově nejlepším období od poloviny
třicátých do konce čtyřicátých let.
Karel Hrubý: Cesty komunistickou
diktaturou. Kritické studie a eseje
Pro ty z vás, kdo rádi přemýšlíte o událostech do hloubky, přinášíme knihu, která
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svým originálním pojetím přispívá ke zkoumání čtyřiceti let komunistické diktatury
v Československu, promýšlí její původ, povahu, proměny a dědictví.
Sami vidíte, že fond kašperskohorské
knihovny není monotónní a kromě oblíbené beletrie obsahuje i další zajímavé tituly
nejen pro dospělé, ale i mladší čtenáře.
Knihovna je pro vás otevřena ve známých
časech, tedy v pondělí a středu od 15 do 17
hodin a v pátek od 13 do 15 hodin.
Na konec roku 2019 plánujeme revizi knižního fondu, takže bude knihovna 2–3 týdny zavřená. Konkrétní termín se dozvíte
v knihovně, na webových stránkách nebo
v infocentru na radnici.
Děkujeme za pochopení.
Jitka Skořepová
vedoucí MěKIS

Letos již podeváté u kapličky sv. Martina
Když jsme se společně sešli u obnovené
kapličky prvně 11. listopadu 2011, moc
jsme si přáli, aby se toto neformální setkání dobrých lidí a milovníků Šumavy stalo
tradicí. V polovině listopadu může být na
Šumavě všelijak. A tak nás každoročně mile
překvapujete hojnou účastí. Jsme tomu
moc rádi a těšíme se na vás.
Loni jsme představili první ze série skleněných hrnků. Letos připravujeme druhý.
Zase na něm bude „něco“ ze Šumavy, co
má zároveň spojitost s naším spolkem. Zakoupením hrnku přispějete na náš dosud
nejnáročnější projekt po všech stránkách –
Úpravu pietního místa na Stodůlkách.
Věříme, že se vám i druhý hrnek bude líbit.
Připomínáme jen, že se jedná o skleničku
s ouškem  a je třeba i tak s ní zacházet.
U  kapličky sv. Martina na bývalých
Zadních Paštích se sejdeme v sobotu
9.11.2019 tentokrát už ve 12:00, aby bylo
víc času na odpolední náročný program.

Po návratu do Dobré Vody na vás čeká
tradiční bramboračka, od 16:00 varhanní
koncert v kostele sv. Vintíře při svíčkách
a nově od 17:00 krátká bohoslužba faráře
Jendy Kulhánka za sv. Martina.
Z Plzně pojede autobus, který na zvláštní
povolení zajede až na bývalé Stodůlky (ke
kapličce 2,5 km). Při velkém počtu zájemců
vypravíme ještě další autobus s delší pěší
trasou pro turisticky zdatnější účastníky
(celkem ke kapličce a do Dobré Vody 14
km).
Se starostou Hartmanic je domluvena kyvadlová doprava malého autobusu pro přepravu méně pohyblivých účastníků akce.
Přihlášky do autobusu a požadavky na další informace posílejte na e-mail: sumavske.
cesty@centrum.cz. Ve výjimečných případech i na telefonní čísla (nejlépe SMS):
603 265 034 a 724 006 625.
Jana Kolářová
Šumavské cesty, z. s.

Přijmu ženu na
výpomoc při úklidu apartmánů.
Požaduji: spolehlivost, flexibilitu
slušnost, smysl pro detail.
Dohoda o provedení práce.
Za dobrou práci dobrá odměna.
Kontakt: 731 187 771
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Filmové Kašperské Hory potřetí
Konec října v Kašperských Horách se už
třetím rokem ponese v duchu filmového
festivalu. Filmové Kašperské Hory se tentokrát odehrají v termínu 26.–28. října.
I letos se alespoň zčásti zaměříme na filmy,
které tematicky nebo místem vzniku souvisí se Šumavou. Představíme vám i snímky,
které líčí příběhy silných žen, zkoušených
osudem, u nichž je patrná jistá paralela
s historickým vývojem Šumavy. Promítneme také filmy, které různým způsobem
reflektují vybrané události z let komunistického režimu a vypořádání se s nimi. A nezapomeneme ani na několik novinek.
Každé festivalové dopoledne bude věnované dětem. Ve foyer kina se budou promítat
příhody z večerníčků Tuláček a Chaloupka
na vršku a kromě toho budou nachystané
animační dílny.
Zahajovacím filmem festivalu bude snímek,
který se mimo jiné točil přímo v kašperskohorském kině – Úhoři mají nabito (Česko,
2019), režiséra Vladimíra Michálka. Parta
kluků zabíjí nudu hrou na URNU, žene je
touha po adrenalinu i falešná představa, že
jsou jako Robin Hood a jeho družina. Ale
jen do chvíle, kdy se ocitnou v nesprávné
době na nesprávném místě. Přijďte se podívat, jak příběh dopadne, zavzpomínat na
natáčení a setkat i s hlavními tvůrci – režisérem V. Michálkem a možná i Kryštofem
Hádkem a dalšími.
Šumavu lze charakterizovat jako krásnou,
zralou dámu, jejíž drsnost i líbeznost po
staletí utvářely všednodenní i osudové dějinné okamžiky. Ty, které už nenávratně
pominuly, připomene v nových dílech seriálu Zmizelá Šumava její spoluautor Emil
Kintzl. Příběhy žen, které uvidíte během
festivalu na filmovém plátně, mohou být
vnímány jako paralela k osudům oné šumavské dámy. Jejich život není jednoduchý,
mnohé ztratí, ale nakonec z toho vyjdou
posílené a obohacené.
Divá Bára (Československo, 1949) v podání Vlasty Fialové je mladé nespoutané
a dobrosrdečné děvče, které žije v souladu
se svou přirozeností, ale vybočuje tím ze
zažitých zvyklostí a myšlenkových stereotypů. Opravňuje tento fakt ostatní obyvatele
vesnice k tomu, aby ji za její výjimečnost
a živelnost lynčovali? Nepřetrvává náhodou tento postoj v lidech dodnes? A kdy
naposledy jste viděli film pro pamětníky
natáčený na Šumavě na plátně v kině?
Film, na jehož natáčení si mnozí z vás budou pamatovat, je snímek Jiřího Stracha
Vůně vanilky (Česko, 2001). V kulisách
ještě neopraveného kašperskohorského náměstí se odehrává příběh mladé cukrářky
Anny (Barbora Munzarová), která po svém
návratu z Londýna žije s manželem a nevlastními dětmi na venkově život, o jehož
náplni má jiné představy. Do jejího každo-

denního stereotypu zasáhne konec války.
Američtí vojáci, kteří tudy projíždějí směrem do Plzně, si Annu vezmou s sebou jako
překladatelku. Převládne u hlavní hrdinky
láska a touha po zajímavějším životě?
U filmu Kráska a netvor 1950 (Česko,
2010) se snoubí téma ženy s dramatickými
událostmi padesátých let. Někteří lidé v té
době nadšeně budují totalitní stát, zatímco
jiní z něj zoufale utíkají a někteří se dokonce záhadně ztrácejí. To je i případ Mariiny sestry Jarmily, fotografky, která údajně
odešla do emigrace do Západního Německa..., ale něco tady nehraje. Hlavní hrdinka
Marie (Klára Issová) se tomu snaží přijít
na kloub, ale musí se potýkat s praktikami

všudypřítomné Státní bezpečnosti. Režisér
Jiří Svoboda přinesl ve svém thrilleru nový
pohled na jeden z nejpodivnějších případů
v historii české kriminalistiky, který byl tendenčně zpracován i v 30 případech majora
Zemana s názvem Bestie.
Od převratu v roce 1989 uplynulo třicet
let. Hrdina Vandam z novinkového filmu
Národní třída (Česko / Německo 2019)
je svými příznivci obdivován nejen proto,
že udělá 200 kliků, ale také pro jeho přesvědčení, že rozhýbal listopadové události
v roce ´89, když uštědřil demonstrantům
první ránu. V současnosti ale prožívá rozčaPokračování na straně 11
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rování a strach z konce světa, a tak denně
cvičí, aby byl na rozhodující poslední bitvu
nachystaný. Film natočil Štěpán Altrichter
podle knihy Jaroslava Rudiše a do hlavní
role obsadil Hynka Čermáka. Doufáme, že
nedělní projekce se uskuteční i za režisérovy přítomnosti.
Jiný pohled na polistopadové události přináší netradičně pojatý snímek Martina
Duška a Ondřeje Provazníka Staříci (Česko / Slovensko 2019). Příběh inspirovaný
skutečnou událostí, podle které se bývalý
politický vězeň rozhodl zavraždit osvobozeneckého komunistického prokurátora, ale
v noci před osudným dnem zemřel, je posunut ve filmu dál a oba hlavní hrdinové (Jiří
Schmitzer a Ladislav Mrkvička) se opravdu
vydají na svou misi. Snímek vyzdvihuje sílu
vůle a odhodlání jít si za svým cílem i přes
všudypřítomné peripetie pokročilého stáří.
Pokud vše dobře dopadne, přijedou film
osobně představit režisér Martin Dušek
a producent Jiří Konečný.
Rodiny s dětmi potěšíme novým pohádkovým filmem Hodinářův učeň (Česko
/ Slovensko 2019). Příběh lásky hodinářovy dcery a jeho učně okoření vtipnými
scénami dva dobří duchové (Václav Neužil
a Jaromír Plesl) a jedna zlá sudička (Jana
Plodková). Vedle nich exceluje i zábavný
padouch hodinář v podání Viktora Preisse.
Kašperskohorského promítání se s největší
pravděpodobností zúčastní i delegace tvůrců – režisérka a scénáristka Jitka Rudolfová
a herci Jana Plodková či Jakub Žáček a možná ještě někdo další.
Na závěr celého festivalu připravujeme
oddychový film Petra Kolečka Přes prsty
(Česko / Slovensko 2019). Linda (Petra
Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová)
jsou parťačky v beach volejbalu a teď se
jim podařilo kvalifikovat se na mistrovství
Evropy. Jenže mladší Pavle začínají tikat biologické hodiny a touží po dítěti, zatímco
svobodná a bezdětná Linda její úmysly vůbec nechápe. A do toho vpadne svérázný
správce hřiště (Jiří Langmajer)...
Festival pro vás připravujeme opět ve spolupráci s festivalem Finále Plzeň a Regionální
filmovou kanceláří Plzeňský kraj, z. s., díky
čemuž vám můžeme promítnout novinkové
snímky. Všechny festivalové dny začínáme
aktivitami pro děti od 11:00 ve foyer kina.
Promítání filmů jsou naplánována na pevné
časy v 14:30, 17:00 a 19:30. Vstupné na
všechny projekce je dobrovolné. Těšíme se
na vaši návštěvu.
Jitka Skořepová
vedoucí MěKIS
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Kašperské Hory navštíví
Světáci i Zapomenutý čert
První polovina října bude v kině patřit
divadlu.
V sobotu 5. října v 19:00 zde vystoupí
sušický Divadelní spolek Schody se svojí
poslední divadelní hrou Světáci. Prouza,
Skopec a Petrtýl jsou tři venkovští fasádníci, kteří pracují v Praze na obnově domů.
Láká je pražský noční život, ale jejich první
návštěva luxusního podniku Diplomat Grill
se příliš nevydaří a nakonec musí utéci. Nevzdávají se však. Dají si ušít kvalitní obleky,
najmou si na výuku společenské výchovy
bývalého učitele tance Dvorského a ...
Však uvidíte sami.
Divadelní spolek Schody hraje od roku
2009, v současné době pod režisérskou
taktovkou Zuzany Navrátilové. Má za sebou šest úspěšných premiér a počet členů
se pohybuje zhruba kolem patnácti. Svou
činností se hlásí k bohaté tradici ochotnického divadla v Sušici, jehož kořeny sahají až
do roku 1800.
V sobotu 12. října od 18:00 navštíví kino
v Kašperských Horách Ochotnické divadlo

Bolešiny se svým nastudováním stejnojmenné pohádky Jana Drdy Dalskabáty,
hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hru
začali bolešinští ochotníci nacvičovat v prosinci 2018 a v některých představeních si
s nimi zahrál i herec Pavel Nový. V jednom
rozhovoru k tomu principál spolku František Strnad poznamenal: „Soubor jsme posílili o herce z okolních ochotnických divadel
i o nováčky, kteří nikdy nehráli. Vytvořili
jsme úžasně kamarádskou partu a já dal na
radu mého dlouholetého kamaráda a jednoho z nejlepších českých režisérů Zdeňka Trošky, který byl na derniéře Lucerny
v Újezdu u Plánice. Po cestě, když jsem
Zdeňka vezl domů do Hoštic a sdělil mu záměr s nastudováním Dalskabátů, tak mně
sdělil, koho by obsadil do jaké role. Dnes
mu na dálku děkuji, neb jeho zkušenost
a profesionalita byla trefa do černého.“ Jak
se Zdeněk Troška trefil, se přijďte přesvědčit sami. Těšíme se na vaši návštěvu.

Radek Nakládal
kulturní referent

Sušický dětský sbor
oslaví 50 let od vzniku
50 let, 1 zakladatel a 1 víkend plný zpěvu, tance a úsměvů
V letošním roce oslaví Sušický dětský
sbor spolu se svým zakladatelem sbormistrem Josefem Baierlem 50 let od svého založení. Za půlstoletí se toho hodně
změnilo. Sušický dětský sbor rostl, rozvíjel se a množil se, ale co po celou dobu
zůstává, je neutuchající radost ze zpěvu
a chuť předávat tuto radost i ostatním!
Sušický dětský sbor (SDS) byl založen v Sušici v roce 1969 naším milým sbormistrem
Josefem Baierlem. Z původně pěveckého
kroužku se vyklubal sbor v počtu 160 dívek a 40 chlapců, který během minulého
půlstoletí procestoval kus světa, zazářil
v mnoha pěveckých soutěžích a zažil společně nespočet nezapomenutelných chvil,
které se nejen všem zpěvákům i zpěvačkám vryly nesmazatelně do srdce.
Oslavy kulatého 50. výročí vyvrcholí 11.
a 12. října 2019 v Sušici. A protože půlstoletí už je řádný věk, tak to budou oslavy
s plnou parádou.

V pátek 11. října od 19:00 otevře celé
oslavy velký výroční koncert v sušické Sokolovně, na kterém zazpívají všechna oddělení SDS – od malých Broučků až po téměř dospělý Hlavní sbor a mužné Chlapy.
Nebude chybět ani početný sbor bývalých
členů, který již od března oprašuje a pilně
nacvičuje největší sborové hity.
V sobotu 12. října v 10:00 vzbudíme centrum města Sušice rozezpívaným průvodem,
po kterém bude otevřena „Naučná zkratka
Pepči Baierla“. Tato naučná stezka se stanovišti vztahujícími se k historii sboru i životu jeho zakladatele, která si vysloužila
své pojmenování na památku orientačních
schopností našeho sbormistra, bude k dispozici široké veřejnosti až do odpoledních
hodin.
Ve 14:00 odpoledne proběhne v galerii
Sirkus vernisáž výstavy „50 let SDS“, kde
naleznete kromě nejrůznějších materiálů a fotek z historie SDS také ty nejlepší
fotografie z akce „Samolepky #50SDS do
světa.“ Společenským zakončením oslav
bude v sobotu od 19:00 „Sborový ples“.
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Říjnový Senior IN, to
bude Pecka
Ve čtvrtek 24. října od 15:00 bude
hostem pořadu Senior IN nejen pro
seniory šumavský průvodce a také publicista Ing. Josef Pecka. Dlouhé roky
provází Josef Pecka turisty po Šumavě
a vytváří webové stránky s tipy na cyklovýlety. Před nedávnem svoje znalosti
regionu shrnul do knihy Toulání Šumavou a Pošumavím s profesionálním průvodcem Josefem Peckou, kterou si můžete zakoupit i v infocentru na radnici.
V publikaci zvolil záměrně cesty, které vedou na méně vyhledávané, přesto
atraktivní lokality. Na Šumavě vyrůstal,
jeho otec byl mistrem v huti lenorské sklárny. Vystudoval obor Ochrana
a tvorba krajiny na Vysoké škole zemědělské v Praze a na Šumavu se po
čase vrátil. Jako průvodce jde v sezoně
s turisty na celodenní výlet do divočiny až šestnáctkrát za měsíc. Publikuje,
dělá přednášky s promítáním, podílí se
na vzniku naučných stezek a expozic.
Nejraději má na Šumavě hlavně slatě,
kaňony řek a hraniční hřeben. „Jsou
tu ale také opravdu zajímavé stavební
nebo drobné přírodní památky. A velmi mě zajímá třeba historie zaniklých
obcí,“ doplňuje.
Před samotnou přednáškou můžete
také shlédnout krátký dokument televize FilmPro o Čeňkově pile. Těšíme
se na vás v obvyklém čase v Horském
klubu.
Radek Nakládal
kulturní referent

Dámy obléknou nádherné večerní róby,
pánové uváží kravaty či motýlky a všichni
se sejdeme na parketu sušické Sokolovny,
kde ve víru tance protančíme střevíce až
do samého rána.
Bude nám ctí, když se k našim sušickým
oslavám připojíte. Můžete si s námi zazpívat, zaplesat, vzpomínat na časy více či
méně uběhlé, cestovat po světě s výročními samolepkami a užít si mnoho dalšího. Děti se svými sbormistry pro vás na
oplátku poctivě pilují sborové písně, natáčí
sborové CD a fotí nové fotky, aby celý svět
viděl, jak nám to i po 50 letech krásně zpívá a také sluší.
Vstupenky je možné zakoupit online přes
rezervační systém Sušického kulturního
centra SIRKUS.
Veškeré další důležité či podrobnější informace, které budou s blížícím se datem
oslav postupně doplňovány a zpřesňovány,
se dozvíte na našem speciálním výročním
webu www.50sds.cz.

Lenka Petříková
Sušický dětský sbor
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sport, ze školy

Přípravný kemp mladých
fotbalistů
Ve dnech 22. srpna až 25. srpna proběhl
pod vedením pana Miloslava Egera přípravný kemp mladých fotbalistů z Kašperských
Hor. Kemp se uskutečnil na hřišti na „Cikánce“ bez velkých finančních nákladů.
Soustředění se zúčastnilo 14 mladých fotbalistů a to: Vrba Matouš, Vrba Jonáš,
Mäntl Adam, Mäntl Radek, Břicháček Marek, Nový Jakub, Kanaloš Matyáš, Zeman
Zdeněk, Hlaváč Eda, Horvát Josef, Čonka
Milan, Čonka Sebastián, Corner Jeremy
a Corner Alexandr.
Ve čtvrtek podvečer se začali pomalu trousit
účastníci kempu za doprovodu rodičů a tak
trochu s nedůvěrou. Přeci jenom spát ve
stanu a bez maminky se tak často nestává
a hlavně spaní ve tmě. Postavení stanů bylo
pro některé rodiče otázkou několika minut,
ovšem jen do té doby, než se začaly stavět
stany dětí z dětského domova. Kdyby toto
stavění natáčela skrytá kamera, klidně by to
mohla vysílat televize na Silvestra. Nakonec
se podařilo stany postavit a my jsme byli
moc rádi, že nepřišel silný vítr.
Po odchodu rodičů přišel první trénink

a první divoká noc pod stanem. Na páteční
den byl připraven dvojfázový trénink, jehož
první část obstaral profesionální trenér fotbalové asociace České republiky pan David
Gajdůšek. Všechny naše mladé fotbalisty
velice zaujal a pro nás trenéry byl přínosem a motivací. Sobotní dopoledne proběhl fyzicky náročný výšlap na horu Ždánov
se sběrem jedlých hub. Odpolední trénink
byl zakončen sledováním zápasu okresního
přeboru našich mužů. V neděli se již nikomu na hřiště moc nechtělo, a tak nastal
úklid a postupné loučení.
Že se kemp vydařil, ukázal již první turnaj, kdy naše mužstvo vyhrálo první zápas a předvádělo, co se při soustředění
naučilo.
Chci poděkovat paní Vrbové, Břicháčkové,
Kanalošové, Mäntlové, Cornerové a Zedlové za dodávání sladkých dobrot. Též děkujeme paní Chladové starší za sobotní
špagety.
Na závěr bych chtěl vyzvednout a zároveň
i poděkovat panu Egerovi Miloslavovi, který se již od roku 1992 obětavě věnuje ve
svém volném času a bez nároku na odměnu
mladým fotbalistům.
Miroslav Mäntl
pomocný trenér

Poděkování
za
letní
fotbalové dobrodružství
Jednoho srpnového odpoledne letošního
roku se na našem fotbalovém hřišti rozezněly veselé klučičí hlasy a šrumec kolem
stavění stanů. Dětem pomáhali rodiče
i trenéři, někteří kluci přitom stihli vyzkoušet ještě stav prolézaček a skluzavek.
A za nějakou chvíli stálo na trávníku nad
stadionem malé stanové městečko. Našim
kašperskohorským minifotbalistům začalo třídenní soustředění. Pro kluky to bylo
myslím pořádné dobrodružství. Každý den
pevný program k utužení těla i (nejen) fotbalového ducha.
Pro některé z nich to byla první velká
zkouška spaní mimo svůj domov a rodinu. Třešničkou na dortu pak bylo cvičení
s trenérem z fotbalové asociace z Plzně.
Možná, že trenérům (hlavně p. Miloslavu
Egerovi, který s kluky trávil i noci :-) trochu zešedivěly vlasy, ale zdá se, že tenhle
zážitek v našich klucích posílil pocit sounáležitosti a snad i větší chuť vítězit. Zato
se domnívám, že se sluší našim trenérům
poděkovat. A i kdyby z našich fotbalistů
nevyrostl nový Petr Čech nebo legendární
Josef Bican, je přeci fajn, že „byli u toho.“
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Startovací kufříky pro
prvňáčky
Při příležitosti zahájení nového školního roku obdržel každý žák první třídy
startovací balíček, obsahující kufřík na
výtvarné potřeby či školní pomůcky
a navíc zajímavé předměty jako je box
na svačinu, šňůrka na klíče, ořezávátko,
guma, voskové pastelky, reflexní přívěsek, vak na sportovní pomůcky apod.
Tento kufřík vznikl díky spolupráci našeho města s neziskovou společností
EKO-KOM, a. s., jako odměna za vaši
účast na třídění odpadů. Tato sada
nejen že udělá malým žáčkům radost
a ušetří nějakou korunu jejich rodičům,
ale také je nenásilnou formou povede
k ekologickému chování, zejména k třídění odpadů.
Na obalu kufříku je vyobrazen průvodce dětským světem třídění odpadů
Tonda Obal, se kterým se děti budou
moct také v budoucnu ve škole setkávat. Tonda Obal je totiž „patronem“
školního vzdělávacího programu, který
již více než 20 let realizuje právě společnost EKO-KOM, a. s. Jen ve školách
se s lektory tohoto programu setkává přes 100 000 dětí ročně. Jistě se
tedy s Tondou setkají v budoucnu i vaši
prvňáčci.
Pro více informací o školním vzdělávacím programu navštivte také www.
tonda-obal.cz.
Helena Marková
odbor životního prostředí MÚ Kašp. Hory

Protože, jak řekl zakladatel Olympijský her:
„Důležitou věcí v životě není vítězství, ale
zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale
že se bojovalo dobře.“
Dřívějším i současným trenérům (nejen)
našich malých/mladých kašperskohorských
fotbalistů, kteří svůj volný čas věnují našim
dětem, patří velký dík.
Martina Vrbová
Kašperské Hory

V zápalu tréninku (foto: Hana Naušová)

Složení kufříku (foto: fotoarchiv EKO-KOM, a.s.)
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Ohlédnutí za školním Ze školky
rokem 2018/2019
V minulém školním roce pokračovala v základní škole výuka podle školního vzdělávacího programu nazvaného „Naše škola“.
Ten je průběžně vyhodnocován, upravován
a doplňován. Svůj školní vzdělávací program mají i základní umělecká škola, mateřská škola, školní družina, školní klub.
V základní škole jsme vyučovali v sedmi
samostatných třídách, jedné „dvoutřídce“
a jedné speciální třídě určené pro žáky se
specifickými vzdělávacími potřebami. Ve
spojené třídě byla část hodin dělená, aby
byla zajištěna maximální efektivita.
Vedle běžné výuky jsme připravili i velké
množství školních i mimoškolních aktivit.
Mnohé se pro úspěch v předchozích letech
opakují, operativně zařazujeme další. Velký
ohlas vzbudil opět projekt „Edison“. Celý
týden působili v naší škole zahraniční vysokoškolští studenti z Číny, Turecka a Kyrgyzstánu. Společným jazykem byla samozřejmě angličtina. Naši hosté byli zapojeni do
běžné výuky ve škole. Zúčastnili se aktivit
předem připravených i spontánně vzniklých
na základě přání našich žáků. Společnými silami jsme připravili i „Festival kultur
a tradičních jídel“.
Žáci jsou ve škole vedeni k samostatnosti, k rozvoji vlastního tvůrčího potenciálu,
účastní se mnoha sportovních i kulturních akcí, soutěží, veřejně vystupují a reprezentují školu i Kašperské Hory. Fotky
a reportáže ze školních akcí pravidelně prezentujeme na webových stránkách, školní
vývěsce na náměstí, v Kašperskohorském
zpravodaji a na školním facebooku. Jsme
potěšeni mnohými kladnými reakcemi veřejnosti a neustále narůstajícím množstvím
návštěvníků na našich školních akcích.
V ZŠ nezanedbáváme ani prevenci sociálně
patologických jevů, výchovné poradenství
a péči o žáky integrované a žáky s mentálním postižením vyučované ve speciální
třídě. Průběžně spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálními
pedagogickými centry, odbory sociálněprávní ochrany dětí, preventivní programy zajišťujeme ve spolupráci s Policií ČR,
záchranáři.
Základní umělecká škola pokračuje v nastoleném trendu rozsáhlejší prezentace na veřejnosti. Vedle divadelních představení, běžných koncertů, vystoupení na vernisážích
apod., sklidila značný úspěch i celostátní
akce podpořená mnoha uznávanými umělci
– ZUŠ open 2019 na náměstí. V tuto chvíli
máme pro podobné příležitosti již i vlastní
ozvučovací aparaturu. Výstavy výtvarného
oboru probíhají nejen v Kašperských Horách, ale např. i v galerii na Klenové. Žáci
získali hlavní ceny v mezinárodní výtvarné

soutěži „Zlatý drak“. Čestné uznání z divadelní přehlídky přivezl i literárně dramatický obor se svým autorským divadlem.
V mateřských školách probíhaly vedle těch
běžných opět mnohé nadstandardní aktivity, jako např. plavecký a lyžařský výcvik,
výuka angličtiny, veřejná vystoupení, tvořivé dílničky pro rodiče, exkurze atd. Přeshraniční spolupráce s mateřskou školou St.
Elizabeth v Grafenau se posiluje, přibývá
společných akcí.
Škola pokračuje v nastoleném trendu nespoléhat pouze na běžný přísun finančních
prostředků od zřizovatele a krajského úřadu. Pokračovaly projekty z předchozích
let, zapojili jsme se i do některých nových.
Získané granty nám umožnily mimo jiné
zabezpečovat zdravou výživu žáků, financovat pedagogy, jejich asistenty, výjezdy do
zahraničí, nákupy pomůcek.
Na konci školního roku měli rodiče opět
možnost vyplnit krátké školní dotazníky.
Na základě vyhodnocení potřeb jsme připravili např. prodloužení provozní doby
školní družiny a mateřské školy.
V posledním srpnovém týdnu konečně
proběhla kolaudace nových tříd vzniklých
přestavbou staré tělocvičny. Máme další
pracoviště mateřské školy, nové prostory
získala i školní družina, školní klub a základní umělecká škola. Jsme rádi, že se
můžeme každý rok
prezentovat nějakou
novou nabídkou služeb, aktivit, vylepšením vybavení a používaných prostor.
Uvedené okolnosti
nám pomáhají k postupnému navyšování
počtu žáků. Přibývají
i žáci, kteří spádově
patří do jiných škol
v okolí. Školní rok
2019/20 jsme zahájili s nejvyššími počty
za více než 10 let
jak v mateřské, tak
v základní i základní
umělecké škole.
Na závěr bychom
chtěli
poděkovat
zřizovateli,
městu
Kašperské Hory, za
dlouhodobou nadstandardní podporu.
Richard Nový
ředitel MŠ, ZŠ a ZUŠ
Kašperské Hory

Prázdniny utekly jako voda a začal nám
nový školní rok.
Zrekonstruovaná stará tělocvična byla
na poslední chvíli zkolaudovaná a 2. září
byla otevřena další třída (pro 2–3leté
děti). Školní rok jsme začali s 60 dětmi,
rozdělenými do tří tříd.
V tomto školním roce budeme pracovat
podle ŠVP s názvem „Putování se sluníčkem,“ ve kterém se budeme zabývat
environmentální výchovou a vším, co
k ní patří. Budeme se učit písničky, básničky, říkanky, tvary, orientaci v prostoru, pohádky, denně budeme získávat
vědomosti, cvičit, ale také budeme mít
dostatek času na hraní.
Zatím se toho moc neděje. Noví kamarádi si zvykají na režim ve školce, poznávají ostatní děti, zaměstnance a prostory školky a ti starší jim v tom pomáhají.
V polovině září k nám do školky přijel
pan Pohoda se svým divadélkem. Zahrál
dětem divadelní představení „O loupežníkovi.“ Dětem se to moc líbilo.
Další týden proběhlo fotografování
s vánoční tématikou. A od poloviny září
jsme začali chodit na cvičení Sparťan do
sportovní haly.
A na co se budeme těšit v říjnu? Budou to určitě další zajímavé akce.
Mirka Prekopová
učitelka MŠ
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fotogalerie

Pohled do třídy (foto: fotoarchiv mateřské školy)

Hřiště u školy (foto: fotoarchiv mateřské školy)

Pohled do třídy (foto: fotoarchiv mateřské školy)

Pohled do třídy (foto: fotoarchiv mateřské školy)

Mladí fotbalisté (foto: Hana Naušová)
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KULTURA
DLOUHODOBÉ AKCE
Říjen
Léči�é ob�ázk�
V�sta�a ob�ázků Ing. Jan� Ha�bhube�o�é k�es�en�ch technikou automatické a intuiti�ní k�esb�.
| ��sta�ní místnost na �adnici
Říjen | úte�� – nedě�e 10:00–16:30
P�oh�ídk� na h�adě
Možnost na�ští�it h�adní nád�oří
a zúčastnit se p�oh�ídk�.
Více in�o�mací na ���.kaspe�k.cz.
| h�ad Kašpe�k
Říjen | úte�� – nedě�e
Puto�ání Šuma�ou
„Po stopách Jose�a Vácha�a“
V�sta�a g�a�ck�ch p�ací – Zb�něk
H�aba, Pet� Pa�ma, Pa�e� Pieka�, Ladis�a� S�ko�a
| Ga�e�ie muzea Šuma��
Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh�
� oko�í Kašpe�sk�ch Ho�
Přidej se k nám a najdi 10 dobře uk��t�ch k�abiček na k�ásn�ch místech
� našem oko�í. Mapka s indiciemi je
k dostání na MěKIS.
| Kašpe�ské Ho��

KRÁTKODOBÉ AKCE
5. 10. | 19:00
VÁS!
TIP PRO
S�ětáci
Di�ade�ní předsta�ení známého ��mu
� p�o�edení sušického di�ade�ního
spo�ku Schod�.
| kino Kašpe�ské Ho��
5. 10. | 20:00
Fi�e �i�e�s b�ues band
Nenechte si ujít ne�a�šo�ané b�ues
s �ehk�m nádechem �ocku � podání

ŘÍJEN
��tečn�ch b�uesmanů s osobit�mi hudebními p�oje��. Vstupné je 300Kč
�č. obče�st�ení.
| Boutique hote� Nebespán
8. 10. | 9:00
Den senio�ů
Přij�te os�a�it meziná�odní den senio�ů. Více in�o�mací u�nitř zp�a�odaje.
| Ho�sk� k�ub
10. 10. | 13:30
Křes�o p�o hosta
S Vác�a�em Kůsem o cesto�ání po
Uk�ajině. Zda�ma p�o senio�� a zd�a�otně postižené občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��
ÁS!
IP PRO V

T
12. 10. | 18:00
Da�skabát�, hříšná �es
aneb zapomenut� če�t
Ve�mi úspěšná k�asika české di�ade�ní t�o�b� známého spiso�ate�e Jana
D�d�. H�aje Ochotnické di�ad�o Bo�ešin�.
| kino Kašpe�ské Ho��

16. 10. | 13:00
T�oření
V��oba dušičko��ch �ěnců. Zda�ma
p�o senio�� a zd�a�otně postižené
občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��
18. 10. | 17:00
V ob�acích
Ma�� Manou je ��bo�n� �etec a těší
se na zkoušku �étání, kte�ou musí
podstoupit
každ�
�acek. Ve skutečnosti je Manou �o��s,
mezi �ack� se jako
písk�e tak nějak om��em přip�et�, získa� si
s�dce jednoho pá�u
a už s nimi zůsta�.
| kino Kašpe�ské Ho��

24. 10. | 15:00
VÁS!
TIP PRO
Senio� IN
Tou�ání Šuma�ou a Pošuma�ím
s profesionálním průvodcem
Jose�em Peckou
67 t�as p�o pěší a c�k�ist� od N��ska po Lipno. T� �ás za�edou také na
místa, kte�á nejsou zatím pří�iš známá
a na�ště�o�aná, přestože jim at�akti�ita nech�bí. Kdo je �šechn� p�ojde
nebo p�ojede, může pak t��dit, že �idě� ce�ou Šuma�u. Jose� Pecka p�acuje
jako p�o�esioná�ní p�ů�odce Šuma�u
a také o Šuma�ě často pub�ikuje
| Ho�sk� k�ub
25.10. | 18:00
Den �ítaného hosta
Ob�íbené setkání s �edakcí, čtenáři
a da�šími „�ítan�mi host�“, zaměřen�
na ��mo�ou tematiku s moti�em Šuma�a. Vstupenk� k zakoupení � in�ocent�u na �adnici nebo před zahájením � kině.
| kino Kašpe�ské Ho��
S!
PRO VÁ

TIP
26.– 28. 10.
Fi�mo�é Kašpe�ské Ho��
Přeh�ídka ��mů, animační dí�n� p�o
děti, besed� s t�ů�ci.
Pod�obn� p�og�am k nah�édnutí na
st�ánkách ���.kaspho��.cz.
| kino Kašpe�ské Ho��

30. 10. | 13:30
Ka�á�nička
S�atoha�e�ské pos�ícení.
Zda�ma p�o senio�� a zd�a�otně postižené občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��
31. 10. | 16:00–18:00
Uzd�a� se ob�ázkem
Přij�te si nak�es�it �éči�ou manda�u
s Janou Ha�bhube�o�ou.
Vstupné dob�o�o�né.
| ��sta�ní místnost na �adnici
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