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S t říbrný po k l a d se v r át í
do K a š pe rs k ý ch H or

Možná si ještě vzpomenete, že jsme
se při rekonstrukci našeho náměstí
nemohli smířit s nespravedlností
založenou
zákonem o památkové
péči, který nám jako investorovi ukládá
zaplatit za archeologické zkoumání
na staveništi, avšak všechny nalezené
předměty dává do majetku kraje.
Mince vyzvednuté na našem náměstí
12. 5. 2009, jakož i některé cennější
nalezené předměty byly předány
k dalšímu zpracování do Vlastivědného
muzea Dr. Hostaše v Klatovech a poté se
staly součástí jeho sbírek. Bezprostředně
po uzavření archeologického výzkumu
a ukončení stavebních prací na
náměstí jsem v lednu 2011 požádala
vedení Plzeňského kraje, aby stříbrný
poklad mincí z období třicetileté
války nalezený na kašperskohorském
náměstí byl vrácen zpět do místa svého
původu a byl zpřístupněn v Muzeu

Šumavy v Kašperských Horách, jehož
zřizovatelem, právě tak jako Muzea
Dr. Hostaše, je Plzeňský kraj. Odpovědí
byl příslib, že žádost s městem projedná
odbor kultury a památkové péče
krajského úřadu. Poněvadž se celý
loňský rok v dané věci nic nedělo, využila
jsem v lednu letošního roku přítomnosti
hejtmana a radních Plzeňského kraje
při otevření nově rekonstruované
budovy
galerie, která je součástí
Muzea Šumavy v Kašperských Horách
a žádost o vrácení pokladu jsem při
osobním setkání připomněla. V únoru
se uskutečnila schůzka zástupců odboru
kultury a památkové péče Krajského
úřadu Plzeňského kraje a ředitelů
klatovského a sušického muzea, ze které
jsem odcházela s příslibem, že mince
z pokladu se do našeho města do začátku
letošní letní turistické sezóny vrátí.
Na základě dlouhodobé výpůjčky

b u d o u
v
letošním
a příštím roce
vystaveny v menším
množství v nově opravené
budově galerie a na dobu rekonstrukce
hlavní budovy muzea se vrátí zpět do
Klatov. Po dokončení stavebních úprav
muzea bude vytvořena nová expozice,
ve které bude vystaven kompletní
nález mincí a poklad se tak vrátí zpět do
bezprostřední blízkosti místa, kde byl
před vyzvednutím po staletí uložen. Ono
konkrétní místo podle přesných GPS
souřadnic označuje kámen s vytesaným
datem nálezu umístěný v ploše náměstí
mezi budovou galerie a obchodu. Občané
města se tak konečně dočkají navrácení
do místa původu předmětů, jejichž
nalezení si z rozpočtu města zaplatili.
Alena Balounová

Přijďtě
..s námi
.....oslavit
...jubileum
...elektrifikace
........Kašperských
..................Hor!!!
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Více se dozvíte na str. 3
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Poděkování
MěKIS děkuje Městským statkům
Kašperské Hory a Kašperskohorským
městským lesům za poskytnutí finanční
podpory při soutěžní výstavě Naše
město, která se konala v měsíci dubnu
ve výstavní síni na radnici.
Vystavena byla výtvarná díla,
malby na sklo, keramika a fotografie
žáků z našich škol. Ke konci výstavy
byly výtvory vyhodnoceny porotou,
a odměněni ti nejlepší žáci dle
kategorií: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
- jednotlivci i skupinové práce.
Všichni ocenění dostali diplom
v podobě trojhranné tužky s vypálenými
údaji - jménem, umístěním a názvem
výstavy. Dle kategorií dále získali
poukazy do cukrárny Star, výtvarné
potřeby nebo poukaz do lanového
centra Off parku Sušice; starší si
zasloužili výlet do fotoateliéru Seidel
v Českém Krumlově.
Ještě jednou děkujeme dětem, které
vykouzlily nádherná díla a sponzorům,
díky kterým jsme mohli dát výhercům
zajímavé odměny.
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Děkuji touto cestou
manželům Podzemským
za příkladnou péči, kterou
mně věnovali, když jsem
zkolabovala po akutním
psychickém vypětí. Ještě
jednou jim děkuji za
každé dobré slovo.
Miloslava Boudová,
D. P. S.

Předškoláci z MŠ děkují...

tajemníkovi MÚ p. Rajtmajerovi za
prohlídku prostor radnice a přiblížení
jejího chodu. Velké poděkování patří
také vedoucímu pily p. Koubkovi za
velice pěknou a názornou ukázku
provozu zdejší pily i s odborným
výkladem.
Přejeme všem dětem krásné
a bezpečné prožití prázdnin, rodičům
příjemnou dovolenou.
Děti z 1. třídy MŠ a pí učitelky
R. Kolářová, D. Ševčíková
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Pohádka
O čertíku Barnabášovi a andílkovi
Snílkovi
Žil byl čertík, který stále zlobil a dělal
potíže. Někdy to v pekle vypadalo, jako
kdyby tam spadla bomba. Na nebi bydlel
andílek Snílek. Pořád se díval na nebeskou
televizi a snil, že bude hrdinou, nebo že bude
princ, rytíř a tak dále.
Jednou si Snílek řekl, že se koukne na zem.
Čertík Barnabáš také
a tam se skamarádili.
Andílek Snílek povídá: Ale ty jsi čertík a já
jsem andílek, to přece nejde.“ A Barnabáš si
pomyslel co teď? A andílek povídá: „Budeme se
scházet každý den na Zemi, ano?“ „Tak ano, ale
co když nám to nedovolí?“ povídá čertík. „Máš
mobil?“ dodal. „Ano! Mám,“ řekl andílek, „tak si
zavoláme mobilem.“
A tak se scházeli každý den.
Konec
Markéta Kurzová

Upozornění

Upozorňujeme občany, kteří
se nahlašují k trvalému pobytu do
Kašperských Hor a přilehlých obcí
(Červená, Dolní Dvorce, Kavrlík, Lídlovy
Dvory, Opolenec, Podlesí, Tuškov,
Žlíbek), že nejprve si musí provést změnu
trvalého bydliště na Městském úřadu
Kašperské Hory, Evidence obyvatel,
1. patro, č. dveří 208. Poté si mohou
požádat o nový občanský průkaz (OP)
na Městském úřadu v Sušici (Náměstí
č. p. 138, přízemí). Zde si vyplní žádost
o OP a budou i vyfoceni.
Vladimíra Schmiedová,
Odb. VV – evidence obyvatel
Kašperskohorský zpravodaj vydává Město
Kašperské Hory. Redakce si vyhrazuje
právo vybrat k otištění příspěvky
pisatelů podle potřeb KZ. Příspěvky
představují názory a postoje pisatelů.
Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel.
Vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí
1, 341 92, tel. 376 503 411, IČ 00 255 645.
Web: www.sumavanet.cz/khory, email:
informace@kasphory.cz.
Odpovědný
redaktor a grafická úprava Veronika
Rosecká, tiskne Tiskárna Strakonice
spol. s r. o., evidence na Ministerstvu
kultury České republiky pod číslem
E 14893.

Návštěvníci knihovny
sobě

Patříte-li k těm, kteří rádi čtou,
a občas nevíte, co si půjčit, jistě uvítáte
v místní knihovně sešit, kam může každý
návštěvník zapsat knihy z knihovny,
které doporučuje ostatním k přečtení.
Do sešitu může každý čtenář
nahlédnout, načerpat inspiraci a během
září z něj bude vytvořen přehledný
seznam „nej“ knih. Stačí uvést jméno
autora a název knihy, případně lze
záznam doplnit o informace, zda se jedná
o detektivku, literaturu faktu apod.
Věřím, že zápisů v sešitě bude přibývat
a poslouží tak mnoha čtenářům.
N. Polenová

Uzávěrka příštího vydání
Kašperskohorského
zpravodaje
31. srpna 2012 do 12 h.
články zasílejte na e-mail:
informace@kasphory.cz.
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Kašperské Hory mají opět co slavit Jak ten čas letí!
Jubileum elektrifikace Kašperských Hor
V roce 2012 uplyne 100 let od
výstavby a zprovoznění vodní elektrárny
města Kašperských Hor v Čeňkově
Pile nad soutokem Vydry a Křemelné.
Horizontální Francisovu turbinu
o výkonu 125 koní dodala firma J. M. Voith
A. G. z rakouského St. Pöltenu, generátor
o výkonu 96 kW a ostatní zařízení pak
vídeňská pobočka firmy Brown-Boveri.
Vodní elektrárna v Čeňkově Pile dodávala
elektrickou energii nejen do Kašperských
Hor, ale i do několika míst v okolí.

Pozoruhodné je, že tato malá vodní
elektrárna, která je od roku 1995
Národní kulturní památkou, je dodnes
v provozu. Tak i sama elektrárna
v roce 2012 může oslavit sto let svého
spolehlivého provozu. Díky vodní
elektrárně Kašperských Hor v Čeňkově
Pile se v našem městě elektrická
světla rozsvítila poprvé na Silvestra –
31. prosince památného roku 2012.
Vladimír Horpeniak

„100. výročí eletrifikace města
a výstavby elektrárny na Čeňkově Pile“
Naše město se chystá obě
tato
významná
jubilea
oslavit
prostřednictvím třídenní víkendové
akce, která se bude konat v termínu
28. a 29. září 2012.
Návštěvníci
se
mohou
těšit
na bohatý kulturní zážitek.
Páteční
odpoledne
věnujeme
odborné přednášce o elektrárně na
Čeňkově Pile, elektrifikaci a historii
Kašperských
Hor,
ve
večerních
hodinách bude venkovní promítání
dobových snímků a na konec k tanci
i poslechu zahraje místní
hudební skupina Kůrovci.
Sobotní akce se odehrají
na
kašperskohorském
náměstí,
po
celý
den zpestří program
staročeský jarmark, jsou
připravena loutková
a divadelní přestavení
pro malé i velké diváky.
Vystoupí řada hudebních
a tanečních těles. Mezi
nimi nebude chybět ani
známá česká hudební
skupina Šlapeto, která
nám navodí tu správnou
prvorepublikovou
atmosféru. Ale necháme
si i něco v utajení, aby
bylo pár překvapení.
V sobotu bude taktéž
zajištěna kyvadlová
doprava z Kašperských Hor
na Čeňkovu Pilu a do obce
Srní. Je plánovaná krátká
vycházková trasa ze Srní

přes vodní zámeček k elektrárně na
Čeňkově Pile. Společnost ČEZ zajistí
volný vstup do vodního zámečku
a elektrárny na Čeňkově Pile.
Přesný program akce získáte na
webových
stránkách
Městského
kulturního a informačního střediska
v Kašperských Horách na www.
sumavanet.cz/ickhory
v
letních
měsících.
Akce se koná ve spolupráci se
společností ČEZ.
-red-

Karel VĚTROVEC se 25. června 2012
dožívá osmdesáti let a celý svůj
život žije v našem městě. A neměl to
mnohdy lehké!

Pochází z učitelské rodiny z Kadova
u Blatné. Maturoval v roce 1951 na
gymnaziu v Příbrami, ale další studium
mu znemožnilo to, že jeho otec byl
z politických důvodů vyhozen ze
školství. Karel tak pracoval na statku ve
Lnářích a později jako laborant v Ústavu
pro výzkum rud v Kutné Hoře. Odtud
byl jako „dělnický kádr“ vedením
doporučen ke studiu pedagogiky,
které v Plzni dokončil v roce 1955. Jako
učitel Z-Př-Ch nastoupil na zdejší školu.
Po roce se oženil s kolegyní Jarkou
Šmolovou. Zapojil se do veřejného života
– vedl turistický kroužek, zvelebil školní
pozemek, pomáhal při sportovních
soutěžích jako organizátor a rozhodčí
atd. Ale nekamarádil s bolševikem.
Přestože byl dobrým učitelem, stihl
jej stejný osud jako jeho otce. V roce
1975 zásluhou místních rudých byl také
propuštěn pro tak zvanou nadbytečnost.
Našel si práci laboranta v Mykoproduktě,
dálkově vystudoval PŠ potravinářské
technologie, a tak přežil těch „hezkých
patnáct let“.
1. září 1990 se konečně vrací tam,
odkud byl vyhozen, a zastává funkci
zástupce ředitele Jana Mareše. Po
čtyřech letech odchází do důchodu,
ale nestává se „jezevcem na Šumavě“.
Často jej vídáme, jak s aktovkou chodí
po městě i okolí a sbírá informace
o činnosti místních spolků a organizací.
Je totiž již dvacet let úspěšným místním
kronikářem. Jeho kronika byla v roce
2008 oceněna mezi nejlepšími v kraji.
K životnímu jubileu byl jmenován
Čestným členem TJ K. Hory, ve které
aktivně působil více jak půl století.
Poděkujme mu za jeho nezištnou
a obětavou práci a přejme mu, ať mu
slouží zdraví a žije mezi námi co nejdéle.
Emil Kintzl
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ilí čtenáři, ráda bych Vám
všem, kteří jste podepsali
petici
proti
oprávněně
kritizované
reformě
financování
regionálního
školství,
poděkovala. 772 podpisů svědčí o zájmu
o naši školu. Momentálně byla tato
plánovaná reforma zastavena novým
panem ministrem Petrem Fialou.
Za podporu děkuji i naší radnici, která
bohatě odměnila naše žáky za výtvarnou
soutěž pod názvem Naše město. Starší
žáci vyjeli do Českého Krumlova do Musea
Fotoateliér Seidel, mladší zdolávali nástrahy
sušického Off parku a nejmenší dostali
příspěvek na něco sladkého na zub, popř.
výtvarné potřeby.
Sportovci zase vyjeli městským
autobusem reprezentovat poprvé naši
školu na Srní; žáci se utkali v plavání
a v běhu. Přivezli jsme domů 2 zlaté
medaile a 1 bronzovou (více ve sportovní
rubrice).
Město rovněž poměrně vysokou
částkou podpořilo společný výlet našich
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dětí a dětí z Grafenau do plzeňské
zoologické zahrady. Dopravu hradil Lions
klub z Grafenau.
Protože se kvapem blíží konec školního
roku, děkuji všem vedoucím kroužků
za jejich nelehkou práci s dětmi. Radost
nám udělal zejména myslivecký kroužek
pod vedením p. Radka Šubra. Mezi jeho
svěřence patří i Miroslav Kortus, který
vyhrál 1. místo v soutěži Zlatá srnčí trofej.
V kategorii A se rovněž umístili velmi
dobře Diana Šubrová a Václav Waldman.
V kategorii B vyhrál Jakub Šubr a na
2. místě Gabriela Nová. Míra Kortus využil
své znalosti o přírodě i v soutěži Středisek
environmentální výchovy NP Šumava,
kde skončil ve své kategorii na pěkném
3. místě.
Další pochvalu si zaslouží Jan Josefík
z 5. třídy, který obsadil v rámci okresu
1. místo v matematické soutěži Klokánek.
V květnu žáci 5. a 9. tříd testovali své
vědomosti (M, Čj, Aj). Sami budou brzy
znát výsledek, jak si v daném předmětu
vedou. Třeba je to bude motivovat
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k mnohem pečlivější přípravě do školy.
Právě nedostačující příprava na vyučování
je největší slabinou většiny našich žáků.
Ve škole se rovněž snažíme, abychom
vytvořili dětem bezpečné prostředí, kde
se budou cítit dobře, budou respektovat
jeden druhého. Proto jednáme s rodiči
problematických dětí a hledáme společně
nápravu. Mnohdy je bohužel přístup
rodičů velice vlažný. Rovněž se snažíme
připomínat zásady slušného chování,
aktivní využití volného času. Vždy však
záleží, k čemu je dítě doma vedeno, zda
vůbec umí dítě rodiče poslechnout, nebo
si vlastně dělá, co chce.
Školní rok již téměř dobíhá do
cíle, čeká nás ještě náročné období.
Přeji i touto cestou školákům pěkné
prázdniny a učitelskému sboru více klidu
a radosti z jejich práce. Můj dík patří
i všem zaměstnancům školy. Tak pěkné
prázdniny a hezkou dovolenou.
Věra Korcová
P. S. Děkuji občanům, že nám nebudou
trhat květiny před školou.

Pro milovníky
fotografií
Městský úřad v Kašperských
Horách nedávno vyhlásil
soutěž Naše město, které se
zúčastnila poměrně velká
část žáků naší školy. Výsledné
práce byly rozmanité – od
kreseb a maleb přes fotografie
až po keramiku. Nejlepší dílka
byla oceněna zajímavými
věcnými, nebo zážitkovými
cenami.
Žáci 8. třídy a část deváťáků
získali zájezd do Českého
Krumlova. V úterý 22. 5. jsme
městským autobusem vyrazili
směr Krumlov. Město nás
překvapilo, jen několik z nás
zde už někdy bylo. Procházeli
jsme úzkými křivolakými
uličkami, kde často chodci
blokovali
cestu
autům
a naopak.
Naše první návštěva
patřila Muzeu Fotoateliéru
Seidel. Není to jen obyčejné
muzeum, je to také místo,
kde celá desetiletí žilo
a pracovalo několik generací
rodu významných fotografů,
kteří celý život zasvětili
nejen Českému Krumlovu

a jižním Čechám, ale
celé Šumavě a jejím
oby vatelům.
Jak
jsme se dozvěděli,
Seidlové
často
vyjížděli do terénu,
kde fotografovali.
Snad pro všechny bylo
zajímavé seznámení
se starým způsobem
vyvolávání fotografií
– žádný digitální
fotoaparát, žádný
počítač a jednoduché
vytisknutí fota, ale složité
exponování, proplachování
a sušení fotografií. Některé
činnosti jsme si sami mohli
vyzkoušet. V ateliéru jsme
viděli mnoho zajímavých
historických fotek, fotoaparátů
a jiných přístrojů na výrobu
a úpravu obrázků. Jako
suvenýr jsme si odnesli foto
celé skupiny a historický
pohled, který jsme napsali
a mnozí z nás i poslali někomu
blízkému.
Druhou částí exkurze
byla prohlídka rozlehlého
areálu krumlovského zámku.

Jednou z největších atrakcí
hned na začátku byl medvěd
v zámeckém příkopu. Škoda,
že byl jen jeden a navíc se
brzy ukryl před zvědavými
zraky návštěvníků. Také nás
překvapilo, kolik japonských
turistů prochází městem
i nádvořími zámku. Vlastní
zámek i zámecké zahrady se
nám velmi líbily, obdivovali
jsme květiny nejpestřejších
barev
sestavené
do
nejrůznějších geometrických
tvarů a podobně pečlivě
sestříhané keře, které vizuálně
působily jako bludiště pro

minotaura. Mrzelo nás, že
jsme si nemohli prohlédnout
otáčivé hlediště, kde probíhala
nějaká zkouška, a z časových
důvodů jsme nedošli ani
k zámeckému jezírku.
A pak už jsme zamířili
k autobusu, který nás odvezl
zpět do Kašperských Hor.
Jménem všech zúčastněných
ch c e m e
poděkovat
městskému úřadu, který
celý náš výlet připravil
a také financoval. Děkujeme,
prožili jsme krásný, zajímavý
a poučný den.
Jan Řimnáč, 8. tř.
Jan Kašák, 9. tř.
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Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 10. 5. proběhla v 1. třídě
tak trochu běžná a tradiční a tak trochu
výjimečná hodina ČJ. Děti si mohly
přivést do školy někoho blízkého
z rodiny. Hosté se posadili do třídy
a hodina začala.
Nejdříve se děti měly rozpomenout,
jak se na začátku 1. třídy seznamovaly
s prvními písmenky velké tiskací
abecedy. Vylosovaly si proto proužek
papíru s takto napsaným slovem,
každý si ho v lavici vyluštil (- přečetl)
a u tabule pak s daným slovem vymyslel
větu. Následovalo sborové čtení celé
třídy textů z čítanky. Pak už děti četly

Ško lní vý l et
V pondělí 7. 5. 2012 se téměř celá
naše škola vydala na výlet do Plzně.
Sraz účastníků byl v 7:45 hodin na
autobusové zastávce. Nastoupili jsme
do dvou autobusů. Cesta ubíhala rychle.
Někteří svačili, jiní poslouchali písničky.
Po příjezdu do Plzně jsme se přesunuli
do plzeňského historického podzemí.
Chodby v něm jsou dlouhé okolo 17 km,
ale my jsme prošli jen asi 800 m. Dříve
to byly sklepy a sloužily lidem i k úkrytu.
Viděli jsme tam také studny.
Po p r o h l í d c e p o d z e m í n á s
autobusy zavezly do Techmánie. Je to
vlastně technické muzeum, kde si
můžeme vystavené exponáty osahat
a prozkoumat. Byla tam různá zařízení,
kde si mohli návštěvníci vyzkoušet, jak
fungují některé fyzikální jevy.
Když jsme si vše prohlédli, nasedli
jsme opět do autobusů a ty nás zavezly
do Kašperských Hor. Přijeli jsme kolem
půl páté. Program výletu byl zajímavý
a moc se mi líbil.
Adéla Fořtová, 4. ročník

jednotlivě a to i texty napsané psacím
písmem.
Čtecí show pak byla přerušena
pohybovou hrou a následovalo to
nejtěžší – ukázat, jak si žák 1. třídy po
necelém roce poradí s neznámým
textem natištěným drobným malým
tiskacím písmem.
Děti četly část kapitoly z knihy
B. Říhy O letadélku Káněti.
Všechny děti jako čtenáři obstály.
Na závěr hodiny byly proto pasovány
na čtenáře a na krk dostaly krásnou
keramickou medaili.
Rodiče i hosté mohli být na své
prvňáčky pyšní – dokázali to. Všichni
se naučili číst. Nezbývá, než jim popřát,
ať se jim tato nově nabytá dovednost
stane jejich koníčkem a kniha je provází
celým jejich životem.
Milena Kankrlíková

O h l é d n u t í z a š k o l n í m r o k e m 2 011 /1 2
Za pár dní si budeme moci říci,
že máme za sebou další školní rok.
Oddechnou si učitelé, žáci a zřejmě
i většina rodičů. Je to období pro všechny
náročné a zejména poslední měsíc dává
nám učitelům pořádně „zabrat“. Děti
už se vidí na prázdninách, ale ještě je
potřeba dobrat učivo, napsat písemky,
doladit známky.
Jako u všeho, co končí, je i konec
školního roku dobou bilancování. Jaký
tento rok byl? Jen těžko se dá shrnout
několika slovy. Pokusím se o to z pohledu
výchovné poradkyně. Jako asi všichni
učitelé ve všech dobách se i na naší škole
nejvíce potýkáme s neukázněnými žáky.
U těch menších je to zejména nekázeň
a nesoustředění v hodinách. U starších se
pak často objevuje drzé chování, nechuť
pracovat, neplnění povinností a hlavně
nezájem na tom cokoli měnit. Nahrává
tomu i systém současného školství,
kdy žáci jsou na střední školy přijímáni
bez zkoušek, a to často i se slabým

prospěchem (dokonce s dostatečnými
na vysvědčení!). Naše přesvědčování,
že nezvládnuté učivo jim bude na
středních školách chybět, na žáky příliš
neplatí. Někteří si dokonce nedělají
starosti ani s tím, že budou muset dělat
opravné zkoušky, či opakovat ročník.
Chtěla bych proto touto cestou apelovat
na rodiče, aby odmalička vedli své děti
k důslednému plnění povinností. Jedná
se o budoucnost jejich dětí.
Naposled do svých lavic v naší škole
letos usedne 16 vycházejících žáků.
Všichni budou pokračovat na dalších
školách. 8 z nich se rozhodlo pro studium
zakončené maturitou a 8 zvolilo učební
obory, kde po dokončení studia získají
výuční list. Všichni žáci byli na školy
přijati bez přijímacích zkoušek. Budeme
jim držet palce, aby svá studia úspěšně
dokončili.
Krásné prázdniny!
Alena Jelínková
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„Žijeme zdravě“
V minulém čísle jsem přislíbila, že
vás budu informovat, jak dále pokračuje
náš projekt. Je začátek června a vám asi
přijde zvláštní, že budu psát o adventu,
ale právě na tento čas jsme naplánovali
druhé téma: „SLUNCE = POZITIVNÍ
ENERGIE.“
V předvánočním období myslíme na
své blízké, chceme je potěšit dárkem,
přispíváme na charitu a snažíme se
dohnat to, co jsme během roku nestihli.
Je to období plné emocí, dobrých
skutků, zážitků a snahy být lepší …
Naše žáky na nové téma upozornily
jimi vyrobené, krásné plakáty. Tentokrát
jsme zapojili i děti z prvního stupně. Na
úvod nás všechny čekal příběh človíčka,
kterému se nic nedařilo, dostával za to
šedé puntíky a byl z toho nešťastný. Byl to
příběh o tom, že každý z nás, i když se mu
nedaří, si zaslouží, aby ho měl někdo rád.
Kolem nás je plno závisti, nepřejícnosti
a negativních emocí. To, že se dnes
nepřeje úspěch, neumíme se navzájem
upřímně pochválit ani povzbudit, se
bohužel přenáší i na naše děti.
My jsme se inspirovali příběhem
a místo šedých koleček jsme všem žákům
rozdali kolečka žlutá (jako sluníčko). Každý
měl určitý počet a mohl je po stanovenou
dobu darovat komukoliv ve škole za
hezké chování, dobrý skutek, pomoc
druhým. Chtěli jsme tak děti povzbudit,
aby si všímaly a dokázaly ocenit pozitivní
chování svých spolužáků. Nakonec třídní
učitelé se svými žáky hovořili o tom, jak

se cítili, když
někoho chválili.
Výsledkem
bylo zjištění, že
někteří si kolečka
n a v z á j e m
vyměňovali, jiní
je jen tak dávali
kamarádům.
Ti, kteří hru
vzali vážně, ale
konstatovali,
že pomocí kolečka našli odvahu na
pochvalu, líbilo se jim to a dokonce
chtěli dále ve hře pokračovat. Alespoň
z části tak tato aktivita splnila svůj účel.
Téma o vztazích mezi lidmi jsme
zařadili před Vánoci také proto, že v tomto
čase probíhají charitativní akce. Naši
deváťáci se již druhým rokem zapojili do
sbírky na prevenci AIDS.
Advent je také čas společenských
akcí a jednou z nich je tradiční vánoční
besídka naší školy. Já se vždy těším na
dopolední přestavení, kdy je krásná
atmosféra a v hledišti je úžasné publikum.
O to větší zklamání potom zažívám
odpoledne, kdy děti a bohužel i někteří
dospělí ruší vystoupení povídáním
a často i předčasným odchodem. Není
tedy od věci zopakovat si některá pravidla
společenského chování.
To ale předbíhám. Ještě než jsme se
rozešli na vánoční prázdniny, zorganizovali
jsme poslední den školy, za výrazné pomoci
našich paní kuchařek, slavnostní oběd.

Všichni měli přijít svátečně oblečeni,
každá třída si krásně prostřela společný
stůl, následoval přípitek a podávala se
svíčková s brusinkami. Bylo to moc hezké
a snad se nám povedlo zavést novou
školní tradici.
Tak a zpátky k pravidlům slušného
chování. Vstoupili jsme do nového
roku a žáci druhého stupně za pomoci
vyučujících v hodinách českého jazyka
nacvičují scénky, které po náročných
přípravách zhlédly děti z prvního stupně.
Viděly situace při telefonování, jízdu
v dopravním prostředku atd... Děti měly
odhalit, co je v chování špatně a jak by
to mělo být správně. Pro žáky druhého
stupně jsme připravili promítání DVD
s lekcemi společenského chování.
Můj článek se blíží ke konci stejně
tak, jako školní rok. Nám všem chci proto
popřát pohodu, slušné, milé a přející
spoluobčany a hlavně dlouhé slunečné
léto plné pozitivní energie.
Miroslava Melicharová

A že jim ti trpasl íci za tu dobu nev yrostli!
Na pódium vystoupili pan Mareš
a herečka paní Květa Fialová. „Za chviličku
zde přivítáme zvláštní hosty, kteří přijeli
až ze Šumavy, z Kašperských Hor. Je pro
nás velkou ctí je přivítat.“ „Krása!“ zvolala
paní Fialová, „a to se těším, jestli budou
lepší oni nebo vy.“ „Oni, určitě oni,“
ujišťoval pan Mareš. „Přeju jim to. A vám
nepřeju, abyste byli horší!“ pronesla paní
Fialová.
Tak takto byly na
scénu uvedeny naše děti
ze základní školy, které
vyrazily pod vedením paní
Dagmar Ševčíkové se svým
vystoupením na dětskou
divadelní přehlídku 26. 5.
2012 do Prahy. Ostudu
rozhod n ě n e u d ě laly,
pře d staven í S n ěh ur k a
a sedm trpaslíků se jim
povedlo a dle mého strčily
do kapsy i pražské soubory.
Hlavní roli Sněhurk y

skvěle zahrála Helča Moravcová, která
do souboru nastoupila po onemocnění
Andrejky Petrové, a patří jí dík za
pilnou přípravu, bez které by roztomilí
trpaslíci zůstali na ocet. Zlou královnu
to samozřejmě nepotěšilo, že Sněhurka
je stále krásnější než ona, a tak vzteky
praštila na konci pohádky zrcadlem, které
se rozlétlo na tisíc kousků. Až to samotnou
Kájinu Boldizsárovou – představitelku

královny – překvapilo: „Vždycky s ním na
konci mrštím o zem, ale to se mi ještě
nikdy nestalo, aby se zrcadlo rozbilo.“ Asi
mají v Praze tvrdší podlahy.
Říká se, že když se rozbije zrcadlo, je
to smůla. Ale střepy zase nosí štěstí a já
věřím, že našemu divadelnímu kroužku
je přinesou. Přejme jim do dalších let
mnoho úspěchů, nyní již i za hranicemi
Kašperských Hor! Neboť soubor má výročí,
na které si vzpomněli
i na pražské přehlídce.
„Abyc h nez a p o m n ě l,
kašperskohorští Kašpaři
vystupují už deset let,“
uvedl pan Mareš. „A že
jim ti trpaslíci za tu dobu
nevyrostli!“ podivila se paní
Fialová, která od hlavního
„Kašpara“ – Jendy Řimnáče
– dostala krásnou kytičku
šumavských konvalinek.
Jiřina Helíšková
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Sportovní aktualitky z naší školy
MÁJOVÁ LAŤKA

10. května proběhla tradiční soutěž
ve skoku vysokém za účasti žáků
2. stupně. Vítězové: mladší žáci – 1. J.
Ostádal (výkon 125 cm), mladší žákyně –
1. N. Ondráčková (výkon 130 cm), starší
žáci – 1. O. Pítra ( výkon 140 cm), starší
žákyně - 1. M. Ptáčková (výkon 120 cm).
(Starší kategorie byly limitovány časem,
a proto výkony těch nejlepších mohly
mít vyšší hodnotu.)

Nadějnou atletku máme i v 6. třídě.
Je to Anna Marie Janošíková, která
v běhu na 600 m doběhla druhá.

PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR

31. května se uskutečnil na Srní
zajímavý závod, který se konal pod
záštitou Livie Klausové a Jana Železného
po celé republice. Žáci 4. – 9. třídy ve svých

kategoriích závodili v plavání (50 m) a ve
vytrvalostním běhu (600 – 1000 m). Naši
žáci se v konkurenci čtyř škol neztratili.
Na stupně vítězů vystoupili: Anna M.
Janošíková a Matyáš Melichar (1. místo),
Nicole Ondráčková (3. místo).
Alena Jelínková
Miroslava Melicharová

POHÁR ČESKÉHO ROZHLASU

16. května se zúčastnila naše
škola okresního kola atletické soutěže
v mladších žákovských kategoriích.
Chlapci se umístili na 11. místě
(12 škol). Družstvo tvořili žáci 6. třídy
a tento ročník jsme brali spíše jako
přípravu na příští rok, kdy budeme
usilovat o lepší umístění.
Děvčata ze 6. a 7. třídy podala
vynikající výkony a skončila v konkurenci
velkých škol na krásném 5. místě
(13 škol). V družstvu zvláště vynikala
Nicole Ondráčková, která se umístila na
2. místě v běhu na 60 m (8,4 s) a ve skoku
vysokém byla výkonem 133 cm nejlepší
ze všech.

Zprávičky z naší školičky...
Za pár dní nám skončí další školní rok
a s ním i poslední etapa našeho Školního
vzdělávacího programu zaměřeného
na dramatickou výchovu s názvem
,,Z pohádky do pohádky“. Celý rok se
děti seznamovaly s pohádkami, od
kterých se odvíjely činnosti – výtvarné,
pracovní, děti se učily básničky, písničky,
tanečky, orientaci v prostoru, tvary,
cvičily, získávaly vědomosti, ale také
měly dostatek času na hru. Postupně
se učily, jak se chovat k dospělým, ke
kamarádům, k mladším dětem, které
potřebují pomoc, a jak komunikovat
s osobami kolem sebe.
V září nastoupilo do naší mateřské
školy 50 dětí. Některé se s učitelkami
a prostředím teprve seznamovaly, jiné
už vše podstatné znaly a těšily se na své
kamarády.
Od října začala pro předškolní děti
angličtina pod vedením pí uč. Mileny
Veselé, hudebně-pohybový kroužek pod
vedením pí uč. Martiny Nové a logopedie
pod vedením pí uč. Mileny Kankrlíkové.
Na konci října vystoupily starší děti
s pásmem písniček a básniček na Vítání
občánků.

5. prosince přišel do školky Mikuláš
s anděly a čerty. Děti za odměnu dostaly
adventní kalendáře. Před Vánocemi děti
vystoupily s pásmem písniček a básniček
na setkání se staršími občany našeho
města a na vánoční besídce v místním
kině. Zde dostalo každé dítě z mateřské
školy balíček sladkostí a plyšového
medvídka od zastupitelů partnerského
města Grafenau.
Počátkem ledna u nás ve školce
proběhlo screaningové vyšetření
školní zralosti.
V únoru byl zápis do
ZŠ. Do první třídy od
nás odchází 13 dětí, ale
budeme se těšit na 10
nových dětí, které k nám
přijdou po prázdninách.
V květnu ke Dni
matek si děti připravily
pro maminky a babičky
pásmo
písniček
a básniček a zahrály jim
i pohádky.
Děti
ze
školky
p r a v i d e l n ě
navštěvovaly
IS

a SEV v Kašperských Horách, kde pro
ně byly připravovány pěkné programy.
Také chodily na divadelní a filmová
představení do místního kina.
Na Den dětí jsme si udělali výlet do
Dinoparku a do ZOO do Plzně, kde se
dětem moc líbilo.
Závěrem bych chtěla poděkovat
Jaroslavu Gregrovi, našemu jedinému
sponzorovi, za jeho dar pro děti MŠ –
velký domeček na zahradu.
Mirka Prekopová
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Foto: archiv KML

Kašperskohorské městské lesy s. r. o.
oslavily 20. let svého vzniku

Sjednotí se občané Kašperských Hor opět ve sdružení ŠNZ?
Občanské sdružení Šumava nad zlato
(ŠNZ) vzniklo 1994 z odporu téměř
všech kašperskohorských občanů
proti plánované těžbě zlata na Šumavě
a v těsné blízkosti města, Národního
parku a CHKO. Vznikem tohoto
sdružení se prokázala jednotná vůle
občanů v nově nabyté svobodě po roce
1989 určovat si svoje životní záležitosti
a prostředí, ve kterém žijeme. Tak
jednotní jako v tomto období jsme asi
až dodnes už nebyli.
V roce 1994 dostala TVX Bohemia důlní
prodloužení povolení ke geologickému
průzkumu do března 1999 od Ministerstva
hospodářství ČR. Po vzniku Občanského
sdružení došlo ke sporům o použití
pozemků k provádění tohoto průzkumu,
prodlužování povolení atd. Na základě
nevyřešených pozemkových
sporů
a nátlaku veřejnosti nebylo firmě nakonec
prodlouženo povolení ke geologickým
pracím. Geologický průzkum byl od 1. 1.
1997 zastaven.
Firma se však snažila geologický
průzkum za každou cenu dokončit.
K propagační činnosti si najala
služby propagační kanceláře Burson
Masterles, vydává občasník „Naděje”,
kde nevybíravým způsobem napadá
bránící se občany včetně starosty
města. Otevřela v Kašperských Horách
i propagační hornické centrum. Firma
již plánovala otevření hlubinného dolu
s denní kapacitou 2 - 2,5 tisíc tun horniny
denně s produkcí 1 200 000 uncí zlata
za rok.
Tehdy probíhající akce firmy a soudní
spory se táhly až do roku 2002. Život
ve městě byl téměř paralyzován, hlavní
otázkou bylo: „Ubráníme se nebezpečí
těžby?“
Město a ŠNZ stály po celá ta léta za
právnické pomoci JUDr. Kužvarta pevně
a jednotně proti mocnému soupeři.
Velmi jednoznačně se postavil ke

kašperskohorské kauze tehdejší ministr
životního prostředí RNDr. Martin Bursík.
Již krátce po svém jmenování ukončil
přes rok trvající trapnou polemiku o tom,
zda obec a občanské sdružení mohou být
účastníky probíhajících řízení.
Rok 2002 přinesl konečné rozhodnutí
Ministerstva průmyslu a obchodu:
„Zásoby nerostů, z nichž lze průmyslově
vyrábět kovy, na ložisku K. H. jsou
odepsány a převedeny do nebilančních
zásob“.
Hlavní cíle ŠNZ byly splněny. Průzkum
zastaven, zásoby zlata odepsány,
následky průzkumu odklizeny. Jásot byl
veliký, konečně klid!!! Jak se dnes ukazuje
- bohužel pouze zdánlivý.
Zatímco jinde byly obce ohroženy
tu hlubinným úložištěm, tu rozšířením
povrchové těžby uhlí nebo hlubinným
dolováním a těžbou břidlicového plynu
(okolí Berouna, Náchoda), ztratili jsme
my pocit ohrožení, který nás po dlouhá
léta spojoval i ovlivňoval. Tento konsens
byl i v pozdějších komunálních volbách
směrodatný .
V roce 2007 se na scéně objevuje nový
matador těžební loby. Firma POTAMON
GTS a. s. se sídlem na Václavském nám.
56/802 a hned podává novou žádost podle
§4 geologického zákona o stanovení
průzkumného území Kašperské Hory…
Nejprve se jí dostalo několika
promtních zamítnutí, ale oni jsou
houževnatí a nechtějí povolit, a tak stíhá
zamítnutí rozklad a opětné zamítnutí
- máme přeci konečné rozhodnutí
ministerstva průmyslu a obchodu. Zásoby
jsou odepsané a surovinová politika státu
těžbu zlata rovněž nechce. A tak sice běží
čas, ale Potamon se jeví jako velmi
odolný.
Z čeho po ta léta POTAMON žije, je jistě
k zamyšlení - bez jakékoliv hospodářské
činnosti. Odkud jsou peníze na nákladné
vedení téměř beznadějných sporů.

2009 prohrává sice i správní žalobu
u Městského soudu v Praze, leč odvoláním
u Nejvyššího správního soudu se firmě
podařilo dokázat, že jejich odvolání je
z části důvodné, neboť zatím zamítavá
stanoviska nejsou detailně úplná, a tak
se vrátila věc k novému projednání.
V roce 2011 Městský soud v Praze
tedy uznal, že se dá cosi zpochybnit
a v druhém jednání zrušil zamítavé
rozhodnutí MŽP.
Ministr ŽP - pan Tomáš Chalupa 1. 2.
2012 vázán soudním rozsudkem následně
ruší rozhodnutí z 12. 7. 2007 a vrací věc
k novému projednání.
Jediný účastník řízení, který dnes
není zpochybněn, je město Kašperské
Hor y, donedávna zastupované
právníkem JUDr. Petrem Kužvartem,
který se na ekologické právo specializuje
a jeho argumentace jsou pro tuto kauzu
nenahraditelné...
Díky jeho důslednosti jsme my i město
byli upozorněni na tento nový, pro nás
nepřijatelný vývoj.
Jsme opět na začátku?! To snad ne!
- Jsou zde závazná rozhodnutí, která
těžbu neumožní. Těžaři, ať už se jmenují
Potamon nebo i jinak, budou však
i v budoucnu stále tlačit na zdejší lokalitu
v naději, že by mohli vytěžit dnes tak
kýžené zlato. Jak se situace jeví, nebude
mít město v příštích letech klid, ze kterého
jsme se všichni těšili a který umožnil
zastupitelským
orgánům
možnost
důkladně se soustředit na obnovu města,
náměstí, centrálního vytápění a dalších
aktivit, tolik důležitých pro naše občany.
Občanské sdružení ŠNZ obnovuje
svoji činnost a těší se na svoje členy a na
spolupráci se zastupiteli města.
Kontaktní adresa bude zveřejněna
později novým výborem.
J. Dolák, J. Voráčková
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Drobná vodní nádrž na Chlumu
Na východním okraji katastru
Kašperských Hor na lesním pozemku
p. č. 1019 při lesní cestě ke Ždánovu
leží drobná vodní nádrž napájená
bezejmennou vodotečí směřující do
Opoleneckého potoka.
Minimálně po 60 letech
nezájmu o tuto nádrž, která
se zanášela a hráz byla silně
poničena, přistoupila firma
Kašperskohorské městské
lesy s. r. o. k vyčištění
a opravě.
Pod vedením hajného
pana
Luboše
Rendla
provedla stavební firma
Zemstav Babor vyčištění
a opravu hráze, následně
byl osazen čap, který vyrobil
pan Ladislav Hadrava,
zámečník z Kašperských
Hor.
Jaká byla historie této
drobné nádrže? Na základě
dochovaných mapových operátů lze její
vznik datovat již přinejmenším do 18.
století. V prvním vojenském mapování ze
třetí čtvrtiny 18. století je zcela zřetelně
značena při cestě od Kašperských
Hor k samotě Peklo (Höllhof ). Podle
stabilního katastru z roku 1837

získala nádrž, klasifikována zde jako
rybníček o výměře 113 čtverečních
sáhů (406,3 m2), samostatné parcelní
číslo 1014. V uvedeném roce ji vlastnil
kašperskohorský měšťan Johann Sedl

Později rybníček jako samostatná
pozemková parcela zcela zanikl a spojil
se s přilehlým pozemkem č. kat. 1019, jak
ho eviduje již katastrální mapa z přelomu
19. a 20. století. Začátkem 20. století
byl vybudován sběrný
systém vodních zdrojů pro
zásobování města pitnou
vodou a nádrž se stala
jeho součástí. II. světová
válka nejspíš narušila jeho
údržbu a systém se po roce
1945 částečně přestal
využívat.
Dnes máme nádrž
opravenou a vyčištěnou.
Nádr ž bude sloužit
jako vodní zdroj pro
případný
požár,
dále
jako nepřehlédnutelný
estetický prvek v krajině
a samozřejmě i ke zvýšení
druhové
rozmanitosti
Vodní nádrž na Chlumu, foto: Miroslav Mäntl
v lesním ekosystému.
z domu čp. 13, majitel sousedních Vzhledem k blízkosti města může
pozemků. Později je jako vlastník uveden sloužit i jako cíl pro krásné procházky
jeho syn Karl. Lze se jen dohadovat, jaký s výhledem na město.
Přijďte se podívat!
konkrétní účel rybníček měl. S ohledem
na jeho odlehlost je možné uvažovat
Miroslav Mäntl
o jeho chovném využití (chov pstruhů),
Kašperskohorské městské lesy s. r. o.
či jako zdroj vody na nejrůznější účely.

Osada Žlíbek má nové kor y to

Staré letité koryto dosloužilo,
přestože ho každý rok pan Kostifal,
žlíbecký osadník, opravoval, pomalu se
rozpadalo.
Při poslední velikonoční návštěvě
pana Chlady jsme si postěžovali, že
by bylo potřeba koryto opravit, nebo
vyrobit nové. Pan Chlada nám pomoc
přislíbil s tím, že příští Velikonoce koryto
bude. Jelikož to bylo při pomlázce, a ta
se tady řádně dodržuje, nebrali jsme to
moc vážně. O to víc nás překvapilo, když

letos před Velikonocemi přijela technika
a usadila nové koryto.
Chtěli bychom poděkovat panu
Chladovi, že do roka a do dne splnil, co
slíbil. Jedná se o dar Kašperskohorských
městských lesů osadě Žlíbek. Koryto je
vyrobeno ze 136 let staré jedle vytěžené
v lokalitě Bílý potok. Poděkování patří
i panu Hailovi za zhotovení koryta,
pracovníkům
technických služeb
Města
Kašperské

Nové koryto na Žlíbku, foto: Vl. Kratochvíl

Hory za jeho usazení na místo samé
a úklid starého rozpadlého koryta.
Osadníci by touto cestou chtěli
poděkovat i Městu Kašperské Hory
a jeho vedení, kterému nejsou lhostejná
ani méně turisticky atraktivní místa
v okolí Kašperských Hor.
Děkují osadníci Žlíbku.

Odklízení starého koryta, foto: Vl. Kratochvíl

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Hasiči radí - Desatero bezpečného prožití léta
Letní měsíce jsou spolu s jarem
dobou, kdy hasiči likvidují nejvíce
požárů.
1. Rozdělávání ohně v přírodě
•• Zvolte vhodné místo pro ohniště,
vzdálené nejméně 50 metrů od okraje
lesa, v dostatečné vzdálenosti od
budov a kolen.
•• V lese lze rozdělávat oheň jen na
vyhrazených místech.
•• Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na
místech se vzrostlým porostem, tedy
i na louce nebo na strništi.
•• Oheň nezakládejte pod větvemi a na
kořenech stromů, na suchém listí, lesní
hrabance nebo rašelině, v blízkosti
stohů a seníků (minimálně 100 m).
•• Pro rozdělávání ohně je ideální hliněný
podklad.
•• Ohniště oddělte od okolního prostředí
– např. obložením kameny, obsypáním
pískem, vyhloubením zeminy apod.
•• K zapalování či k udržování ohně
nepoužívejte vysoce hořlavé látky
(benzín, nafta, líh) - oheň se pak snadno
vymkne kontrole a může způsobit
vážné popáleniny.
•• Dělejte jen takový táborák, který
dokážete zvládnout!
•• Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik
bez dozoru.
•• Nejlépe je umístit oheň do blízkosti
vodního zdroje, pokud není voda,
nachystejte si dostatek písku nebo
hlíny.
•• Opustit místo pálení můžete až poté,
co ohniště důkladně uhasíte – prolitím
vodou, zasypáním zeminou; při
odchodu se z ohniště nesmí kouřit,
popel musí být chladný.
•• Ohniště v lese je riziko – hrabanka může
prohořet do značné hloubky i šíře.
•• Za silného větru nebo v období sucha
nerozděláváme oheň ve volné přírodě
vůbec!
•• Děti nesmějí být ponechány bez
dozoru plnoleté osoby!
•• Do
ohně
nevhazujte
výbušné
předměty!
•• Oheň
(např.
zapálené
větve)
neroznášejte po okolí.
•• Oheň a alkohol nepatří k sobě.
•• Pokud se na vás vznítí oděv –
neutíkejte; pokud není voda, okamžitě
si lehněte na zem a chraňte si obličej;
válejte se, dokud plameny neuhasnou;
k uhašení lze použít také deku apod.,
když se popálíte, postižených ploch
se nedotýkejte, popálené místo

ihned ponořte do čisté studené vody
a vyhledejte odbornou pomoc.
2. Lesní požáry
•• Naprostá většina požárů v lesích je
způsobena lidskou nedbalostí.
•• Kouření v lese je ze zákona zakázáno,
rozdělávat a udržovat otevřený oheň
lze jen na k tomu vyhrazených místech
– v případě porušení zákazu mohou
provinilci dostat pokutu až do výše
Kč 15.000,-, pokud dojde k požáru
a nejedná se o trestný čin (tzn. že
nevznikne škoda vyššího rozsahu) činí
sankce až Kč 25.000,-.
•• Zakázáno je odhazování hořících nebo
doutnajících předmětů (nedopalky
cigaret).
•• Lesní požáry se hasičům obtížně
likvidují – nepřístupný terén, ztížené
dopravování vody, požár se může šířit
pod zemí.
3. Grilování a plynové spotřebiče
•• Důležité je umístění grilu (ne na
balkoně!!!)
•• Gril musí být stabilní.
•• Používat pouze určené palivo.
•• Plynové spotřebiče (např. přenosný
vařič) by neměly být venku vystaveny
vysokým teplotám.
•• Plynové zapalovače v autě představují
časovanou bombu.
•• N á d o b y
s hořlavými plyny,
propanbutanové
lahve se nesmí
s k l a d o v a t
v prostorách pod
úrovní
okolního
terénu, kotelnách,
garážích
nebo
společných
prostorách
bytových domů;
lahve s plynem umisťujte ve snadno
přístupných a větraných prostorách,
zamezte ale přístupu dětí.
•• POZOR – nejen v zimě se můžete
otrávit topidlem. Vysoké teploty
v létě znamenají zvýšené riziko otravy
oxidem uhelnatým při nesprávném
používání karmy. Je nutné časté větrání
a kontrola karmy!
4. Nebezpečí spojené s bouřkami
•• Během bouřky nevycházejte zbytečně
ven.
•• Bezpečný úkryt před bleskem poskytují
budovy, zejména velké objekty
s ocelovou nebo železobetonovou

konstrukcí,
dále
veškeré
stavby chráněné
hromosvodem.
• •V
přírodě
se
můžete
bezpečně schovat v hustém lese a háji,
nižším porostu nebo úzkém údolí.
•• Naopak se neschovávejte pod
osamělými stromy, na okraji lesa,
pod převisy nízkých skal či v menších
staveních bez hromosvodu.
•• Největší nebezpečí zásahu bleskem
hrozí při pobytu v otevřeném terénu
a na vyvýšených místech, v blízkosti
železných
konstrukcí
(sloupy
elektrického
vedení),
vysokých
osamocených stromů nebo vodních
ploch.
•• Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či
skalní stěnu.
•• Během bouřky nezůstávejte na
kopcích a holých pláních – pokud
vás bouře překvapí na rozlehlé pláni,
nepokračujte dál v chůzi, nezůstávejte
ve skupinách; bezpečně přečkáte bouři
v podřepu s nohama a rukama u sebe;
nelehat na zem!
•• Blesk je silný elektrický výboj
– nebezpečí hrozí při koupání,
windsurfingu, plavbě v loďce, při
telefonování, při práci s elektrickými
a plynovými spotřebiči.
•• Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo
na podmáčené půdě.
•• Vhodný úkryt nepředstavuje stan ani
malá jeskyně ve skále.
•• Sezení na izolační podložce (karimatka,
batoh) vás před přímým zásahem
blesku neuchrání.
•• Za bouřky venku nepřenášejte kovové
předměty – fungují jako hromosvod.
•• Bouřku doprovází silný vítr – dodržujte
bezpečnou vzdálenost od vysokých
stromů a sloupů elektrického vedení.
•• Pokud jste v autě, nemusíte se blesku
obávat.
•• V domech zavřete okna, odpojte ze
sítě televizor a další přístroje, jejichž
součástí je obrazovka.
•• První pomoc při úderu bleskem je
stejná jako při úrazu elektrickým
proudem a popáleninách – podle
stavu zraněného bývá často nezbytné
použít umělé dýchání, srdeční masáž,
protišoková opatření apod.
•• Prudký přívalový déšt – je nutno počítat
s běsnícím živlem.
Pokračování na str. 11

- 11 -

Ročník 9, číslo 3/2012

Dokončení ze str. 10
5. Odjezd na dovolenou
•• Před opuštěním domácnosti vypnout
všechny spotřebiče.
•• Doporučuje se vypnout i jističe pro
světelný a zásuvkový okruh.
•• Okna uzavřít, zajistit.
•• Zabezpečit objekt proti vloupání.
•• U souseda ponechat adresu, kontakt,
klíče apod.
6. Děti – mít přehled jak a kde tráví
volný čas – možná rizika:
•• Hra se zápalkami a zapalovači
•• Tajné kouření teenagerů ve stohu či
seníku.
•• Manipulace s pyrotechnikou či
výbušninami.
•• Rodiče a všichni, kteří
mají děti v danou chvíli na
starosti, jsou povinni dbát
toho, aby jejich ratolesti
nezpůsobily
požár;
z hlediska požární ochrany
– v případě zanedbání
dohledu nad osobami,
které nemohou posoudit následky
svého chování, může být udělena
sankce až do výš Kč 25.000,-- (§78
zákona č. 133/1985 Sb.).
7. Výlety na nebezpečná místa
•• Lezení po skalách – nikdy bez zajištění.
•• Lezení do jeskyní a různých štol.
•• Přeceňování
svých
schopností
v neznámém terénu, zejména za
snížené viditelnosti nebo v noci.
8. Nebezpečí při koupání
•• Noční koupání – dochází ke ztrátě
orientace.
•• Nekoupejte se za bouřky – hrozí úraz
elektrickým proudem.
•• Neskákejte nikdy uhřátí do vody,

hrozí nebezpečí
srdečního selhání
a utonutí.
•• Neskákejte
do
vody, o které
nevíte,
jak
je
hluboká nebo zda
se pod hladinou neskrývají kameny
nebo jiné předměty nebo je tam příliš
mělko.
•• Alkohol a koupání není dobrá
kombinace.
•• Při sjíždění řek – v lodi minimálně jedna
zkušená osoba, děti musí mít plavací
vestu.
•• Pozor při pohybu v blízkosti břehů –
podemleté břehy, uklouznutí
a pád do vody, uvíznutí
a utonutí ve víru apod.
••
Pokud se někdo topí,
snažte se pomoci sami –
pokud na to nestačíte, co
nejrychleji zavolejte pomoc;
zapamatujte si místo, kde jste
tonoucího naposledy viděli.
••
I ve městech číhá
nebezpečí – splavy, vpusti, jímky,
studny, odkalovací nádrže čističek,
přehrady apod.
9. Sklizeň obilí – požáry související
se žněmi
•• Technické závady na technice (traktory,
kombajny, auta).
•• Nedbalost – např.
chytne sláma od
rozžhaveného
výfuku.
•• Kámen nebo cizí
předmět,
jenž
se dostane do techniky – jiskry zapálí
úrodu.
•• Obilný prach dokáže vytvořit se

Srdečně zveme
ke společné modlitbě růžence
každou středu ve 21 hodin
v poutní kapli Grantl.
Pro ty, kteří by chtěli své konkrétní prosby
svěřit do naší modlitby,
je k dispozici poštovní schránka na faře.
Jarka Korandová

Kašperskohorský zpravodaj

vzduchem velmi výbušnou směs.
•• Nutná důsledná kontrola veškerých
zařízení.
•• Uskladnění úrody – samovznícení –
velké riziko u velkokapacitních seníků
nebo stohů.
•• Zajistit větrání a pravidelné měření
teploty uskladněného materiálu –
v případě, že překročí kritickou mez
65°C, je nutno materiál alespoň
částečně vyskladnit, přeuspořádat,
a tím ochladit.
10. Jak přivolat pomoc
•• Zachovat
klid
a nepodlehnout
panice.
•• Nejdříve chraňte
život a zdraví, pak
teprve majetek.
•• Jakoukoliv mimořádnou událost, která
se stane vám nebo které jste svědkem,
co nejdříve oznamte hasičům na
tísňovou linku 150 nebo 112; pokud jde
vyloženě o zdravotní problém, volejte
zdravotnickou záchrannou službu na
číslo 155, Policii na 158.
•• Při ohlášení uveďte:
•• Co se stalo
•• Kde k tomu došlo
•• Své jméno
•• Přímý kontakt na sebe (telefon)
•• Nikdy nezavěšujte jako první, řiďte se
pokyny operátora.
•• Pokud cestujete do zahraničí a ocitnete
se v nouzi – volejte 112 – platí v celé
Evropské unii (27 států – domluvíte se
jedním světovým jazykem kdekoliv).
Hasiči Vám přejí hezký zbytek
dovolené a šťastný návrat domů.
Jiřina Petergáčová,
starostka SDH Kašperské Hory

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Jiří Pellant
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( *1950 - † 2012)

Dne 3. května 2012 ve věku nedožitých 62 let náhle zemřel kontrabasista Jiří Pellant, kterého znali naši občané z jeho
rekreačních pobytů na chalupě v Červené u Kašperských Hor. Pan Jiří Pellant se významným způsobem zapojil do kulturního
života v našem regionu. K připomínce jeho osobnosti otiskujeme slova rozloučení, které při obřadu ve strašnickém
krematoriu v Praze pronesl PhDr. Vladimír Horpeniak 15.května 2012:
Vážení přátelé,
připadl mi nelehký úkol říci několik
slov rozloučení nad rakví našeho
váženého a milého přítele, znamenitého
hudebníka, dobrého člověka,
pana Jiřího Pellanta.
Nečekaně, jako blesk z čistého nebe
(a o to bolestněji),
nás zasáhla zpráva o jeho náhlém
odchodu.
To zlá paní SMRT se tiše vkradla a vzala
nám ho z tohoto života,
zasáhla milující srdce, vyrazila nástroj
z ruky hudebníka
a neodvolatelně škrtla jeho jméno
v programu nové hudební sezóny…
Stojíme tu hluboce zarmouceni
a bolestně zasaženi …ale ne zoufalí!
Víme, že náš přítel byl křesťanem,
upřímně žil svou víru, toužil po lásce,
toužil po kráse, jež přibližuje Boha.
Věřil, že smrt není konečnou stanicí, že
smrt nemá poslední slovo…
Jirkův život prakticky od časného mládí
měl jasný cíl, povolání, osud,
velkou lásku: HUDBU.
Většina z nás zde přítomných toto zaujetí
plně chápe.
Je snad něco krásnějšího a skvělejšího
než hudba?
Jirka by se jistě a rád podepsal pod slova
reformátora Martina Luthera:
„Hudba je jedním z nejkrásnějších
a nejnádhernějších darů Božích.
Je jedním z nejlepších druhů umění.
Noty oživují slova. Hudba zahání smutek
duše.
Je nejlepší potěchou pro zarmoucené lidi,
jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.“
V blízkosti našeho přítele Jiřího jsem
si začal uvědomovat pravdivost slov
skladatele Christopha Willibalda Glucka:
„Hudba jsou vaše zkušenosti, vaše
myšlenky, vaše moudrost.
Pokud ji neprožíváte, nevyjde…!
Hudba je jedním z nejlepších prostředků
k probuzení citů.“
Jiřího zanícenou hudebnost a zároveň
hlubokou víru, upřímné směřování
k Bohu možná dobře vysvětluje výrok
spisovatele Stendhala:
„ Hudba povznáší všechny povahy, kterých
se dotkne, k ideální kráse.“
Jirkovo Kredo podobně vyjadřují slova L.
van Beethovena:
„Hudba je zjevení vyššího rozumu
a moudrosti.“
Jiří Pellant pocházel ze známé

hudebnické rodiny. Už jako student hrál
v Orchestru opery Národního divadla
v Praze. Zajímal jej jazz, a tak mimo jiné
již tenkrát vystupoval s Jiřím Stivínem
a souborem Jazz Q Praha.
Brzy prokázal značnou šíři svého
interpretačního
zájmu
například
působením v Symfonickém orchestru
rozhlasu a televize v Sarajevu,
reprezentoval
československé
hudebníky ve Světové filharmonii
v Montrealu,
mimo jiné spolupracoval s Doležalovým
a Stamicovým kvartetem,
s Talichovým a Sukovým komorním
orchestrem,
s Virtuosi di Praga, Virtuosi Pragenses
nebo se souborem pro soudobou hudbu
Agon.
U hudebníka jeho záběru nepřekvapuje
ani někdejší angažmá v Orchestru Hany
Hegerové nebo v Orchestru činohry
Divadla na Vinohradech.
Stěžejní etapou tvůrčího života Jiřího
Pellanta bylo působení v Symfonickém
orchestru Českého rozhlasu v Praze,
jehož předním členem byl aktivně
už od roku 1978 až do své smrti.
K vrcholům Jiřího sólového hraní patřilo
vystoupení na Mezinárodním hudebním
festivalu Pražské jaro v roce 1982, kdy
v premiéře uvedl „ Hudbu pro kontrabas
a smyčcový kvintet“ Oldřicha Flosmanna.
S velkým uspokojením a s plány do
budoucna sledoval úspěchy svého
mimořádně
nadaného
synovce,
dirigenta Jana Pellanta.
Důležitou roli v Jiřího profesním ale
i osobním životě sehrála Šumava.
Byla jeho velikou láskou, místem, kde
nabíral síly, ale i čerpal inspiraci
pro práci hudebního interpreta a rovněž
(a to nově) – organizátora hudebního
života v tomto kraji.
Pěšky nebo na svém horském kole se Jiří
s permanentním nadšením
a okouzlením opakovaně vydával na
šumavské pláně
nebo k vrcholům Luzného či Roklanu.
Na Šumavě byl opravdu šťasten, nalezl
zde i svou osobní lásku.
Šumava mu tak byla oproti labyrintu
tohoto světa rájem jeho srdce.
Živě si vybavuji naše první setkání pod
štíty kašperskohorské radnice,
bylo to nedlouho po tom, co Jiří získal
rekreační chalupu v osadě Červená
nedaleko Kašperských Hor. Už v tomto

prvním rozhovoru zcela konkrétně
líčil svou vizi založení komorního
smyčcového souboru, ve kterém by
spolu s ním hráli jeho pražští přátelé –
kolegové – profesionálové - a přinášeli
krásu klasické hudby domácím lidem,
ale i četným návštěvníkům Šumavy.
Sen se stal skutečností a soubor
Pellantcollegium má od roku 2003,
kdy vznikl, na svém kontě desítky
úžasných a skvělých koncertů
nejen Kašperských Horách, ale v dalších
krásných místech.
Byl to vždy nepopsatelně krásný
a radostný zážitek nejen pro posluchače
ale i pro interprety, zvláště když se hrálo
v nádherném prostředí starobylých
kostelů.
Jirka dokázal pro své šumavské koncerty
získat z okruhu svých osobních přátel
špičkové sólisty – jako houslisty Václava
Hudečka a Jaroslava Svěceného, nebo
čarodějného flétnistu Jiřího Stivína.
Velice si cením skutečnosti, že další
Jirkův přítel - hudební skladatel, Jiří
Teml, rodák ze šumavského Vimperka,
pro Pellantcollegium vytvořil nádhernou
originální skladbu Šumavské variace,
jejíž světová premiéra v provedení
Collegia zazněla právě v Kašperských
Horách v červenci roku 2007. Je cenné,
že s Pellantcollegiem vznikly rovněž
kvalitní nahrávky na CD a DVD.
Myslíme na našeho přítele,
nadšeného šiřitele hudební krásy,
vzpomínám na jeho úžasný zápal
a nezlomnou vůli…
V jeho blízkosti jsem pochopil,
že milovat znamená opravdu (s plným
nasazením) chtít…
...chtít rozdávat krásu pro lásku ke svým
bližním.
Snažíme se uvěřit,
že Jiří nezemřel, ale jen přešel do jiných
dimenzí života.
Snad ho už nyní provází ta nejskvělejší,
nejkrásnější hudba,
kterou si ani nedovedeme představit,
a on se může modlit slovy starozákonního
žalmu:
„Budu Ti hrát, Hospodine, před
anděly!“
Amen!
Vladimír Horpeniak
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Noc k o s te l ů po pr vé
v Ka špe rs k ý c h Ho rá ch
V pátek 1. června se v rámci
akce „Noc kostelů“ poprvé otevřely
vrata všech kostelů v Kašperských
Horách. Návštěvníkům se nabízel
bohatý program. Mohli se zúčastnit
komentovaných prohlídek, v kostele

sv. Markéty si
poslechnout
k o n c e r t
skupiny Myriam
a později večer
vyslechnout

Účastníci akce před kostelem sv. Markéty

Kostel sv. Markéty - koncert skupiny Druhý pokus

Kostel Panny Marie Sněžné - výstava fotografií

Vzpomínka na
fotografa
Dne 25. května 2012 zemřel náhle
ve věku nedožitých osmdesáti let
Ing. Miloslav Boháček z Prahy. Často
pobýval na své rekreační chalupě
v Ostružně. Naši občané si jej pamatují
především jako nadšeného fotografa
– dokumentátora. Velice často
fotografoval krajinu, památky a kulturní
události v Kašperských Horách a okolí.
Z fotografických souborů je třeba
uvést dokumentaci poutních slavností
P. Marie Sněžné v Kašperských Horách
nebo záběry masopustních obchůzek
maškar v šumavském Podlesí.
Významné soubory jeho fotografií
z posledních let jsou uloženy v Muzeu
Šumavy.
Vladimír Horpeniak

vzpomínky na oblíbeného
kašpersko-horského
faráře P. Františka Nováka
v doprovodu varhanní
hudby, poslechnout si
čtení z Bible s výkladem
P. van Zavrela nebo vyplnit
vědomostní test pro malé
i velké a smlsnout si za to
malou čokoládu nebo
dokonce ve slosování
správných odpovědí
vyhrát
zajímavou
knížku od Orco Váchy.
V kostele Panny Marie
Sněžné byly ke zhlédnutí
zajímavé fotografie paní
Macenauerové.
Celou akci iniciovala,
obětavě
organizovala

a koordinovala MUDr. Marie Patáková
s celou svojí rodinou a za vydatné
pomoci osvědčených opor naší farnosti
Libušky Kapicové, PhDr. Vladimíra
Horpeniaka,
Jaroslavy
Korandové,
Věry Korcové a hudební skupiny Druhý
pokus. P. Tomas van Zavrel se svou
neutuchající energií a dobrou náladou
všechny motivoval, všude pomáhal
a krom vlastní účasti v programu také
obětavě vysedával ve zpovědnici, aby
byl k dispozici každému, kdo by chtěl
ulevit své duši.
Návštěvnost
akce
předčila
očekávání.
Při
hrubém
sčítání
návštěvníků podle fotografií jsme
napočítali kolem tří set lidí.
Všichni už se těšíme na další ročník.
Helena Pekárková

Prosba

Všichni víte, jak krásně vypadá kostel
s oltáři ozdobenými čerstvými květinami.
Chtěl jsem Vás proto poprosit, pokud
budete mít v létě na zahrádce přebytek
nějakých květin a byli byste ochotní se
s kostelem o jejich krásu podělit, zda
byste nějaké nedarovali. Květiny je

možné přinést každý pátek kolem čtvrté
hodiny odpoledne. Na schodech do
sakristie bude nádoba s vodou.
Protože kostel je místem pro všechny,
budou tam krásné i pro Vás.
Mnohokrát děkuje a požehnání
vyprošuje P. Tomas van Zavrel

Věděli jste…

…že se zahajují letní prohlídky kostela
sv. Markéty, a to v německém
a českém jazyce?
…že vznikla Rodina posvátného
růžence při kapli Grantl, která
se každou středu od 21 hod. za
vás modlí a přijímá Vaše prosby
o modlitbu (do poštovní schránky
na arciděkanství)? Jste srdečně vítáni
se připojit.

…že vznikl sbor Metanoia, který zpívá
a capella a hledá nové hlasy?
Nemusíte být ani věřící, stačí mít
chuť ke zpěvu? Hlaste se u Jarky
Korandové (728 474 568) nebo
u Jiřiny Helíškové.
…že P. Tomasovi je podstatně lépe,
ale že ještě nějaký čas bude chodit
o berlích?

Kašperskohorský zpravodaj	  
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N A H RA D Ě K AŠPER K U V ROCE 2 0 1 2
Po sedmi letech připravil hrad
Kašperk zcela nové prohlídky. Jeden
prohlídkový okruh bude zaměřen na
každodennost při stavbě hradu a druhý
na každodennost života na hradě. Na
tyto nové prohlídkové trasy se mohou
návštěvníci těšit od července letošního
roku.
Časově se návštěvník vrátí do konce
15. století, protože současná podoba
hradu, např. palác v podobě torza, holé
interiéry věží, narušený prstenec hradeb
a již přistavěné purkrabství, by při troše
fantazie mohla připomínat stav hradu na
konci 15. století, kdy po velkém požáru
došlo k zásadní přestavbě a současně
i dostavbě našeho hradu.
První prohlídkový okruh představí
návštěvníkům běžný život na hradě
z pohledu jeho obyvatele na konci
15. století. Průvodcem jim bude purkrabí,
příp. jeho manželka či dcera (pokud bude
průvodcem žena), kteří budou vyprávět
o systému vytápění, hygienických
zařízení, přípravy jídel nebo budou moci
nahlédnout do střechy hradního paláce.
Na konci prohlídky se návštěvníci
seznámí s některými metodami,
díky nimž získáváme
informace o minulosti, jako
např. dendrochronologie,
experimentální archeologie
apod., které byly použity pro
získávání informací o historii
Kašperku.
Druhý prohlídkový okruh
seznámí
návštěvníky
se
stavbou a přestavbou hradu
po požáru koncem 15. století.
Průvodcem po hradě bude
samotný verkmistr nebo jeho
dcera. Návštěvníkům představí
stavební postupy, pracovní
náčiní, řemeslníky, a to za

použití zajímavých výtvarných řešení.
V západní věži, v podlaží, kde kdysi
bývala zateplená místnost, tzv. roubená
komora, čeká velké překvapení. Dnes je
místnost prázdná. Ovšem díky citlivému
využití moderní audio vizuální techniky
se turisté najednou ocitnou uprostřed
vybavené místnosti v době Karla IV.
Budou tak očitými svědky její stavby,
užívání vč. vybavení a nakonec jejího
zániku. V další místnosti západní věže se
návštěvníci pomocí této techniky stanou
očitými svědky stavby krovu střechy
hradního paláce. Podle našich informací
zatím na žádné památce minimálně v ČR
neměli návštěvníci možnost ocitnout se
uprostřed takto oživlé místnosti.
Letní měsíce budou bohaté na nové
kulturní akce na Kašperku. Od 19. do
21. července se na Kašperku usídlí
opravdový drak, rytíři zachraňující
unesenou princeznu a nebudou chybět
ani ohňové efekty. To vše v kulisách
tajemného večerního hradu. Účinkuje
skupina historického a scénického
šermu Rytíři Koruny České. Představení
je vhodné pro malé i velké diváky, začíná

ve 20 h a bude se odehrávat na hradním
nádvoří.
Tradiční
srpnová
divadelní
představení se odehrají 7., 8.,
10. a 11. srpna. Tentokrát představí
divadelní
spolek
Kašpar
silný
příběh o opravdové lásce a hrdosti
„Cyrano“. Prostory hradního paláce
dodají
představení
jedinečnou
a neopakovatelnou atmosféru. Nejen
díky výborným hereckým výkonům,
ale i díky již zmiňované atmosféře
autentických hradních prostor diváci
mohou snadno získat pocit, že před nimi
neprobíhá divadelní představení, ale
přihlížejí reálnému příběhu ze života.
V hlavních rolích Cyrana a Roxany účinkují
Martin Hofmann a Eva Elsnerová, režie
se opět ujal Jakub Špalek. Představení
začínají vždy od 21 h.
Nové noční prohlídky hradu,
tentokrát zaměřené na milostný život
v dobách rytířů, se odehrají 16. –
18. srpna a 23. – 25. srpna. Těšit se můžete
na milostnou poezii, tanec, souboje,
ale nebude chybět ani vtip i humorné
scénky, to vše v autentických prostorách
gotického hradu Karla IV.
Již druhým rokem je
hrad
Kašperk
součástí
tzv. Šumavského Trojhradí.
I pro tento rok je pro
návštěvníky připravena velká
letní soutěž, kde hlavní výhrou
je vyhlídkový let nad těmito
hrady. Ostatní turisté mají
reálnou šanci získat menší
ceny jako výherci měsíční
soutěže.
Více informací na www.
kasperk.cz nebo telefonním
čísle 376 582 324.
Zdeněk Svoboda,
kastelán hradu
Expozice v budově purkrabství hradu Kašperku

KULTURNÍ PROGRAM K. HORY
ČERVEN

CO / KDE / KDO / ZA KOLIK / DALŠÍ INFO

23. 6.
11 h

Žehnání kaple P. M. Pomocné na Předních Paštích /
Přední Paště

23. 6.
14 - 24 h

Den Hudby / náměstí Kašperské Hory / vystoupí kapely dětská kapela BARAKUDY, dětské sbory Rolnička a Zvoneček,
taneční vystoupení POWER, TEZE, Royal Dragon , Votom,
Olympic Revival, Kůrovci, Miriam, Seymour skinner

23. 6.

Kašperská 66 / Cyklistický závod ŠUAC - Krajem Karla
Klostermanna / www.kasperska66.cz

30.6.
15 h

Letní koncert - Horažďovické sdružení muzikantů
a zpěváků / Kašperské Hory

ČERVENEC

CO / KDE / KDO / ZA KOLIK / DALŠÍ INFO

červenec - Výstava fotografií Šumavský rok autor Andrej
srpen
Macenauer / Radnice, Kašperské Hory / otevřeno denně
1. 7.
10 - 14 h
10. 7.
13 - 16 h
11. 7.
18 h

Rýžování zlata / sraz obec Radešov / Historie rýžování
a dolování zlata od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století
na Šumavě, včetně praktických ukázek a soutěží. / Přednáší
Karel Ešner
Tvořivá dílna "Z ovčína" / IS a SEV Kašperské Hory / Přijďte
a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní
vyrobit. / cena programu 20,- Kč
FILM - LORAX - pohádka / KINO KAŠPERSKÉ HORY

28. 7.

Chrámový koncert Pelant collegium / Kašperské Hory

31. 7.
10 - 14 h

Po stopách zlatokopů / IS a SEV Kašperské Hory / Vycházka
s povídáním o těžbě zlata v okolí Kašperských Hor / délka
trasy 7,5 km, náročnost trasy střední

SRPEN

CO / KDE / KDO / ZA KOLIK / DALŠÍ INFO

1. 8.
17 h

Vernisáž k výstavě Šumavský rok za účasti autora
Andreje Macenauera / Kašperské Hory, výstavní místnost
na radnici

Přednáška Šumavský rok ve fotografiích / IS a SEV
1. 8.
Kašperské Hory / Dozvíte se, jakou fototechniku zvolit a jak
18 - 19:30 h
hledat světlo v krajině. / Přednáší Andrej Macenauer
1. 8.
20 h

FILM - PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ / KINO
KAŠPERSKÉ HORY

2. - 5. 8.

POUTNÍ SLAVNOST PANNY MARIE SNĚŽNÉ / Kašperské
Hory / Církevní i světské oslavy, byzantské liturgie, procese,
staročeský jarmark, II. sraz harmonikářů, koncerty a pouťová
zábava, pouťový turnaj v kopané a další.

3. 8.
10 - 14 h

Rostliny našich babiček / IS a SEV Kašperské Hory /
Botanická vycházka pro děti i dospělé / Přednáší Hana
Kohoutová / cena programu 10,- Kč

4. 8.

Pouťový turnaj v kopané / Kašperské Hory - fotbalové
hřiště

7. 8.
20 h

FILM - MUŽI V ČERNÉM III. / KINO KAŠPERSKÉ HORY

13. - 15. 7.
a 22. 7.

KULTURNÍ FESTIVAL: "Pocta sv. Markétě" / Kašperské
Hory - kostel sv. Markéty / Hudební festival se pořádá k poctě
patronky arciděkanského kostela. Zajímavý program nabídne
kvalitní variaci klasické hudby. Např. sobotní večer vystoupí
příležitostné těleso pod taktovkou mistra Víta Aschenbrennera
a přednese repertoár českých a německých skladatelů 18. stol.
V neděli se koná česko-německá mše sv. za doprovodu velkého
sbor z Rabensteinu.

14. 7.
9:30

KH CUP - boj o pohár "Pouličních mistrů" / tartanové
hřiště za ZŠ Kašperské Hory / registrace na http://kh-cup.
big-tip.cz/

15. 7.
13 - 17 h

Po stopách šumavských zálesáků / IS a SEV Kašperské
Hory / Umíte se dobře vybavit do přírody a poradit si
i v nouzové situaci? / Přednáší Karel Ešner / cena programu
10,- Kč

18. 7.
20 h

FILM - Tohle je válka - komedie / KINO KAŠPERSKÉ
HORY

15. 8.
18 h

19. - 21. 7.
20 h

Rytíři koruny české: DRAČÍ PŘÍBĚH / scénické představení
na nádvoří hradu / Hrad Kašperk / vhodné pro malé i velké
diváky

16. 8.
13 - 16 h

19. 7.
10 - 14 h

I plevele mají krásné květy / IS a SEV Kašperské Hory /
Botanická vycházka do okolí Kašperských Hor. / Přednáší
Hana Kohoutová / cena programu 10,- Kč

20 - 22. 7.

Festival na konci světa (hudba, divadla,...) / v okolí
u Kašperských Hor

21. 7.
10 - 14 h

Od Prométhea k sirce / IS a SEV Kašperské Hory / Historie
získávání ohně člověkem, výroba sirek, sirkárny na Šumavě,
včetně praktických ukázek. / Přednáší Karel Ešner / cena
programu 10,- Kč

7.- 8. a
10.- 11. 8.
21 h

Divadlení spolek Kašpar: Cyrano / Hrad Kašperk /
v hlavních rolích Martin Hoffman a Eva Elsnerová, režie:
Jakub Špalek

Sahara - na dně křídového moře / IS a SEV Kašperské
8. 8.
Hory / Cestopisná přednáška přiblíží, jak fotografovat
18 - 19:30 h
o dovolené. / Přednáší Andrej Macenauer
11. 8.
12 - 17 h

Ruční výroba skleněných korálků (pateříků) na
sklářském kahanu / IS a SEV Kašperské Hory / Přednášející:
Jana Wudy / cena programu 20,- Kč

Jak fotografovat krajinu / IS a SEV Kašperské Hory /
Fotografická přednáška s promítáním fotografií, kde
15. 8.
18 - 19:30 h se dozvíte mnoho zajímavého o fotografování krajiny. /
Přednášející: FotoInstitut.cz
FILM - KOCOUR V BOTÁCH / KINO KAŠPERSKÉ HORY
Tvořivá dílna "Z ovčína" / IS a SEV Kašperské Hory / Přijďte
a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní
vyrobit. / cena programu 20,- Kč

"Noční oživená historie na hradě: Milostný
16. - 18. 8. a
život v dobách rytířů / Hrad Kašperk
/
23. - 25. 8.
(milostná lyrika minnasängrů, milostné verše, písně, tanec a
20 - 24 h
souboje v autentických prostorách středověkého hradu)"
17. 8.

Sbor Fenix / Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše /
výjimečný koncert Koruny dvanácti hvězd blahoslavené
Panny Marie od Brixiho.

22. 8.
18 - 19:30

Základy fotografování pro každého / IS a SEV Kašperské
Hory / Pod vedením profesionála se naučíte lépe ovládat
svůj fotoaparát a pořídit kvalitnější snímky. / Přednášející:
FotoInstitut.cz

22. 8.
20 h

FILM - PROBUDÍM SE VČERA / KINO KAŠPERSKÉ HORY

22. 7.
10 - 14 h

Rýžování zlata / sraz obec Radešov / Historie rýžování
a dolování zlata od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století
na Šumavě, včetně praktických ukázek a soutěží. / Přednáší
Karel Ešner

25. 7.
10 - 13 h

Hledání šumavských skřítků / IS a SEV Kašperské Hory
/ Dopoledne plné překvapení pro rodiče s dětmi v areálu
Střediska environmentální výchovy v Kašperských Horách.

23. 8.
10 - 15 h

Putování na hrad Kašperk / IS a SEV Kašperské Hory /
délka trasy 8 km, náročnost trasy střední

25. 7.
18 h

FILM - Alvin a Chipmunkové 3 / KINO KAŠPERSKÉ HORY

24. 8.
18 - 24 h

27. 7.
10 - 13 h

Umíme si ještě hrát, aneb nejen jídlem živ je člověk. /
IS a SEV Kašperské Hory / Co lidé na Šumavě v historii jedli
a jak se bavili. / cena programu 20,- Kč

Netopýří noc / IS a SEV Kašperské Hory / Seznámení s
životem našich netopýrů / Přednášející: Luděk Bufka / cena
programu 20,- Kč, tlumočeno do NJ
Jedovaté rostliny v přírodě / IS a SEV Kašperské Hory /
Botanická vycházka pro děti i dospělé / cena programu
10,- Kč

27. 7.
19 h

Přežije lidstvo katastrofický rok 2012? / IS a SEV Kašperské
Hory / Na zimní slunovrat dne 21.12.2012 nastává údajný
konec Mayského kalendáře. / Přednáší Lumír Honzík / cena
programu 10,- Kč

28. 8.
10 - 14 h
29. 8.
18 - 19:30

Etiopie -hory, pouště, vulkány a lidé / IS a SEV Kašperské
Hory / Cestopisná přednáška s promítáním / Přednáší
Andrej Macenauer

28. 7.
14 -15 h

Přednáška na téma: Kostel sv. Mikuláše v Kašperských
Horách - stavebně historický průzkům a další / Kašperské
Hory, Horský klub/ Přednášejí: P. Rudolf Pošva

29. 8.
20 h

FILM - LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL / KINO KAŠPERSKÉ HORY

SRPEN

CO / KDE / KDO / ZA KOLIK / DALŠÍ INFO

Festival a soutěž křesťanských kapel „MOUNT
KAŠPERK“/ Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / První
ročník festivalu představuje soudobou populární
křesťanskou hudbu nejrůznějších žánrů. Festival zahájí
31/8 večerní koncert Jesus Christ Superstar revival, stále
31. 8. - 1. 9. oblíbený slavný muzikál v provedení Tábor Superstar Band.
Po něm následuje multimediální show DJ Mushroom,
rovněž z Tábora, s názvem Náš domov. V sobotu vystoupí
kapely Bedrs, Touch of Gospel, Memento, Šest strun, Druhý
Pokus, Zebedeus, Citová záležitost, Miriam a skupina
Pokus. Festival vyvrcholí ve Večer otevřených srdcí.
31. 8.
19 h

Robotická vozítka na Marsu / IS a SEV Kašperské Hory /
Přednáška s promítáním, která bude doplněna v případě
příznivého počasí astronomickým pozorováním. / Přednáší
Lumír Honzík / cena programu 10,- Kč

ZÁŘÍ

CO / KDE / KDO / ZA KOLIK / DALŠÍ INFO

Září
po - so

Výstava šumavských produktů pí Knězová / Radnice,
výstavní místnost / otevřeno denně , mimo neděle

1. 9.

Běh Kašperskými Horami - dorost a dospělí

6. 9.

Branný den - školní hřiště

8. 9.
13 - 18 h

Vítejte po prázdninách / IS a SEV Kašperské Hory /
Zábavné odpoledne plné tvořivých a řemeslných aktivit. /
cena programu 20,-

12. 9.
13 - 16 h

Tvořivá dílna "Z ovčína" / IS a SEV Kašperské Hory / Přijďte
a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní
vyrobit. / cena programu 20,- Kč

15. 9.
10 - 14 h

Kvetoucí poklady podzimu / IS a SEV Kašperské Hory /
Botanická vycházka nejen za šumavskými hořci. / Přednáší
Hana Kohoutová / cena programu 10,- Kč

18. 9.
13 - 17 h

Ruční výroba skleněných korálků (pateříků) na
sklářském kahanu / IS a SEV Kašperské Hory / Přednášející:
Jana Wudy / cena programu 20,- Kč

19.9.

FILM - DIKTÁTOR / KINO KAŠPERSKÉ HORY

28. - 29. 9.
9 - 24 h

Oslavy 100. výročí elektrifikace Kašperských
Hor a výstavby elektrárny v Čeňkově Pile /
kašperské hory - náměstí, Čeňkova pila

29. 9.
9 - 17 h

Šumavský fotomaraton / Kašperské Hory / Velká
fotografická soutěž pro začínající i pokročilé, pro každého,
kdo rád fotí. Hodnotné ceny pro vítěze a dárek pro každého.
/Přednášející: FotoInstitut.cz, FotoAparát.cz, Centrum
FotoŠkoda / Sebou: Fotoaparát, nabitou baterii, prázdnou
paměťovou kartu a chuť fotit.

22. - 23. 9.

Šumavský kufr - KT - závod OB západočeské oblasti a
veřejný závod / dle SŘ a náborové tratě

ŘÍJEN

CO / KDE / KDO / ZA KOLIK / DALŠÍ INFO

3. 10.
4. 10.
13 - 16 h

FILM - TADY HLÍDÁM JÁ / KINO KAŠPERSKÉ HORY
Tvořivá dílna "Z ovčína" / IS a SEV Kašperské Hory / cena
programu 20,- Kč

7. 10.

Hubertská mše / Kostel sv. Markéty Kašperské Hory

10. 10.
18 h

Život a práce lidí na staré Šumavě / IS a SEV Kašperské
Hory / Přednášející: Emil Kintzl / cena programu 10,-

Změna programu vyhrazena!

H ledáte levnou dovolenou ?
Pojeďte si užít léto s :-) Taneční skupinou POWER :-)

K A L Á B R I E

2 0 1 2

TERMÍN: 6.- 15. 8. 2012 (kapacita omezena)
CENA (skupinová): 7 299.- + pojištění včetně storna zájezdu (dospělý
300.-, dítě do 12 let 230.-/osobu).
V ceně je zahrnuto ubytování ve 4* apartmánovém domě
s klimatizací (2, 4, 6 lůžkové apartmány), doprava klimatizovaným
autobusem, italská polopenze (4 chody), ručníčky, povlečení, služby
delegáta, bazén u apartmánového domu, tenisové kurty, doprovodné
animační programy, možnost výletů…..atd.
Přihlášení do 25.6.2012, platba do 29. 6. 2012!
Bližší info na tel: 775 211 910, e-mail martikanov@seznam.cz.

Šumavský FotoMaraton 2012
Velká fotografická soutěž pod hradem Kašperk

• Hlavní soutěž: fotografování zadaných témat
• Doprovodné soutěže: FotoHlavolamy
• Přednášky fotografů profesionálů
• Prezentace fotografické techniky
• Fotografování a tisk portrétu

Sobota 29. 9. 2011, 9-17h, 2. ročník

Registrace: IC a SEV, Sušická 399, NP
Kašperské Hory
V sobotu 29. září 2012 proběhne
v Kašperských Horách velká fotografická soutěž Šumavský
FotoMaraton. Určena je pro širokou veřejnost, amatéry
i profesionály, pro všechny, kdo rádi fotografují. Úkolem je během
šesti hodin vyfotografovat sérii snímků na zadaná témata, která
budou vyhlášena během zahájení. Startuje se v 9 h v informačním
centru NP Kašperské Hory (IS a SEV NP Šumava, Sušická 399), zde je
i vyhlášení vítězů v 17 h.
FotoMaraton je tradiční a celosvětově uznávaná soutěž,
jejími pořadateli jsou server FotoAparát.cz a škola fotografování
FotoInstitut.cz spolu s generálním partnerem Centrum FotoŠkoda.
Soutěží se o hodnotné ceny. Hlavními cenami jsou profesionální
monitor EIZO a fotoaparát Olympus. Další odměny věnují partneři
akce – Agora, Centrum FotoŠkoda, Fomei, Nikon, Koktejl, Digitální
Foto, Zoner Press aj.
Šumavský FotoMaraton není jen soutěž. Součástí je i doprovodný
program pro nesoutěžící. Po celý den se konají přednášky fotografů,
pořizují a tisknou se portréty, organizují se „fotohlavolamy“ – dílčí
soutěže na stanovištích (jak na kapku, sklo či zátiší). Jako vyvrcholení
akce je připraveno od 20 h společné noční fotografování a „HDR“
v centru města pod vedením profesionála.
Šumavský FotoMaraton je den plný fotografování, diskuzí,
zábavy s fotoaparátem i před ním.
Více informací najdete na www.fotoaparat.cz.

Městské kulturní a informační středisko K. Hory - radnice, tel. 376 503 411,
Informační středisko a středisko environmentální výchovy K. Hory - na konci města směrem na Sušici, tel. 376 582 734.
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Zpráva z činnosti místního OS
Náš domov Šumava
V uplynulém měsíci květnu 2012
organizovalo toto sdružení několik akcí
pro veřejnost i pro vlastní členy. Mimo
pravidelných pondělních pochodů pro
vlastní členy, tak i pro ostatní veřejnost,
byl uspořádán pochod na keltské sídliště
„Obří hrad“ u Rekerberku (Popelné).
8. května pak byl uspořádán čtvrtý
ročník pochodu zvaný „Ždánovskou
vrchovinou“. Zde si mohli případní
zájemci vybrat ze tří tras 24, 17 nebo
7 km. Pochod absolvovalo celkem na
třicet účastníků od 7 do 76 let.
Další velmi úspěšná akce byl zájezd
spojený s pochodem do obl. Svojší – Dračí
skály, Jelenov, Povydřím na Turnéřskou
chatu (nynější název Turnerova) a zpět
na Čeňkovu Pilu. Odsud do Kašperských
Hor. Zde byla účast skvělá. Spokojeno
bylo 20 účastníků.
19. května pak byl uspořádán
III. ročník Běhu kolem Lišáku. Zde bych se
rád zmínil o vzorné organizaci dle ohlasu
mezi závodníky. Komu poděkovat?
Především členům OS Náš domov
Šumava, manželům Podzemským,
Kratochvílovým a dalším členům – Jarce
Marešové, Evě Míkové, pí Vosátkové,
M a r i i K r š k o vé, E vě K o v a ř í k o vé,
č a s o m ě ř i č i M i l a n u Š i m u rd o v i .
Technickému zabezpečení a hladkému
průběhu závodu přispěli mládenci z DD
v Kašperských Horách.

Hostem
závodů
byla
poslankyně, senátorka JUDr. Jiřina
Rippelová. Náš velký dík patří
i těmto sponzorům: Stavba Gregr,
Autoopravna Oudes, Městské lesy
s. r. o., Město Kašperské Hory, Statek
Kašperské Hory s. r. o., prodejny:
pana Hracha a pana Hadravy,
restaurace: U Muzea (p. Haubelt),
Waikiki (pí Kortusová, p. Kellner),
IS a SEV NPŠ v Kašperských Horách.
Hlavními sponzory jako v minulých
letech byly SOLODOOR Sušice
a SPAK Sušice.
O nejúspěšnějších sportovcích
v jednotlivých kategoriích informuje
tabulka ve spodní části.
II. ročník Běhu do vrchu na
hrad Kašperk. Pořadatelé: OS Náš
domov Šumava, připojuji mimo
výše uvedených OS podílejících
se na obou závodech, Jarka
Pešková, Zdena Oudesová, manželé
Podzemských, Kratochvílů, Milan
Šimurda, paní Eva Míková, paní Zlatuše
Vosátková. Všem nutno poděkovat za
obětavou a dobře odvedenou práci.
Výpis některých výsledků vítězů
v jednotlivých kategoriích uveden
v tabulce. Závod se uskutečnil 20. května
2012, taktéž velmi dobrá organizace.
Oba závody získávají u závodníků
oblibu, o čemž svědčí i účast závodníků.

V roce 2011 obou závodů se účastnilo
35 závodníků, v letošním roce III. roč. Běhu
kolem Lišáku 50 závodníků, Běhu do
vrchu pak rekordních 38 závodníků.
V závěru pořadatelé děkují ještě
jednou všem, kteří se podíleli na zajištění
závodů a jejich velmi dobrého průběhu.
František Korstus, st.
ředitel závodu

I I I . ročník B ěhu kolem L išáku
nejmladší žáci/ žákyně: Martin Willmer (Vimperk)

Šárka Papežová (DD K. Hory)

ml. žáci/ žákyně:

Matěj Havlíček (Vimperk)

st. žáci/ žákyně:

Josef Tischler (Vimperk)

Barvoba Havlíčková (ACCC
Horažďovice)

ml. dorost:

Albín Balák (DD Staňkov)

Michaela Roseová (DD Dolní
Počernice)

junioři/ juniorky:

Martin Chlada (OS K. Hory)
Eva Chladová (OS K. Hory)
nejrychlejší běžec

ženy A:

-

Carmen Beschirová (Zdice)
nejrychlejší běžkyně

-

muži / ženy B:

Ervín Beschir (Zdice)

muži C:

Alois Šatra (V. Hydčice)

Ivana Machová (Klatovy)
-

muži D:

Jiří Přibík (PSK Klatovy)

-

II. ročník Běhu do vrchu na hrad Kašperk
muži/ ženy A:

Martin Chlada

muži/ ženy B:

Martin Šimurda (Vimperk) Šářka Gratmülerová

muži/ ženy C:

Alois Šatra (V. Hydčice)

junioři/ juniorky: Martin Hojdekr (Vimperk)

Caren Beschirová
Lidka Dokulilová (Stachy)
Barbora Havlíčková (ACCC Horažďovice)

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Atletická sezóna dvojčat Chladů

Příprava na letošní sezónu
probíhala přibližně ve stejném
rozsahu jako v minulých
letech, až na to, že zdraví
nebylo letos tak pevné.
V přípravném období jsme
se zaměřili na závody - jako
např. Okresní soutěž v běhu
mimo dráhu v Klatovech.
Absolvovali jsme 6 závodů.
Martin vyhrál všechny a Eva
se umístila vždy od 1. do
6. místa.
První ostrý test, ve kterém
Martin obstál, byl na Mistroství
ČR v krosu v Katovicích
u Horažďovic, kde se umístil
na 6. místě. Martin se také
specializuje na dráhu na

3 000 metrů překážek, ve které dosáhl velkého úspěchu a byl
nominován na mezistátní utkání
juniorů v atletice. To proběhlo
v sobotu 9. 6. ve Slovinsku za
účasti sportovců ze Slovinska,
Maďarska, Chorvatska a ČR.
Zde Martin vyhrál svoji
disciplínu v čase 9:09 min!
Současná příprava probíhá
na dráze. V této disciplíně se
bude odehrávat nejtěžší boj
ve dnech 23. – 24. června 2012
při Mistrovství ČR na dráze,
které se bude konat v Praze na
Strahově. Martin zde poběží
3 000 m překážek a 5 000 m
a pokusí se splnit limit na
Mistrovství Evropy juniorů. Tak
držte palce!!!
Chlada st.

Spor tovci TJ Kašperské Hor y bilancovali

Poslední březnový pátek se sešli
v klubovně oddílu kopané na Cikánce
delegovaní zástupci oddílů TJ Kašperské
Hory (kopaná, KČT, orientační běh
a lyžování) na Valné hromadě TJ. V rámci
jednání VH seznámil předseda TJ
Ing. Miloš Fiala se stavem a činností celé
TJ. Ve své zprávě konstatoval uspokojivou
ekonomickou situaci danou jak příjmy
z pronájmů tak i podporou především
ze strany města a dalších příznivců.
Vedoucí jednotlivých oddílů ji doplnili
o další konkrétní výsledky a poznatky
v rámci své činnosti. Potěšitelný je stav
u kopané u družstva mužů, tvořeného
převážně
předchozím
družstvem
dorostu, méně radosti již je z malého
zájmu žákovských kategorií, a to nejen
u kopané, ale i v dalších sportovních
odvětvích. V dalších zprávách byli
delegáti seznámeni s hospodařením TJ,
činností revizorů TJ a návrhem rozpočtu
Po
roční
odmlce
dané
mateřskými p o v i n n o s t m i s e
nejlepší
kašperskohorská
závodnice
v
orientačním
běhu Pavla Hulcová vrátila mezi
výkonnostní závodníky. První
červnový den si v Děčíně v rámci
Mistrovství ČR ve sprintu (krátký
závod převážně městské parky
apod.) poprvé zaběhla i veteránskou
kategorii D35. Na trati 1,7 km se
17 kontrolami skončila v čase
16:20 min. na druhém místě, když
na vítězku jí chybělo pouhých
8 vteřin.
Pavla se od počátku letošní

TJ na letošní rok.
V rámci usnesení
pak schválili jak
rozpočet,
tak
i přednesené
zprávy.
TJ nezapomíná
na své členy, kteří
sice již aktivně
nesportují, ale
činnost TJ je
stále zajímá.
Mezi delegáty
byl i nejstarší
čestný
člen,
pan učitel Josef
Bártík.
Další
čestné členství pak výkonný výbor v rámci
jednání VH udělil panu Karlu Větrovcovi.
Současně s diplomem, plaketou a věcným
darem mu je předal předseda TJ.
V závěru jednání pak

zaznělo
především
velké
přání,
aby se v součinnosti rodičů, školy
a dobrovolných činovníků TJ podařilo
přivést k organizovanému sportování
více mládeže našeho města.
Miloš Fiala

OB hlásí: Pavle to běhá!

Tři nejlepší závodnice MČR v OB sprintu – kat. D35:
Pavla Hulcová, Jana Škorpilová a Eva Horčičková

sezóny účastnila již sedmi závodů
žebříčku západočeské oblasti, vždy
v hlavní kategorii (D21), a mimo
sprintového závodu – první etapy
Mariánskolázeňského trojúhelníku,
nenašla přemožitelku. V celkovém
hodnocení ale tento tříetapový
závod, konaný předchozí víkend,
suverénně zvítězila. Obdobně se
jí dařilo i první červnový víkend
v rámci dvojzávodu českého
národního žebříčku v Novém Boru,
kde skončila, na orientačně i fyzicky
velmi náročných tratích, v kategorii
D21A na pátém a osmém místě.
Miloš Fiala
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KH Cup se blíží...

(boj o pohár „Pouličních mistrů“)
V sobotu 14. července proběhne na tartanovém
hřišti za školou v Kašperských Horách první ročník
fotbalového turnaje v malé kopané o trofej
„Pouličních mistrů“.

Kašperskohorský zpravodaj

DLAŽBY OBKLADY
Plánička Plánice
Prodej keramických obkladů a dlažeb

Hraje se systémem 4 + 1 a utkání trvá 2 x 7 minut.
Turnaj začíná v 9:30 hod., vstupné zdarma!

TRVALE NÍZKÉ CENY!!!

Čeká vás super den plný fotbalu, zábavy, hudby,
adrenalinu a občerstvení.

Kompletní dodávka zboží
včetně obkladačských prací

Doposud zaregistrované týmy: Tepláci (Kašperské Hory),
Gladiators United (Kašperské Hory), Grobáci (České Budějovice),
FC OAKT (Klatovy), Undesirable Team (Praha).

Možnost zdarma dopravit
zakoupené zboží k zákazníkovi

..a další, zatím nevyplnily přihlášku.

Tel: 376 394 264

Zájemci o turnaj se mohou přihlásit na
webových stránkách: http://kh-cup.big-tip.cz/

So: 7 - 12 hod

E-mail: milan.planicka@seznam.cz

Nabídka práce a brigády
Hotel Kašperk nabízí brigádu na měsíc červenec
a srpen (úklid pokojů, pomocné práce v kuchyni).
Více info na recepci v hotelu Kašperk.
Hotel Kašperk, tel.: 376 324 113
Společnost s ručením omezeným se sídlem
v Kašperských Horách přijme pracovníka na pozici:

Správce objektu (údržbář)
Rezidence Vogelsang – Podlesí

Požadujeme:
manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost, časovou
flexibilitu, perfektní přístup k práci, řidičský průkaz sk. B
Náplň práce:
běžná údržba objektu, provádění drobných oprav, údržba
okolí (chodníky, trávníky)
Výhoda: znalost elektroprací
Nabízíme:
zaměstnání na hlavní pracovní proměr (prozatím 6 hod/
den), příjemné pracovní prostředí v přírodě, nástup
možný ihned
Své nabídky zasílejte spolu s životopisem, doklady
o vzdělání a kontaktem na svého posledního nadřízeného
zaměstnavatele na adresu:

Ing. Jana Halbhuberová (tel.: 725 927 290),
Podlesí č. p. 3, 341 92 Kašperské Hory

Inzerce

Kultura - Sp or t

Mob: 737 733 022

Po-Pá: 7 - 17 hod

Inzerce

ˇ
VrAKOVIŠTE

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
!!!!! Vybíráme zdarma autovraky všech značek !!!!!
(vydáváme potvrzení o ekologické likvidaci vozidla potřebné k trvalému
vyřazení z evidence vozidel)

!!!! Vykupujeme bouračky Peugeot, Citroën novějších typů !!!!

Autocentrum

Kašperské Hory
(areál vedle firmy Medica Filter)

Smetanova 403
Tel: 602 415 716

Česká

podnikatelská pojišťovna a.s.

VIENNA INS U R AN C E G R O U P
Kancelář Sušice
ul. Pravdova 1274
(v budově pošty u „Daliborky“)

Udělejte

Pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hod
Středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hod

si kontrolu sv ých smluv a navštivte nás,

pokud nemůžete, rádi za

Sazby zákonného pojištění vozidel pro rok 2012
osobní auto do 1000 ccm

od 1082 Kč

nad 1000 ccm do 1250 ccm

od 1333 Kč

nad 1250 ccm do 1350 ccm

od 1604 Kč

nad 1350 ccm do 1650 ccm

od 1900 Kč

nad 1650 ccm do 1850 ccm

od 2341 Kč

nad 1850 ccm do 2000 ccm

od 2876 Kč

nad 2000 ccm do 2500 ccm

od 3313 Kč

nad 2500 ccm

od 4329 Kč

nákl. auto do 3500 kg včetně

od 3613 Kč

traktor

od 462 Kč

Vá m i

přijedeme.

Výhodné pojištění rodinných domů,
domácností, úrazové pojištění,
investiční životní pojištění,
malý motocykl a přívěsný vozík zdarma,
slevy pro ZTP.

Te

l e f o n

:

603 246 080
*

603 450 254

