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Hravý únor
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2015
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Tři zlaté zuby
děda Vševěda
foto Rostislav Kutěj

7. 2. 2015
od 15.00

Maškarní
pro děti
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KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Úvodník

Vážení čtenáři,
všichni máme své vize, své sny, které
každý den krůček po krůčku realizujeme.
Jedině tak náš život dostává hlubší smysl, otvírají se nám nové obzory, nové úhly
pohledu.
Také Kašperskohorský zpravodaj má
svůj sen. Přeje si stát se vítaným hostem
Vašich poštovních schránek, vítaným
hostem Vašich domácností, hostem, kterého večer po práci rádi otevřete a při šálku dobré kávy od A do Z přečtete.
Nově bude Zpravodaj vycházet každý
měsíc, stále bude přinášet důležité informace z radnice, kulturní program, zprávy
ze školy a školky, nově zde najdete rozhovory a další novinky. I nadále je samozřejmě Zpravodaj otevřený Vašim článkům
a postřehům.
Zpravodaj řídí Redakční rada, jejímiž
členy jsou Alena Jelínková, Emil Kintzl,
Hana Naušová, Helena Pekárková,
Veronika Rosecká, Andrea Staňková,
Libor Štěrba a nová redaktorka Zdeňka
Ánandí Barfussová.
Věnujte prosím pozornost novému
e-mailu pro zasílání článků: zpravodaj@

kasphory.cz a pevně stanovenému termínu uzávěrek: vždy ke 20. předcházejícího měsíce.
Děkuji velmi Veronice Rosecké za
dosavadní vedení Zpravodaje, a především za její obrovskou pomoc s prvním
měsíčníkem Zpravodaje, bez nadsázky
mohu napsat, že toto číslo je dílem našim
společným.
V březnovém čísle se můžete těšit na
rozhovor s ministrem životního prostředí
Mgr. Richardem Brabcem, který v lednu
navštívil Kašperské Hory.
Naplněné dny přeje
Zdeňka Ánandí Barfussová

Příští veřejné zasedání
26. 2. 2015 v 17.00
v Horském klubu

hlavní téma: rozpočet na rok 2015
pro více informací sledujte vývěsku
nebo facebook Města Kašperské Hory

Setkání v Grafenau

Od
březnového
čísla
bude
Kašperskohorský zpravodaj uvádět pravidelnou rubriku Společenská kronika,
kde bude přát občanům k významnému
životnímu jubileu – k 60., 65., 70., 75.
narozeninám a od 80. narozenin každý rok. Gratulovat bude zpětně – tzn.
v březnovém čísle únorovým jubilantům, uvádět budeme pouze jméno, nikoli věk nebo adresu.

Po k u d s i n e p ř e j e t e b ý t v e
Společenské kronice zveřejněni,
prosím, sdělte nám to na MěKIS
nebo e-mailem na adrese: zpravodaj@kasphory.cz
Vydavatel | Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, www.sumavanet.cz/khory;
IČ 00 255 645 Registrační číslo | MKČR E 14893; Redakce a grafická úprava | Zdeňka Ánandí
Barfussová, tel. +420 376 503 411, zpravodaj@kasphory.cz Tisk | Václav Vácha, polygrafická výroba,
vydavatelská činnost; Vimperk
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb KZ. Příspěvky představují
názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů a autorská práva k nim zodpovídá jejich zadavatel. | Reakce
na sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité
fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby se řídí § 10 Tiskového
zákona (č. 46/200 Sb.)

UZÁVĚRKA DALŠÍHO V YDÁNÍ
Kašperskohorského zpravodaje
20. února 2015
články zasílejte na
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz
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Slovo starosty - rok 2015 odstartován
Vážení a milí spoluobčané,
přijde mi to jako včera, kdy jsem psal úvodní slovo do prosincového čísla Zpravodaje.
Kalendář na stole ukazuje poslední lednový
den nového roku a já se zamýšlím nad tím,
o co se s Vámi podělím. Začnu návštěvou
našeho partnerského města Grafenau, na
které mě doprovázeli paní Leante Janderová,
Mgr. Zdeněk Svoboda, PhDr. Vladimír
Horpeniak, Mgr. Richard Nový a Mgr.
Alena Jelínková. Grafenau každoročně
v polovině ledna pořádá společenské setkání
„Vítání nového roku“. Starosta města přivítal hosty v novém pavilonu, který se nachází
v nově budovaném parku. Začátek roku je
vhodným okamžikem k ohlédnutí za rokem
předchozím a k plánům pro rok letošní. Tak
jsme se dozvěděli, co se v Grafenau realizovalo a co se plánuje. Následně starostové
partnerských měst (Schärding a Kašperské
Hory) pozdravili Grafenau s přáním dobrého roku 2015. Na závěr starosta předal ocenění osobnostem, které se z pohledu města
nejvíce zasloužili o jeho rozvoj a reprezentaci. Celý večer se nesl v příjemné a přátelské
atmosféře, kdy jsme měli možnost probrat
naše radosti, starosti a očekávání.
Největší starostí pro nás všechny bylo
uvědomění si tíživé situace v Evropě (hos-

podářská krize, krize na Ukrajině, ebola,
atentát na novináře ve Francii…). Největší
radostí to, že se zástupci třech měst ze
třech států dokáží sejít jako přátelé. A očekávání, že se naše přátelství ještě více
upevní, vzájemné porozumění a tolerance
pomohou překonat snahy narušených jedinců a skupin, kteří chtějí rozvrátit naše
demokratické zřízení.
Ve druhé polovině ledna zavítal do našeho města na krátkou návštěvu ministr
životního prostředí Mgr. Richard Brabec
společně s ředitelem Národního parku
Šumava Mgr. Pavlem Hubeným. Hlavním
tématem byl samozřejmě národní park.
Pan ministr se projevil jako zkušený manažer a šel rovnou k věci, neboť čas jsou
peníze. Neztráceli jsme čas přemíláním
historických křivd, ale snažili jsme se hledat řešení současného neutěšeného stavu.
Dopad národního parku z pohledu našeho
města má dvě roviny, jeden je náš majetek (zejména lesní pozemky a porosty), na
kterém je vyhlášen národní park a druhý
neméně závažný je udržitelný rozvoj nejen
Kašperských Hor, ale všech šumavských
obcí na území parku. Pan ministr potvrdil, že není jeho snahou vylidnit šumavské
obce, ale v souladu s ochranou krajiny pod-

Slovo místostarosty - k tělocvičně
Jak ukázalo poslední veřejné zasedání
zastupitelstva města, tak stavba multifukční tělocvičny základní školy stále vzbuzuje
mnoho vášní a vzájemné nevraživosti. Příliš
nechápu proč, když já osobně i celá Rada
města věnujeme nemalé úsilí tomu, aby se
projekt tělocvičny realizoval v co nejvyšší
kvalitě a současně s dodržením smluvní
ceny 41,3 mil. Kč. Tedy ceny, kterou společnost SILBA-Elstav s.r.o. nabídla jako
nejnižší, a zvítězila s ní mezi 13 uchazeči
v soutěži o veřejnou zakázku. Soutěž byla
vyhlášena v květnu loňského roku a hodnotící komisí vyhodnocena 3. 6. 2014.
Když jsem se začátkem listopadu po nástupu do funkce místostarosty postupně
seznamoval s projektem stavby a s reálným
postupem prací na kontrolních dnech,
shledával jsem řadou pozitivních, ale i řadu
negativních momentů. Tím pozitivním
byla především dobrá spolupráce dodavatele stavby s projektantem při změnách
stavby oproti projektu. A právě množství
změn oproti projektu je tím negativem, se
kterým se všichni účastníci této investiční
akce setkávají.
Je s podivem, že na akci, kterou projektant v součinnosti s investorem – tedy
městem Kašperské Hory připravoval už
od roku 2009, neexistuje písemné zadání investora. To mělo definovat základní
funkční a provozní parametry stavby, pro

jaké sporty je tělocvična určena, a tedy jak
má být vybavena. Nebylo ale stanoveno ani
to základní, totiž kdo bude tělocvičnu provozovat a jak bude využita. Při zpracovávání všech stupňů projektu (studie a následně
projekty pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby) chyběl projektantovi partner, který by vznášel připomínky
z hlediska budoucího provozu. Je to stejné,
jako když si bohatý člověk nechá postavit
dům a neřekne projektantovi, kdo v něm
bude bydlet.
Ale co bylo to bylo, není čas a pro
rozestavěnou stavbu nemá žádný smysl
(možná snad jen jako poučení do budoucna) babrat se v minulosti. Je potřeba se k věci postavit pozitivně a chybějící zadání dopracovat. Uvítali jsme proto
možnost dohody s dodavatelem stavby
o pozastavení stavebních prací na dobu
1 a půl měsíce a posunutí smluvního
termínu dostavby z původního 15. 7.
2015 na 31. 8. 2015 bez vlivu na finanční náklady. V této době budou projekčně
a legislativně dopracovány projednávané změny stavby ve skladbě střešního
pláště, obvodových stěn, vnějšího dřevěného opláštění, vytápění, vnitřní dispozice přízemního podlaží a případně
i povrchu hrací plochy tělocvičny, přípravy teplé vody, sedaček na tribuně
apod. A dále pak samozřejmě vybavení

pořit jejich rozvoj. Rozešli jsme se s tím,
že naše setkání může být novým začátkem
lepšího fungování mezi parkem a šumavskými obcemi.
A co nás čeká v letošním roce? Vrcholí
přípravy návrhu rozpočtu pro rok 2015,
který by měl být schválen na jednání zastupitelstva dne 26. 2. 2015. Těším se na
setkání s Vámi a na Vaše podnětné návrhy.
Rozpočet totiž není jen nudný dokument
nic neříkajíc čísel. Rozpočet je jednak obrazem finančních možností města a jednak
určením priorit pro naplňování našich potřeb. Město totiž není oddělená instituce,
město jsme my všichni, kteří tu žijeme.
Slibovali jsme lepší informovanost občanů o dění v našem městě, dnes dostáváte
do rukou první číslo Zpravodaje, který bude vycházet měsíčně pod vedením
nové redaktorky Mgr. Zdeňky Ánandí
Barfussové. Vítám ji do týmu a přeji neutuchající tvůrčí elán. Dosavadní redaktorce Ing. Veronice Rosecké děkuji za její
práci a těším se na nové projekty na poli
cestovního ruchu, kterým se bude moci ve
větší míře věnovat.
Přeji příjemně strávený čas při čtení nového Zpravodaje.
Petr Málek

tělocvičny, včetně možných zajímavých
námětů občanů, jakým je například navržená horolezecká stěna.
Aby byly tyto změny dobře připraveny,
navrhl jsem na čtvrtečním veřejném zasedání vytvoření pracovní skupiny, která se
v době přerušení několikrát sejde a v co
možná nejširším koncensu a ve spolupráci s projektantem a dodavatelem navrhne
Radě města ke schválení ucelený balíček
změn včetně jejich finančních dopadů do
konečné ceny. Je velmi pozitivní, že již na
tomto zasedání se do pracovní skupiny přihlásili 4 zastupitelé a jedna vedoucí zájmového kroužku.
Chtěl bych proto zde vyzvat zástupce
místních organizací, majitele hotelů, penziónů, další podnikatele a občany, aby přispěli svým názorem k tomu, že tělocvična
bude sloužit pro co nejširší okruh místních
občanů a návštěvníků města. Zájemci
se mohou přihlásit ke spolupráci na můj
mail, telefonicky (na webových stránkách
města), nebo osobně na radnici. Stejně
tak nabízím zastupitelům města účast na
kterémkoliv kontrolním dnu stavby. Stačí
se předem domluvit opět telefonem nebo
mailem a splnit základní podmínky, kterými jsou bezpečnostní vybavení (přilba
a reflexní vesta) a nenarušování průběhu
neveřejného jednání.
Milan Bechyně
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Podpora klubové, spolkové
a jiné zájmové činnosti
Kulturní komise z pozice poradního
orgánu Rady města Kašperské Hory vyhlašuje program Podpora klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti v Kašperských
Horách na rok 2015
1. Předmět podpory
• kulturní, sportovní a společenské akce
• tvůrčí činnost
• zájmová činnost
2. Priority podpory
• rozvoj kulturního a společenského
života
• podpora a rozvoj tradic
• přeshraniční spolupráce (zejména spolupráce s partnerským městem Grafenau)
• činnosti zaměřené na mládež, rodiny
s dětmi a seniory
3. Forma podpory
a) finanční
b) ostatní (organizační, poradenská,
zprostředkovací)
4. Příjemci podpory
• fyzické osoby
• spolky, kluby, zájmová a obdobná
sdružení
5. Žádosti o podporu
• žádosti o finanční podporu budou přijímány do 28. 2. 2015 na MěKIS
(adresa: Náměstí 1, Kašperské Hory
341 92, tel. 376 503 411/ 412)
• žádat lze na akce, které budou realizovány v období od 1. 1. 2015 – 31. 12.
2015
• žádosti o finanční podporu dle bodu
3. a lze podávat pouze písemnou formou a musí být podány na předepsaném formuláři viz. bod 6. Žádosti budou vyhodnoceny na nejbližším jednání
Kulturní komise a předány ke schválení
na Radu města
• žádosti o ostatní podporu dle bodu 3.b

lze podávat ústní či písemnou formou
na MěKIS, případně členům Kulturní
komise. Žádosti budou předloženy na
nejbližším jednání Kulturní komise
• pokud nebudou vyčerpány všechny prostředky určené pro tuto finanční podporu u žádostí podaných do
29. 2. 2015, bude vyhlášeno kolo druhé
s příjmem žádostí do 15. 9. 2015.
6. Žádosti
Žádosti musí být podávány pouze na
předepsaném formuláři, který je k dispozici na MěKIS a na stránkách města www.
sumavanet.cz/khory.
7. Pravidla poskytování finanční
podpory
• poskytování podpory dle možností
schváleného rozpočtu města
• o poskytování podpory rozhoduje Rada
města na základě vyhodnocení Kulturní
komise jako poradního orgánu Rady
města (viz. bod 5.) a po jejím schválení
bude s příjemci finanční podpory sepsána smlouva
• příjemci finanční podpory jsou povinni
prokázat vícezdrojové financování podpořené činnosti / akcí a to uvedením
v žádosti o podporu a následně při vyúčtování projektu.
• příjemci jsou povinni řídit se při vyúčtování podpory pokyny Finančního
odboru města
• činnost či akce, která bude podpořena
z tohoto programu, nesmí být provozována za účelem zisku a její výsledky
musí mít prokazatelně obecně prospěšný charakter.

8. Informace k programu
Mgr. Věra Korcová, tel. 376 582 180
(korcova.vera@centrum.cz)
Lucie Valentová, tel. 376 503 412
(kultura@kasphory.cz)

Upozornění
V závěru loňského roku, těsně před
vánočními svátky došlo vlivem nepříznivých klimatických podmínek (silný vítr, námraza) k poškození většího
množství dřevin v okolí Kašperských
Hor. Dřeviny, vesměs břízy, byly polámané, některé vyvrácené. Toto
poškození nebylo plošné, ale pouze
v některých lokalitách. Jedním takto
postiženým místem byla cesta od parkoviště na Žlíbku ke hradu Kašperk,
která je ve vlastnictví města. Po řádění přírody tady zůstalo ležet množství
větví, kmenů a pár celých vyvrácených
stromů.
O možnost zpracování dřevní hmoty
pro vlastní potřebu bezprostředně požádal místní chalupář. Protože o tom,
jak naložit s městským majetkem a dřevo na městském pozemku městským majetkem bezesporu je, bylo
nutno žádost projednat Radou města.
Rada města zasedá 1x za 14 dní a než
toto „schvalovací kolečko“ proběhlo,
dřevo se jednoduše ztratilo.
Proto chci upozornit veřejnost, že
dřevo rostoucí nebo ležící polámané u městské cesty nebo jakéhokoliv
jiného městského pozemku je tedy
majetkem města zrovna tak jako třeba vodovodní nebo kanalizační potrubí, multikára na svoz odpadu, stůl na
radnici, aj... Myslím, že není pro nikoho problém, kdo dřevo potřebuje a je
ochoten si ho sám zpracovat, požádat
město o možnost samovýroby.

V případě dalšího zjištěného zcizení
dřeva bude věc nekompromisně
ohlášena a řešena Policií ČR.
Helena Marková
odbor životního prostředí

Důvod rozboru zaměstnanosti v organizacích
Města Kašperské Hory za rok 2014
Všichni chceme, aby naše město omládlo,
ale bez práce pro mladé to nepůjde. Máme
k tomu daleko lepší podmínky než ostatní
obce a města v České republice. Vlastníme
obrovský majetek, který patří všem občanům Kašperských Hor. Je tedy jasné, že na
svém si zaměstnáme své. Všichni, co mají
to štěstí a v našich organizacích zastávají
vedoucí funkce, jsou vlastně zaměstnanci
všech občanů Kašperských Hor, to by měli

mít na paměti při zadávání práce. Na druhé straně také občané by si měli možnosti
práce v místních organizacích vážit. Jsem
přesvědčen, že zde máme velké rezervy.
Rada města KH bude v průběhu roku
sledovat zaměstnanost našich občanů
v našich organizacích a vždy na konci roku
bude radě předložen rozbor zaměstnanosti. Rada města bude vyžadovat u každé
organizace dostatečnou informovanost na-

šich občanů o volných pracovních místech
(městský rozhlas, Zpravodaj, úřední deska,
web). Přijímání nových pracovníků bude
konzultováno s Radou města.
Rozbor bude předložen první týden
v únoru 2015. Za pravdivost údajů a za
celkové zpracování zodpovídá vedoucí
organizace.

Jaroslav Chlada
místostarosta
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Jak je to se samovýrobou dřevní hmoty
v lesích Města Kašperské Hory
V lesích Města Kašperských Hor mohou zájemci (samovýrobci) těžit a vyvážet
dřevní hmotu pro vlastní potřebu (samovýrobu), určenou na vytápění.Samovýrobu
lze zadat pouze se souhlasem jednatele
společnosti nebo jeho zástupcem, za těchto
podmínek:
1. Dřevo určené pro samovýrobu označuje
hajný. Do samovýroby může být zahrnuto pouze takové dřevo, které nevykazuje vlastnosti jiného sortimentu než
paliva, dále nehroubí a zbytky po těžbě.
Za dodržení kvalitativních požadavků
samovýrob odpovídá hajný.
2. Samovýrobce může vyrobit maximálně
20 prm samovýroby za kalendářní rok. Dle

potřeby může být samovýrobci vystavena
výjimka ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel v lese dle vnitřní směrnice.
3. Samovýrobce je povinen před odvozem
samovýrobu srovnat do měřitelné hráně
(u cesty či v porostu) a zaplatit dle pokynu hajného. Samovýrobce je povinen
samovýrobu neprodleně, nejpozději do
jednoho týdne po zaplacení odvést.
4. Samovýroby se nezadávají v období od
1. 9. do 31. 10. z důvodu zvýšeného odlovu zvěře.
5. Od 1. 3. 2015 bude připraven seznam
porostů (lokalit) určených pro samovýrobu v roce 2015 dle jednotlivých lesnických úseků.

Tahle země není pro mladý
Vylidňování vesnic a maloměst je jistě
problém celé republiky, nezaměstnanost
na Šumavě je také známá věc, jen mám pocit, že Kašperské Hory by na tom se svojí
pozicí mohli být mnohem lépe než nyní.
Účel těchto řádků není nikoho obvinit za
to, co udělal či neudělal, hlavní účel je přiblížit situaci, problémy a starosti mladých
lidí a pokud by po tomto článku započala
veřejná diskuze či nějaká změna, bylo by to
mnohem více, než čekám.
Začnu lehčím tématem a tím jsou příjezdy studentů ze škol, i když pro samotné
studenty je to téma určitě palčivé. Nemám
k dispozici žádná přesná data, pouze můj
všeobecný přehled o situaci. Většina středoškoláků a vysokoškoláků přijíždí ze
směru Plzeň nebo České Budějovice přes
Horažďovice předměstí do Sušice, zde
jsem si dovolil vypsat současné odpolední
spoje ze sušického vlakového nádraží do
Kašperských Hor. Příjezd vlaku 13.37, odjezd autobusu 13.40 (na zpožděné vlaky,
což se stává velice často, se nečeká); vlak
15.41, autobus 15.40; vlak 17.41, autobus
18.30; vlak 19.37 autobus 20.30. Kvůli
špatně nastavenému jízdnímu řádu čekají,
nejen studenti, s každým vlakem téměř hodinu na nádraží.
O mnoho více ožehavým tématem je
nezaměstnanost, podle dat MPSV mají
Kašperské Hory nejvyšší nezaměstnanost
ze všech obcí v Plzeňském kraji (12,8 %).
Proto mi přijde naprosto na hlavu, když
minulé zastupitelstvo, současné zastupitelstvo i aktivní veřejný sektor “háže klacky
pod nohy“ každému, kdo chce ve městě vytvořit byť jediné pracovní místo. Naopak

si myslím, že by se lidem, kteří mají chuť
u nás vytvářet pracovní pozice, mělo nadbíhat. Každý, kdo sleduje veřejné dění,
určitě na nějaký příklad přijde. Všeobecně
je nezaměstnanost na šumavských městech
velký problém, který se nejčastěji řeší dojížděním – tím se vracíme k předchozímu
bodu nefunkční dopravy.
I kdyby si mladý člověk ve městě nebo
v okolí práci našel, i přesto že platy jsou
zde nižší než ve větších městech a povětšinou se musí za prací dojíždět, nastává další problém. Člověk se chce osamostatnit,
vyletět z hnízda a založit vlastní rodinu –
tedy to, o co by podle mého názoru mělo
město a jeho občané usilovat. A tady narážíme. Program pro mladé rodiny, startovní
byty – to zde téměř chybí. Jednoduché řešení kdy město vlastní byty například 1+1,
2+kk a do výběrového řízení pustí jednotlivce, manžele nebo registrované partnery,
kteří nedosáhli určitého věku, nevlastní
nemovitost a nejsou dlužníci města. Byty
jsou přiřazovány na dobu několika let s nemožností prodloužení nájmu. Tento model
v Čechách a hlavně ve světě úspěšně funguje. Další věcí je stav územního plánu (téměř jako vtip již působí jeho stáří).
Nejen chlebem je člověk živ a připadá
mi, že v dnešní době je kultura čím dál na
vyšším žebříčku potřeb člověka. Na rozdíl
od církevní a sociální občanské vybavenosti, která je ve městě hojně zastoupena,
je vybavenost pro kulturu více než bídná.
Často mezi mladými, kteří zůstanou o víkendu v kašperských hospůdkách a nevyrazí se bavit do míst, kde je městská vyhláška
neposílá do postele, můžete slyšet, že jsme

Můžete nás najít i na facebooku pod odkazem

A jaká je cena?
• Samovýroba hroubí (silnější než 7cm,
max. délka 2 m):
- jehličnaté 150,-Kč/prm
- listnaté 200,-Kč/prm
• Samovýroba nehroubí (síla do 7cm –
většinou z prořezávek):
- ZDARMA
• Potěžební zbytky (úklid skládek)
- jehličnaté i listnaté 200,-Kč/prm

Ceny jsou uvedeny bez DPH, které je
v roce 2015 pro palivo 15%.

Kašperskohorské městské lesy s.r.o.
Ing. Miroslav Mäntl - jednatel

město důchodců a pánbíčkářů. Není se
čemu divit, když tvorba kultury ze strany
veřejnosti až na pár čestných výjimek nefunguje, z dotačního programu si ukousne
nejvíce místní farnost a kultura ze strany
města se skládá z projekce filmů, které již
vyšly i na přenosných médiích a pár pokusech o městskou slavnost. Nechci, aby to
vyznělo špatně, oceňuji každou snahu, ale
se střízlivějším pohledem na věc a několika změnami by to mohlo fungovat o mnoho lépe. Každý ví, že v kašperskohorském
kině nepoběží premiéry. Proč neudělat filmový klub s raritami a starými klasikami?
Proč nenechat ať církevní akce platí boží
ovečky?
Pro sport není Kašperská vrchovina vůbec špatná oblast, i vybavenost pro sport se
začíná rozvíjet, jen nevím jak moc správným
směrem (kdy naposledy, od té doby co byly
postaveny mantinely na hokej, jste viděli na
hřišti pod tartanem, které bylo aspoň občas
využíváno skejťáky, někoho hrát?). O kontroverzní tělocvičně moc mluvit nechci, je
dobře že se staví, ale čas a nové zastupitelstvo
ukáže, jak moc bude moc být využívána.
Chtěl bych, aby se Kašperští zamysleli,
jestli stojí o mladé na Kašperských Horách.
Zda chtějí po svém boku vzdělané lidi,
kteří by postupně přebrali otěže a budovali město dál. Zda v dnešní době velkých
možností nenechají mladé talenty odejít
jen kvůli svým vlastním zájmům, žabomyším válkám a pasivitě. Anebo na snahu
o vytvoření lepších podmínek pro mladé
zanevřít, potom tedy ať poslední zhasne.
Kašperáček
(pseudonym, jméno autora článku je redakci známo)

Město Kašperské Hory
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Jsou občané města po volbách spokojeni?
Od ustavení nové "vlády" ve městě už
uplynula nějaká doba, přesto mne, a nejen
mne z našeho sdružení Nové Kašperské
Hory, oslovují občané a dotazují se , jak je
možné, že sdružení, které získalo nejvíc
hlasů a jehož zástupce oni volili, není zastoupeno v Radě města a co s tím mají dělat.
Odpověď je jednoduchá: voliči posloužili
svému účelu a dál už zvolené domluvené
zástupce názor občanů nezajímá. Taktika
dvou volebních sdružení – Kašperek pro
život a Pohody - byla od počátku průhledná. Personální spojení obou kandidátek
naznačilo, že obě sdružení sledují jeden
cíl – získat společně co nejvíce míst v zastupitelstvu. V malých sídlech, jako je naše
město, občané ve většině nevolí strany, ale
jednotlivce, které znají a které si v zastupitelstvu přejí. V tomto bodě končí vůle
a přání občanů a nastupují přepočty mandátů podle zákona a v našem případě navíc
taktika zájmového spojení dvou méně zastoupených sdružení – Kašperek a Pohody.
Těm, kteří nejsou spokojeni se současným
složením rady města (4 Kašperky, 1 Pohoda
a 0 Nové KH, i když s nejpočetnějším zastoupením v zastupitelstvu) Kašperky na
své internetové prezentaci vzkázaly, že
nepochopily principy demokratické soutěže. Ať si své povolební jednání Kašperky
nazývají, jak chtějí, podle mne je to docela
obyčejná finta na voliče od obou zájmových
sdružení. Tím spíš že se sdružením Nové
KH o zastoupení v radě vůbec nejednali.
Ve třech posledních komunálních volbách,
kterých jsem se účastnila, se nestalo, aby
se s některou z volebních stran po volbách
nejednalo, natož aby nejpočetnější nebyli
zastoupeni v radě. S vědomím napjatých

vztahů mezi starostkou a místostarostou
v posledním roce před volbami, pověřili
jsme za sdružení Ing. Mäntla, aby oslovil
lídra Kašperek, zda s námi budou jednat
o účasti v radě města. Pan Málek mu odpověděl, že se musí nejdříve se svými partnery poradit a zároveň vyslovil podmínku, že
s "Bernardovou a Balounovou jednat nebude". Pan Ing. Mäntl se nenabízel, jak uvádí
současný 2. místostarosta ve svém článku
v minulém čísle Zpravodaje, ale jako jediný za daných podmínek byl ochoten Nové
KH v radě zastupovat. Neuspěl. Důvod
jsme se dověděli až ze zmíněného článku
pana Bechyně – tím prý jsou "rozdílné názory na budoucnost města mezi sdružením
Nové Kašperské Hory a oběma koaličními
sdruženími". S takovým zdůvodněním lze
jen těžko souhlasit, neboť v předvolebních
materiálech, prezentacích a vystoupeních
Kašperek jsem žádné konkrétní názory (s výjimkou obecných proklamací) na
budoucnost města nezaznamenala a názory Pohody zůstaly voličům utajeny zcela. Konkrétní body volebního programu
Nových KH tedy není s čím srovnávat a kde
názorové rozdíly hledat. Předpokládám, že
se dočkáme překvapivých názorových přemetů koaličních zastupitelů (někteří už se
předvedli) a budeme sledovat nakolik půjdou ku prospěchu města a nakolik budou
sledovat zájmy jednotlivců. Jediný zatím
zcela konkrétní rozdíl v názorech byl na
výstavbu nové tělocvičny, kterou se zásluhou bývalé starostky podařilo "dotlačit"
tak daleko, že stavbu nelze bez obrovských
škod zastavit. Že nová rada na této akci
hledá všechny možné nedostatky, které
paní Bernardové a mně "otlouká o hlavu"

– nic jiného jsme ani nečekaly. Já jim vytrvale připomínám, že z pozice bývalých
(a jsou i současnými) radních a zastupitelů
měli tisíc možností své výhrady uplatnit
v průběhu přípravy stavby. Situaci na stavbě si komplikují i vlastními skutky, neboť
se radní rozhodli v poločase stavby bezdůvodně vyměnit technický dozor stavby
a koordinátora bezpečnosti práce. Paní
Bernardové starosta a 2. místostarosta zakázali přístup na kontrolní dny na stavbě
a já jsem byla požádána, abych se jich nezúčastňovala, neboť "poškozuji zájmy města". Nedaly jsme se, budeme průběh stavby
sledovat dál.
Vnucenou neúčastí našich zástupců
v Radě města nemáme snadný přístup k informacím, které se týkají chodu a financování města, jsme záměrně drženi stranou.
Je smutné, že jako zvolení zastupitelé informace o záměrech a změnách v postojích
"vyvolených" vládnoucích získáváme z novinových článků. Příkladem je starostou
prezentovaná změna vztahu města k národnímu parku Šumava i porůznu zmiňovaná kritika činnosti a vystupování bývalých starostek (proč je neuplatňoval v době
jejich působení, kdy byl místostarostou?).
Závěrem: co poradit občanům nespokojeným se složením nové rady? Choďte na
veřejná zasedání zastupitelstva, ptejte se,
sledujte jednání, chování i názory zastupitelů a říkejte, co si myslíte.
Informace o dalších krocích a působení
nových radní (pokud se k nim dostanu)
z pozice opozičního zastupitele zase v příštím čísle.
Alena Balounová
SNK Nové Kašperské Hory

STAŇTE SE SPOLUAUTORY UNIKÁTNÍ VÝSTAVY I VY!
V letošním roce si připomeneme 70. výročí konce 2. světové války.
K tomuto výročí bude ve výstavní místnosti na radnici uspořádána výstava
vztahující se ke Kašperských Horám.
Rádi bychom výstavu vytvořili z podkladů našich spoluobčanů.
Proto se na Vás obracíme s prosbou, pokud máte doma fotografie,
informace, či jakékoliv exponáty vztahující se ke 2. světové válce, zda byste
nám tyto podklady pro účely výstavy poskytli.
Informace prosím zasílejte do 28. února 2015 na MěKIS Kašperské Hory,
email: kultura@kasphory.cz, nebo na tel. 376 503 412.
Děkujeme pracovníci MěKIS
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Dobrá duše Kašperských Hor nás opouští

Všichni jsme si zvykli na drobnou postavičku s rozevlátou korunou kaštanových vlasů, jak peláší přes náměstí, pořád
v poklusu, pořád ve spěchu a při tom má
vždy čas na láskyplný rozhovor či upřímný
úsměv od ucha k uchu. V zeleném autíčku křižovala městem sem a tam a spoustě lidí přinášela pomoc, radost a pohodu.
Nebyla bohatá, ale rozdávala, jako kdyby
byla, hlavně sebe, svůj čas a své schopnosti. Kdože by to měl být? Přece Jarka
Korandová, dobrá duše Kašperských Hor,
lépe známá jako Jaruška.
Přistěhovala se sem natrvalo, zdá se to už
pradávno, je to ale pouhá dekáda. Se spoustou plánů a dobrých úmyslů. Na fotkách se
dobře poznává: je to ta nepřehlédnutelná,
krásná, usměvavá dívenka. Jakmile dorazila, hned se začala starat o to, co by se dalo
zlepšit, kde by mohla pomoci, jak by mohla
přispět. Začala pracovat v Charitě a mnoho obyvatel Domu s pečovatelskou službou
i mimo něj na ni dodnes vzpomíná na nebi
i na zemi. Nemohla vidět opuštěného člověka, ať to byl stařec, bezdomovec nebo
dítě, aby se ho neujala. Na to se určitě dobře pamatují Martin Kanaloš s Dominikem,
kteří u ní měli svůj druhý domov. Svou sílu
čerpala u Boha, kterého si v dospělém věku
zamilovala, nechala se pokřtít a byla Ho
plná; a k Němu taky chtěla přivést všechny
lidi. Její nadšení bylo nakažlivé, po setkání
s ní, musel člověk přemýšlet o tom, jestli je
jeho víra skutečně živá.
Ať jí kdokoliv požádal o pomoc, vždycky se snažila vyhovět. Při všech svých pracovních a osobních povinnostech dokázala najít čas na malování. Radost přinášela
široko daleko svými překrásnými šumavskými podmalbami, kterými se proslavila
až v Českém rozhlasu a České televizi.
Tím jakoby se stala vyslankyní našeho
malebného města a přispívala k jeho věhlasu. Jsou zcela originální, jiné než ty
lidové, které všichni známe: s půvabem

miniatur a hlavně hluboce promodlené.
Nikdy se nenechala přemluvit k řemeslné
výrobě. Každá podmalba je originál, zcela
procítěný a láskyplně utvořený. Kdo nemá
alespoň jednu podmalbu doma, bude
litovat.
Říká se, že rokem 2011 začal ve farnosti
vát severozápadní vítr a pro Jarušku to bylo
období dalšího rozkvětu. Bylo až neuvěřitelné, co všechno dokázala zvládnout a co
všechno její ruce uměly. S výtvarným talentem a tvůrčí invencí se vrhla do květinové
výzdoby kostela, který pak vypadal krásně,
ať byl „pátek nebo svátek“. Pod vedením nerozlučné dvojice Aleny Bernardové a Jarky
Korandové vznikaly květinové výzdoby, na
které se přijížděli dívat lidi z okolí i z dálin, zejména o svátcích. Poutní, vánoční
a velikonoční výzdoba se snad dají nazvat
nejhezčí z celé Šumavy.
Jedno z velkých Božích obdarování byla
pastorace dětí. K dětem má naše Jarka totiž
opravdu blízko, dokáže je zaujmout, bavit,
ale také nadchnout pro spoustu dobrých
věcí. Její láska k lidem obecně už je mimořádně veliká, její láska k dětem je ještě větší.
Pod jejím vedením prožil nízko-prahový
dětský Klub Jonáš veliký rozkvět. Nakonec
se setkání účastnilo až 15 dětí, a to se jim
často věnovala úplně sama. Tak jako Jarka
miluje děti, tak děti
milují Jarku. Jezdila
s nimi na poutě, dělala s nimi adventní
dílny,
účinkovaly
v živém Betlémě,
učila je květinové
výzdobě a byla to
ona, která v Elišce
odhalila umělecké
nadání a zařídila stálou výstavu v kostele
sv. Markéty. Také
s dětmi a dalšími
dospělými v našem

kraji zajistila tříkrálové koledování, na které
se mnozí z Vás těšili. To že se děti nechaly
pokřtí byla z velké části její zásluha.
Nemůžeme zapomenout ani na sbor
Metanoia, který nám tolikrát zpříjemnil
mši svatou a u jehož začátku stála právě
Jarka a její láska ke zpěvu. Byla to ona, kdo
věděl koho oslovit, až se z rozpačitých začátků vyklubal sbor s rostoucím potenciálem, který svým repertoárem obohacuje lidi
celého kraje. Její překrásný hlas, který se tak
jasně nesl pod klenbou sv. Markéty, nám
bude ještě dlouho chybět. Postrádat jí bude
i růžencové společenství, které se již několik let schází každou středu u Panny Marie
Klatovské v Grantlu, její milované kapličce.
Další oblíbenou kapličku měla Jarka
na Kavrlíku. V době, kdy přišla do
Kašperských Hor, si dala za úkol, že kapli opraví a zvelebí. Od té doby se tam začátkem října místní obyvatelé a poutníci
z okolí schází k bohoslužbě.
A teď tedy Jarka Korandová
z Kašperských Hor odchází. Každý člověk, který toho ze sebe hodně vydává,
musí tu lásku, sílu a energii někde čerpat.
Jaruška ji čerpá hlavně u Ježíšovy maminky Panny Marie. A možná to byla právě
ona, která vedla Jarku z jejího milovaného
kraje k další kapitole jejího života. Kdo ji
dobře zná, ví, že již léta patří do ekumenického hnutí Chemin Neuf. Pravidelně
jezdívala do jejich centra v Tuchoměřicích
u Kladna. Strávila tam před několika lety
i delší čas, ale tehdy bylo ještě brzy pro
ten velký krok, který učiní nyní. Vždycky,
když se vrátila z pobytu u Chemin Neuf,
byla tak šťastná, plná lásky a nadšení.
Nyní se odhodlala k závažnému kroku:
odchází do Chemin Neuf natrvalo; našla
tam svůj nový domov.
Jarko, jménem farnosti Ti z celého srdce děkujeme za každou chvíli, kterou jsme
mohli strávit s Tebou. Přejeme Ti, abys tam,
kam jdeš, našla opravdový domov a abys
tam byla ještě šťastnější, než jsi byla u nás
v Kašperských Horách. Jarko, moc a moc Ti
za všechno, co jsi pro naše společenství a pro
farnost udělala, děkujeme, vyprošujeme Ti
Boží požehnání a nezapomeneme na Tebe.
P. Tomas van Zavrel a Helena Pekárková
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Okénko Mateřinky Kašperinky
Poslední listopadový týden v naší
Mateřince byl opravdu nabitý. Všechno
a všichni se chystali na zimu. Ve čtvrtek jsme měli Pyžamový den a hráli si na
zvířátka ukládající se k zimnímu spánku.
Děti si nejdříve musely najít svoji rodinu,
medvědí, žabí, vlčí. Poté sbíraly zásoby na
zimu, překonávaly různé překážky a nástrahy divoké přírody – přelézaly, podlézaly, skákaly, plazily se přes překážky nakonec znaveni a s plnými bříšky si společně
se svou smečkou postavily pelíšky. Den
následující nás čekalo ,,Zamykání lesa“. Po
svačince se Broučci a Včelky vydali na výpravu ke křížku. Cestou jsme zpívali, hráli
hry, pozorovali přírodu a s napětím očekávali, co se bude dít. A ejhle, kde se vzala,
tu se vzala, zpoza stromů vystoupila krásná
Podzimní Víla. Abychom mohli zamknout
les, musely děti splnit několik nesnadných,
tématických úkolů. Zjistit heslo lesíka
,,U křížku“, uhádnout hádanky Podzimní
Víly, přednést podzimní báseň a postavit
zvířátkům pelíšky na zimu. Děti byly nesmírně šikovné, vše splnily s lehkostí a zápalem pro hru, dokonce čistily les od smetí
a odpadků. Á tiše, tiše... nastal očekávaný
okamžik, Víla odkudsy vytáhla kouzelný,
zlatý klíč. S básní na rtech ,,Zamykám,
zamykám les, aby sem nikdo nevlez...“
obcházela les... až se vytvořil veliký kruh
obemykající celý pahoreček, kouzlo bylo
dokonáno, les zamčen a uchráněn od
všeho zlého! Podzimní Víla předala vládu
Paní Zimě a spokojeně odcházela v dál!
Podzimní čas dozrál, ve svých barvách,
vydal své plody a nyní nastává čas klidu,
odpočinku a rozjímání.
Jestli jsme měly, my učitelky, pocit, že listopad byl nabitý, tak vlastně nebyl, protože
přišel prosinec a to byl teprve uragán! Nebyl
týden, aby se v Mateřince nedělo něco velkého. Návštěva dětí z Grafenau se bohužel kvůli veliké nepřízni počasí této zimy
neuskutečnila, ale hned vzápětí do školky
dorazili Mikuláš, čert i s anděly, proběhla
dílnička pro rodiče, besídka Včelek pro rodiče, Besídka v kině. V čase Adventu jsme

každý den putovali s vánoční koledou do
Betléma. Marie s Josefem postoupili vždy
o kousek blíže k jesličkám, zanechávajíc na
své cestě zlatou hvězdu. Na konci hvězdné cesty se jim narodilo děťátko, náš český
Ježíšek, v lednu se mu přišli poklonit Tři
králové, ale pozor u nás nebyli jen tři, ale
celá jízda. Děti s papírovými korunami se
vydali na velbloudech, s koledou a drahocenými dary do Betléma.
Po slavnosti Svatého Martina, jež navštívil v listopadu Kašperské hory, přiletěli do
města královského andělé Januel a Libiněl
a nastala slavnost vánoční ,,Vánoční spirála“. Před kostelem byla na zemi vyskládána veliká spirála z chvojí, po jejím obvodu
hořely zapálené svíčky a uprostřed hořelo
světlo největší, světlo v lucerně nebeské.
Archanděl doprovodil každého, jednotlivě
do středu spirály. S tajným přáním anděl
nebeskými sirkami zapálil donesenou lucerničku a světlem obdarovaný cestoval spirálou zpět. Přes větry a deště nebeské odletěla
všechna přání do vesmíru! Akce proběhla
za podpory města, jež nám poskytlo stánek,
svařák i čaj a celý dobrovolný výtežek byl
věnován Mateřince. Děkujeme! Vánoční
spirála a její průchod je cestou do nitra duše,
meditací, a měla by být pozastavením se ve
vánočním shonu. Vánoční spirála je setkáním dobrých lidí. Vánoční spirála je hlubokým spojením různých přání, jež jsou
umocněna tím, že nejsou osamocena.
Liběna Svobodová

Ze školy

Pohled z okna
Přestože znám okolní Šumavu již téměř nazpaměť, pokaždé, když vyhlédnu
z okna, jsem znovu zasažen tou nádherou. Naposledy jsem vyhlédl dnes večer.
Uvítaly mě dvě zbloudilé vločky, jež dopadly na rám okna. Ano, konečně přišel
sníh. Jednotlivé vločky se honí ve světle
lamp. Jakmile se unaví, líně dopadnou
na zem, aby vytvořily bílou pokrývku,
na kterou se všichni, dospělí i děti, tak
dlouho těší. Přestože je venku zima, neodolám a otevřu okno. V počínajícím
šeru už jen matně rozeznávám siluety vzdálených velikánů. Naopak, jasně
vidím kopec Pešťák a Ždánov. Dále si
všímám osvětleného Lišáku. Reflektory
ozařují celou bělostnou sjezdovku. Když
se ale pozorněji podívám, uvidím malinké mravenečky. Nebo jsou to snad lyžaři?
Ano, teď už je vidím jasně. Malinké postavičky křižující bílé plátno přehozené
přes Lišák. Foukl vítr a najednou cítím
na tváři cosi chladivého. Určitě to bude
sněhová vločka. Vzápětí se mi několik
dalších uvelebilo na ruce. Pozoruji je.
Zvlášť mě uchvátí jedna, která mi právě
uvízla na předloktí. Je dokonalá. Někdo
by možná řekl, že je pocuchaná a roztřepená, ale právě v tom je její krása. Se
smutkem pozoruji, jak se před chvílí ještě
nádherné přírodní dílo mění v bezmocnou kapičku vody. Najednou mi ale něco
opět zvedá náladu. Na potemnělém nebi
se rozsvěcují první hvězdičky. Stejně tak
nádherné a možná ještě hezčí než moje
vločka. Dále se kochám krajinou a snažím se nemyslet na to, že už za pár dnů
se tato hebká sněhová peřinka promění
v ošklivou břečku. Už je mi ale zima,
a tak se naposledy rozhlížím a zavírám
okno. Venku tiše padá sníh…
Vítězslav Nový
9. třída
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Placená inzerce

P�acená inze�ce
Dist�ibuce: zda�ma do �šech pošto�ních sch�ánek � Kašpe�sk�ch Ho�ách a jednot�i��ch částí města, tj. Če��ená, Do�ní D�o�ce, Ka���ík,
Líd�o�� D�o��, Opo�enec, Pod�esí, Tuško�, Ž�íbek. No�ě �i�mám � Kašpe�sk�ch Ho�ách. V tu�istick�ch sezonách �oznáška do tu�istick�ch objektů
� �oka�itě Šuma�� (Zado�, K�i�da, Mod�a�a, S�ní, Že�ezno�udsko, atp.)
Nák�ad: 950 ks

(sch�á�en� Radou města č. 9, dne 28. 1. 2015, p�atn� od 29. 1. 2015)

Inze�ce

Ve�ikost � cm (š x �)*

Cena bez DPH

Ce�kem s DPH 21 %

A - 1/8 st�an�

9,2 x 6,4

260 Kč

315 Kč

B - 1/4 st�an�

9,2 x 12,9

515 Kč

623 Kč

C - 1/2 st�an�

18,3 x 12,8

1 025 Kč

1 240 Kč

D - 1/1 st�an�

18,4 x 25,8

2 050 Kč

2 481 Kč

Ve�ikost � cm (š x �)*

Cena bez DPH

Ce�kem s DPH 21 %

AG - 1/8 st�an�

9,2 x 6,4

312 Kč

378 Kč

BG - 1/4 st�an�

9,2 x 12,9

618 Kč

748 Kč

CG - 1/2 st�an�

18,3 x 12,8

1 230 Kč

1 488 Kč

DG - 1/1 st�an�

18,4 x 25,8

2 460 Kč

2 977 Kč

* �ozmě�� jsou udán� �četně 3mm ok�ajů
Cena inze�ce nezah�nuje:


g�a�ické zp�aco�ání podk�adů (+ 20 % k ceně inze�ce)

Inze�ce �četně g�a�ik�

Nabídka p�o �i�m� (OSVČ i p�á�nické osob�) se síd�em podnikání � Kašpe�sk�ch Ho�ách


zda�ma 1x �očně inze�ce o �e�ikosti - A 1/8 st�an�



� každém čís�e zp�a�odaje je p�o tuto nabídku ��h�azeno 8 míst



inze�ce zda�ma nezah�nuje g�a�ické zp�aco�ání



dodání hoto��ch podk�adů � pd� nebo jpg

V případě zájmu nás kontaktujte: zpravodaj@kasphory.cz
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Česko-německý projekt o první světové válce na Šumavě
a v Bavorském lese hledá přispěvatele!
Česko-německý projekt o první světové válce na Šumavě
a v Bavorském lese hledá přispěvatele!

9HONëYëEėUQiE\WNX
'RSUDYDSR6XäLFL]GDUPD
'RGiYiPHSŐHYiæQėĉHVNëD
VORYHQVNëQiE\WHN
=DMtPDYpFHQ\
0RQWiæQiE\WNX
1RYi6XäLFH
(za Rumpoldem)
tel: 
mobil: 
QRYDQDE\WHN#VH]QDPF]
ZZZQRYDQDE\WHNF]

Hvezdar71, Wikimedia Commons, lizenziert unter Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung 3.0 nicht portiert“. URL:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Na_Brani%C5%A1ovsk%C3%BDch_luk%C3%A1ch.jpg?uselang=de
Hvezdar71, Wikimedia Commons, lizenziert unter Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung 3.0 nicht portiert“. URL:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Na_Brani%C5%A1ovsk%C3%BDch_luk%C3%A1ch.jpg?uselang=de

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ústav aplikované informatiky, RNDr. Libor Dostálek; Ústav
archivnictví a pomocných věd historických, doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.) a Univerzita Pasov
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ústav aplikované informatiky, RNDr. Libor Dostálek; Ústav
(Lehrstuhl für Digital Humanities, Prof. Dr. Malte Rehbein) hledá pro česko-německý projekt o první
archivnictví a pomocných věd historických, doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.) a Univerzita Pasov
světové
válce osoby,
kteréHumanities,
mohou přispět
historickými
materiály
tohoto
období. projekt o první
(Lehrstuhl
für Digital
Prof. Dr.
Malte Rehbein)
hledázpro
česko-německý
světové válce osoby, které mohou přispět historickými materiály z tohoto období.

Projekt se zabývá první světovou válkou na Šumavě a v Bavorském lese. Jeho cílem je vytvoření
Projekt online
se zabývá
první zsvětovou
na Šumavě
a v Bavorském
lese. stále
Jeho cílem
je vytvoření
dvojjazyčné
výstavy
různýchválkou
historických
materiálů,
které jsou
„ukryty“
doma u lidi
výstavy z různých
historických
materiálů,
stále
„ukryty“
doma u zlidi
žijícíchdvojjazyčné
na Šumavěonline
/ v Bavorském
lese. Například
vzpomínky
na které
válku,jsou
které
přinesli
pradědečci
fronty,
žijících na Šumavě / v Bavorském lese. Například vzpomínky na válku, které přinesli pradědečci z fronty,
dokumenty (korespondence, deníky), fotografie, různé předměty, ale třeba i příběhy atd., které
dokumenty (korespondence, deníky), fotografie, různé předměty, ale třeba i příběhy atd., které
přibližují život doma během války. Výstava tak bude prezentovat jedno z důležitých období společných
přibližují život doma během války. Výstava tak bude prezentovat jedno z důležitých období společných
česko-německých
dějin.
česko-německých
dějin.
„Sběr“„Sběr“
materiálů
majímají
na na
starosti
studenti,kteří
kteříbudou
budou
cestovat
po regionu
materiálů
starostičeští
čeští aa němečtí
němečtí studenti,
cestovat
po regionu
a navštěvovat
potencionální
přispěvateleuunich
nich doma.
doma. Studenti
digitalizovat
materiály
přímopřímo
a navštěvovat
potencionální
přispěvatele
Studentibudou
budou
digitalizovat
materiály
na místě.
materiálů
bude
probíhatběhem
běhemúnora
února aa března
na místě.
Sběr Sběr
materiálů
bude
probíhat
března2015.
2015.
Máte i Vy nějaké historické dokumenty anebo předměty z první světové války? Chcete podporovat

Máte i Vy nějaké historické dokumenty anebo předměty z první světové války? Chcete podporovat
náš projekt a podělit se o příběhy a rodinné vzpomínky?
náš projekt a podělit se o příběhy a rodinné vzpomínky?
Kontaktujte nás:

Kontaktujte
nás:
Dorothee
Ahlers (nj, cz), Univerzita Pasov: dorothee.ahlers@uni-passau.de
Dorothee Ahlers (nj, cz), Univerzita Pasov: dorothee.ahlers@uni-passau.de
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HRAD KAŠPERK

HLEDÁ PRACOVNÍKA
NA POZICI ÚDRŽBÁŘ
NA HRADĚ KAŠPERK
POŽADADUJEME:
t všestranná manuální zručnost
t řidičské oprávnění sk. B
t flexibilita a nekonfliktnost
t práce s dílenským nářadím a zahradní technikou
t zodpovědnost a samostatnost
t
t
t
t
t

NABÍZÍME:
pracovní poměr po období turistické sezóny
zaměstnanecké benefity (stravenky)
práci v mladém kolektivu
práci na plný úvazek
rozmanitá pracovní činnost

Nabídky vč. stručného životopisu s kontaktem zašlete
či osobně doručte do 6. 3. 2015 12.00 na adresu:
Městský úřad Kašperské Hory, Podatelna,
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
Na obálku připište: „Údržbář – Kašperk“
Pro více informací volejte na tel. č.: 376 582 324
nebo pište na e-mail: kastelan@kasperk.cz
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ
A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
KAŠPERSKÉ HORY
nabízí možnost brigády v roce 2015 na pozice:
t Turistický pracovník MěKIS

(znalost NJ nebo AJ, přehled o historii města

a turistické lokalitě, práce na PC, zodpovědnost)

t Průvodce městem ČJ, NJ (červen - září)

(časová flexibilita, kvalitní přednes před skupinou,

znalost jednoho světového jazyka, přehled o historii
města a okolí)

Více informací v kanceláři MěKIS,
volejte +420 376 503 411

nebo pište na e-mail informace@kasphory.cz.

Uniwell CZ s.r.o., se sídlem ve Zdíkově, je německo-český podnik, výrobce dílů z plastů pro automobilový průmysl, strojírenství, sanitární techniku, se specializací na podélné rozvody vody,
vzduchu, paliva, či ostatních kapalin. Dodáváme přímo všem největším automobilkám v segmentu
prémiových vozů a pro renomované výrobce sanitární (koupelnové) techniky.
Jsme stále rostoucí podnik a hledáme zaměstnance na tyto pozice:
• Operátor - montážní dělník
• Operátor - obsluha jednoúčelových strojů
• Kontrolor kvality
• Mistr výroby
Hledáte-li nové zaměstnání, obraťte se na naše personální oddělení:
Jana Vlachová, telefon: 388 402 922, e.mail: jana.vlachova@uniwellcz.cz
Nabízíme perspektivní zaměstnání, motivující mzdu, systém beneﬁtů, příspěvek na dopravu do
zaměstnání, týden dovolené navíc, závodní stravování, 2 x ročně kompletní pracovní oblečení a
obuv, příspěvek na důchodové připojištění, kvaliﬁkaci a odborné vzdělávání.
Více na: www.uniwellcz.cz
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„Jeden svět na Konci světa“,

aneb první ročník filmového festivalu na Kašperkách
Konec února se kvapem blíží, a s ním Vás
všichni milí horští a lidé z okolí srdečně
zveme na vůbec první místní filmový festival! Od středy 25. 2. do soboty 28. 2. do
kašperskohorského kina zavítají ty nejlepší
snímky ze známého festivalu dokumentárních filmů "Jeden svět". Konec světa v názvu zase odkazuje na známý letní hudební
festival, jenž se i letos bude na Horách odehrávat, a to již čtvrtým ročníkem.
Čtyřdenní zdarma přístupné pásmo
promítání Vám uvede výběr zajímavých
snímků, které bodovaly v posledních letech na velkých evropských festivalech.
Dohromady Vás čeká téměř devět hodin
filmů. Chtěli bychom s Vámi pojmout
zdejší kino trochu jinak, otevřeněji, a nabídnout Vám komfort a společné zážitky.
Po celou dobu konání se v kině budou promítat každý den dva filmy, s volným vstupem, občerstvením a možností se o promítaných filmech dozvědět více formou
besedy po projekci. Připravte se na výlet do
celého světa, který přijde za Vámi do místního sálu. Pojďte se podívat na výtečnou
obrazovou kvalitu filmů do zdejšího modernizovaného kina.
Zajímá nás, jaké filmy se Vám budou
nejvíc líbit. Hlasujte po každém promítání o filmech, které Vás nejvíce oslovily!
Hlasovací lístky po závěrečném promítání
slosujeme a vylosovaný výherce dostane
od festivalu věcnou cenu. Podrobný rozpis jednotlivých projekcí je v době vydání
tohoto Zpravodaje již zveřejněn, sledujte
prosím okolí, plakáty a sociální sítě.
Těšíme se na Vás!

Za pořádající spolek Culture Reunion,
Václav Kůs

A na jaké filmy se na Kašperských
Horách můžete těšit?
• Na sever od slunce / Norsko / 2012
/ 46 min.
• Viva Cuba Libre / Kuba / 2013 / 60
min.
• Putinovy hry / Německo, Rakousko,
Izrael / 2013 / 90 min.
• Vražedná pole na Srí Lance / Velká
Británie / 2013 / 93 min.
• Zločinci podle zákona / Izrael,
Německo, Španělsko / 2010 / 91
min.
• Tři dary / Česká republika / 2011 /
26 min.
• Z popelnice do lednice / Německo /
2011 / 88 min.
• Vzdám to až zítra / Velká Británie,
USA / 2011 / 95 min.

1. ročník
25. 2. - 28. 2. 2015
Kino Kašperské Hory

Pozvánka na živou hudbu
do Nebespánu

V únoru a březnu Vás srdečně zveme na zajímavé akce:

Sobota 14. 2. od 18.00 Valentýn podle
Amélie z Montmartru.
Výtečné valentýnské menu pro
2 zakončete koncertem Jill tria ve složení
2x akordeon, housle a violoncello, které
vám zahraje překrásné romantické melodie
z legendárního filmu.

Sobota 21. 2. od 17.00 do 20.00 a neděle
22. 2. od 9.30 do 12.00 opět živý klavír
v Nebespánu.
Přijďte si dát večeři, kávu se zákuskem
nebo čerstvý croissant ke snídani za
neotřelého doprovodu lehce jazzového
živého klavíru.

Sobota 14. 3. od 20.0 0 opět
v ýborná šansoniérka paní Eva
K riz s   neuvěř itelným k lav írním
doprovodem
panem
Milanem
Dvořákem, tentok rát v hudebním
pásmu „ Zlatá éra francouzského
šansonu“.
Přenesete se do známé kavárny „Les Deux
Magots“ v pařížské Latinské čtvrti, kde se
scházely v 50.-60. letech minulého století největší osobnosti francouzské kulturní
scény i francouzského šansonu: Montand,
Aznavour, Gréco, Piaf, Bécaud...
Vstup na všechny akce je zdarma
(kromě konzumace). Rezervace na tel.
603255563 nebo na info@nebespan.cz.
Přejeme Vám hezké zimní dny a těšíme
se na setkání v Nebespánu!

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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Knihovna
v roce 2014

Ze školy
Krajina za oknem
Vyhlédnu-li z okna do krásné zimní
krajiny, vidím, že zima již konečně vládne přírodě v plné své síle. Všechny stromy
jsou už úplně holé jako ptáčata po vylíhnutí a ten, který nedávná vánice ohnula
tak, že to vypadalo, že se již navrátit do
původní polohy nedokáže, dnes stojí, jako
by se nic nestalo. Celou lednovou přírodu pokrývá jemná, běloskvoucí sněhová
přikrývka.
Ročnímu období odpovídající zima
zahnala většinu zvířat do jejich doupat
k zimnímu spánku, proto vidím jen jediného ptáčka, kterému zima nevadí a vesele
cvrliká, jako by bylo jaro nebo léto. Jindy
hlučně fučící meluzína se pro tuto chvíli ztišila v jemné ševelení. Odsud vidím
i naplněný krmelec, ke kterému přišla jen
jediná srnka a labužnicky si pochutnává
na voňavém senu.
Do toho všeho vykouklo zpoza mraků
sluníčko. Lehký prašan se pod jeho paprsky rozzářil tak, že všechno kolem zalily
pableskující šmouhy světla, až z toho oči
přecházely.
Krásný výhled z okna mi okamžitě zlepšil náladu.
Michal Hasoň
8. třída

Báseň
Sním o tom, že jsem Váš,

Sním o tom, že jsem stále mlád,
Sním, že celý svět změním,
nikdy nikoho neurazím…
Nemám ego a ignoruju tvoje
Jdu si cestou svou…
Nic mi nezabrání, abych potkal svoji paní.
Jdu však stále za tebou.
Jaroslav Červeňák,

9. třída, leden 2015

Dle statistického zpracování bylo v loňském roce půjčeno celkem 3755 knih a 466
časopisů. Bylo pořízeno 195 nových knih
v celkové hodnotě 39.650,- Kč a 168 výtisků časopisů v hodnotě 3053,- Kč. Také
jsme zde měli zapůjčeno 60 knih z výměnného fondu z Městské knihovny
v Sušici. V roce 2014 bylo celkem 100 aktivních čtenářů, z toho 74 žen a 26 mužů.
V knihovně máme k dispozici jmenovitý
seznam nejpilnějších čtenářů. Pro zajímavost: nejpilnější čtenářka přečetla v loňském roce 162 knih. Nejvíce půjčovaní
spisovatelé jsou např. Nesbo, Moyesová,
Vondruška, Žák, Dan Brawn, Hájíček,
Wilburg Smith, Sparks Nicolas a mnoho
dalších. V loňském roce proběhly v rámci knihovny i dvě akce: již tradiční Noc
s Andersenem a beseda se spisovatelkou
Martinou Bittnerovou. Další novinkou
v naší knihovně je spuštění online katalogu a to od prosince 2014. Online katalog
naleznete na stránkách www.sumavanet.
cz/ickhory. V katalogu najdete všechny
knihy, brožury a časopisy, které jsou v naší
knihovně k dispozici. Je zde možnost si
výpůjčky i prodloužit (maximálně 3x). Pro
přihlášení do katalogu jsou potřeba přihlašovací údaje, které vám sdělíme v naší
knihovně. V případě jakýchkoliv dotazů se
na nás můžete kdykoliv obrátit, popř. napsat na email kultura@kasphory.cz.
Naleznete u nás velký výběr knih dobrodružných, životopisných, krásné literatury,
historie, detektivek, ale i prózu a poezii.
Odebíráme také časopisy: Květy, Tinu,
Receptář, Praktickou ženu, Vítaného hosta
a nově Švadlenku. Ppro letošní rok plánujeme více akcí v rámci knihovny, o kterých
vás budeme pravidelně informovat.
Věříme, že si v naší knihovně vybere
každý čtenář.

			
Ludmila Veselá
Městská knihovna Kašperské Hory

Hledáme

spolehlivého občana

pro roznos Kašperskohorského zpravodaje
po Kašperských Horách.
Více informací:

na MěKIS a na e-mailu: zpravodaj@kasphory.cz

Vánoční sbírka
Štědrosti
Vánoční sbírka Štědrosti v kostele sv. Markéty vynesla 3 800 Kč. Jak
bylo slíbeno, římskokatolická farnost
Kašperské Hory zdvojnásobí částku
na 7 400 Kč. Sbírka byla mj. dle vhozených přání dobrodinců rozdělena
následovně: Charita (potravinový košík pro souseda) 2 000 Kč, Klub Jonáš
3 400 Kč, Skautský oddíl Kašperské
Hory 2 000 Kč. Obdarované prosíme,
aby se (po domluvě s P. Tomasem) dostavili k převzetí finanční částky s potvrzením o daru. Dárcům vřele děkujeme za jejich štědrost.
Tomas Van Zavrel

Malé povánoční
ohlédnutí
Vážení spoluobčané, doufáme, že jste
si krásně a v klidu užili vánoční svátky, radostně jste oslavili Silvestra a do
Nového roku 2015 jste vykročili správnou nohou.
Naši zaměstnanci pro vás připravili
v předvánočním čase na prodej 65 smrkových vánočních stromků a také ozdobnou klest pro potřeby farnosti, školky a města.
Dále 3 stromečky na adventní trhy
a výzdobu kina, další 2 stromečky dostala škola a také 2 školka, 4 smrčky vyzdobily kostel svatého Mikuláše, 9 jich
bylo použito v kostele svaté Markéty
a poslední dva jste mohli vidět v kostele
Panny Marie Sněžné.
Za Kašperskohorské městské lesy
Hana Naušová

Kašperské Hory
na známkách
AsociaceDeutscher
S c hu l ferei n, z aložena 1880, pro
ochranu německého
jazyka ve všech zemích v RakouskuUhersku,
vydala
poštovní výroční známku s vyobrazením
Kašperských Hor (Bergreichenstein),
z prodeje známky se financovalo tehdejší školství. Známka o rozměru 3x3cm
byla vydána v 5 barvách a platná byla od
roku 1900 - 1918.
Miroslav Kůs Andres

Ročník 11, číslo 1, rok 2015, strana 14

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Tříkrálová sbírka v Kašperských Horách

Začátkem letošního roku ve dnech
3. 1., 4. 1. a 11. 1. 2015 se konal již devátý
ročník Tříkrálové sbírky v Kašperských
Horách a okolních vesnicích Kavrlík,
Červená, Rejštejn, Srní, Modrava,
Horská Kvilda, Svojše. Tento rok byla
hojná účast koledníků a vedoucích, a proto mohla Tříkrálová sbírka proběhnout
i v místech, kde se ještě nekonala, nebo
kde po dlouhá léta nikdo nekoledoval.
Tříkrálová sbírka 2015 v Kašperských

Horách měla rekordní výtěžek 34.14,.-,
což je zhruba o 9 tisíc více než loňský
rok, a tím přispěla k nárůstu celkové konečné částky.
Rádi bychom poděkovali každému, kdo
přispěl ať už ve formě finančního daru,
sladkostí pro koledníky, nebo pomohl jakkoliv jinak. Velké díky patří také koledníkům a vedoucím, bez jejichž ochoty a nadšení by nebylo možné do Vašich domovů
přinést požehnání a přání do nového roku.

Jsme velmi rádi za podporu a projev solidárnosti k ostatním lidem v našem městě,
okolí, ale i ostatním členům společnosti,
kterým se snaží Oblastní charita Sušice
pomáhat.
Všem moc děkujeme a budeme se na Vás
těšit příští rok!
Kateřina Fleischmannová
Veronika Dražková
Koordinátorky Tříkrálové sbírky
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka na Sušicku přinesla
mnoho radosti a výtěžek sbírky byl opět
rekordní!
Dne 2. 1. 2015 odstartovala Tříkrálová
sbírka 2015, kterou na Sušicku již popatnácté organizuje Oblastní charita Sušice.
Vše začalo první den sbírky, kdy naši koledníci dostali požehnání od P. Václava Hese,
v kostele sv. Václava v Sušici. Následujícím
dnem se rozběhlo koledování naplno a Tři
králové začali navštěvovat naše domovy.
V neděli 4. 1. 2015 mohla veřejnost za
zpěvu koled přivítat slavnostně oblečené
Tři krále, kteří přijeli na koních na sušické
náměstí.
Během celého týdne, kdy koledování

probíhalo, navštívili koledníci velkou část
domácností v Sušici, ale také většinu obcí,
spadajících do ORP Sušice. Koledovalo se
tak celkem v 65 obcích našeho regionu.
Letos koledníci navštívili o 21 obcí více než
vloni. Poznat to bylo zejména na celkovém
výtěžku sbírky, který činí neuvěřitelných
339.035,- Kč, což je více o 87.449,- Kč než
v roce 2014! Tímto děkujeme všem dobrým lidem, kteří přispěli!
Výsledná suma se tak pro Oblastní
charitu Sušice stala nov ým rekordem.
Nejde však jen o peníze. Jde o to, že
naši koledníci přinesli do více domov ů
požehnání s přáním všeho dobrého do
následujícího roku a více radosti sv ým

Bohumil Bartizal
- 100 let od narození

Dne 29. ledna letošního roku uplynulo 100 let od narození pana Bohumila
Bartizala (1915 – 2006), zasloužilého
občana našeho města. Pan
Bartizal se významně angažoval při založení Seismické
stanice Geof y zik á lního
ústavu
Akademie
věd
v Kašperských Horách v roce
1960, téměř 20 let pracoval
jako její vedoucí. Bohumila
Bartizala si také pamatujeme jako vynikajícího včelaře a vůbec dobrého člověka.
K letošnímu 55. výročí seismické stanice v Kašperských
Horách připravuje redakce
KHZ rozhovor se současnou

vedoucí tohoto zařízení, paní Janou
Bartizalovou.

(vh)

zpěvem a drobným dárkem od nás.
A kam peníze ze sbírky poputují? 65 %
z výnosu sbírky je určeno pro Oblastní
charitu v Sušici. Tyto prostředky věnujeme
na charitní služby, poskytované lidem, kteří potřebují pomoci – seniorům, matkám
s dětmi v tísni, osobám se zdravotním postižením, lidem bez přístřeší nebo osobám v
krizi. Dalších 15 % obdrží Diecézní charita
České Budějovice jako zřizovatel, 10 % putuje na zahraniční humanitární pomoc organizovanou Charitou ČR v Praze, a 10 %
je určeno na režii Tříkrálové sbírky.
Děkujeme!

Bc. Petra Hoblová
Koordinátor Tříkrálové sbírky Oblastní charita Sušice

Kašperské Hory
za třicetileté války
Podrobné historické dílo k dějinám
Kašperských Hor v době třicetileté války dokončuje plzeňský historik
Doc. PhDr. Jan Kilián, PhD. Odborná
kniha, která bude mít přes 200 stran,
je sondou do osudů našeho města ve
válečných letech 1618–1648. Autor
k tomu využil především bohatství
archivního zejména spisového materiálu z bývalého archivu královského
města Kašperských Hor, uloženého ve
Státním okresním archivu v Klatovech.
Kniha by se měla dostat do rukou veřejnosti ještě v první polovině letošního roku.
(vh)

Počasí v roce 2014 v Kašperských Horách
Rok 2014 byl srážkově podnormální
a teplotně nadnormální. Srážky byly stejné
jako v roce 2013 a opět byly nerovnoměrně
rozděleny. Od ledna do dubna spadlo pouze 114 mm, to je 14,5 % ročního úhrnu.
V období od května do září spadlo 549 mm
srážek a to bylo 70 %.
Za říjen až prosinec bylo opět málo srážek a to jen 121 mm tedy 15,5 %.
Jako v celé Evropě, tak i v Kašperských
Horách, byl rok 2014 teplotně nadnormální, paradoxně jsme se ale moc neohřáli.
Srážkově bohaté letní měsíce snížily počet
slunečných dní na minimum, a tak příležitost na koupání a slunění nebyla skoro
žádná.
A jak to bylo podle měsíců? Leden
a únor skoro beze srážek, teplý a bez sněhu. V březnu se nám ochladilo a na první
jarní den napadlo neuvěřitelných 8 cm sně-

hu. Duben byl vskutku „Aprílový“ typickým střídáním slunce, déšt, sníh i bouřka.
Květen velice bohatý na srážky 174 mm.
Červen byl v roce 2014 nejhezčí, méně srážek a hodně slunce. Červenci a v srpnu bylo
velice nestálé počasí, hodně srážek a málo
slunce. Září, říjen, listopad byly poměrně
teplé a bez výkyvů. Prosinec začal ledovkou a skončil ledovkou, až závěr roku přinesl trochu zimní počasí.
Jako v roce 2013 nebyla zaznamenaná
ani jedna tropická noc či arktický den. Za
zmínku stojí i fakt, že v roce 2014 ležela
sněhová pokrývka jen 33 dní a to jen vždy
kolem 5 cm.

Několik údajů:
• Maximální teplota: 30°C (9. 6., 20. 7.)
• Minimální teplota: -10°C (27. 12.)

•
•
•
•
•
•

Úhrn srážek:
784 mm
Max. vrstva sněhu: 15 cm (30. 12.)
Sněhová pokrývka:
33 dní
Počet dnů se srážkami:
155 dní
Počet slunečných dnů:
94 dní
Počet dnů s bouřkou:
29 dní

A několik zajímavostí:
•
•
•
•
•
•
•

11. 5.
16. a 17. 5.
27. 5.
27. - 29. 5.
8. 7.
22. 10.
1. a 31. 12.

- malé kroupy
- 45 mm srážek
- 33 mm srážek
- 64 mm srážek za 3 dny
- 51 mm srážek
- první sníh
- ledovka

Příjemně prožitý rok 2015 Vám všem přeje
Miroslav Mäntl, Kašperské Hory
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První yoyo závody na Šumavě
V sobotu 13. 12. 2014 se konaly vůbec
první yoyo závody na Šumavě a to přímo
v našem městě Kašperské Hory. Závody
nesly název KYC (Kašperský yoyo contest).
Vše začínalo od 10.00 a konec byl v 17.30,
poté byl malý ohňostroj. Soutěžilo se ve
mnoho kategoriích: Začátečníci, Středně
pokročilí, Pokročilí a X-Divize. Kategorii
začátečníci vyhrál Šimon Sekyra, kategorii
středně pokročilí vyhrál Zbyněk Bartoš,
kategorii Pokročilí vyhrál David Stejskal
a kategorii X-Divize vyhrál Petr Kavka.
Celkem se zúčastnilo 45 lidí. Děkujeme
všem sponzorům a také městu za pronájem
kina. Těšíme se zase za rok.
Ondra Beneda a Jirka Čech (pořadatelé)

Novoroční závod v orientačním běhu
cením. V časovém limitu měli oražením
kontrol získat co nejvyšší počet bodů
(maximum 1320 b.). Při shodném počtu
bodů rozhodoval dosažený čas.

A jak to nakonec dopadlo?
Trať „Klasik“ (dívky)
1. Czerwenková Tereza (1320 b., čas 39:03)
2. Komanová Josefa (1320 b., čas 53:45)
3. Fořtová Adélka a Placatka Matěj
(1320 b., čas 56:12)
Tak jako v loňském roce i letos oslavili orientační běžci z Kašperských Hor
začátek nového letopočtu Novoročním
orientačním závodem, uspořádaném ve
městě a blízkém okolí. Pozvánka přilákala i přes vylepšené sněhové podmínky
opět o něco více účastníků. Soutěžících
bylo přes padesát a dalších dvacet tvořili rodiče doprovázející svou drobotinu, která zatím mapě moc nerozumí.
Pořadatelé připravili tři různé mapy
pro tři různé tratě. Nejmenší děti v kočárcích, případně čerstvě chodící, absolvovaly kontroly po náměstí. Těch
pořadatelé postavili celkem 10 a všichni
účastníci této tratě je nalezli a všechny
orazili. Okruh po náměstí byl i zahřívacím kolem pro kategorii „Masters“, kde
běželi buď zkušení orientační běžci, případně pravidelní účastníci Novoročních
závodů. Pro letošní rok jim hlavní kartograf Jakub Hulec připravil pro 2. kolo
mapu stabilního katastru, což je mapa
z poloviny 19. století. Aby to neměli neúměrně těžké, doplnil jim do mapy nové
ploty, branky a průchody. Poslední trať
„Klasik“ byla postavena na standartní mapě pro parkový orientační běh.
Zde běželi nejen rodiče s dětmi, ale
i děti a mládež do 18 let. Tratě „Klasik“
a Masters“ měly v prostoru umístěno
20 kontrol s ůzným bodovým ohodno-

Trať „Klasik“ (chlapci)
1. Mayer Šimon (1320 b., čas 56:09)
2. Šuster Antonín (1320 b., čas 57:30)
3. Šuster Ondra ( 850 b., čas 57:31)
Dívky běžely v doprovodu rodičů, chlapci samostatně.
Trať „Masters“ (ženy)
1. Kovářová Lenka (1320 b., čas 42:47)
2. Patáková Zuzka (1320 b., čas 44:45)
3. Kovářová Julie (1320 b., čas 53:30)
Trať „Masters“ (muži)
1. Les Martin (1320 b., čas 30:30)
2. Václavík Jan (1320 b., čas 37:06)
3. Paták Martin (1320 b., čas 41:20)
Trať „Masters“ (veteránky)
1. Patáková Mária (850 b., čas 54:10)
2. Kovářová Alena (780 b., čas 44:50)
3. Hönigová Iva (780 b., čas 53:40)
Slunečné zimní počasí, teplý čaj a výborné cukroví paní Fialové jsou tou nejlepší pozvánkou na příští Novoroční.
Poděkování patří Městu Kašperské Hory
za poskytnuté perfektní zázemí v předsálí
kina.

Pavla Hulcová

Lavina
dávných fotek
z Kašperek
Jste uživatelem sociální sítě Facebook?
Ano? A jste ve veřejné skupině Kašperské
Hory? Ne? Tak prosím věnujte tomuto
článku krátkou pozornost. Rozhodně
Vám doporučujeme se podívat do této
skupiny, kde se v posledním měsíci doslova strhla lavina se starými fotografiemi od rodáků, pamětníků, nadšenců
a celé řady místních. Lidé sem nahrávají
fotky ze starých horských poutí, společných výletů z mládí, ze staré „Keltovny“,
z ulic, jež dnes už vypadají úplně jinak,
atd. Schválně se sami podívejte. Možná
tam najdete kamaráda, sousedku, spolužáky, Karla „Bábu“ s bujnou kadeří,
a mnoho, mnoho dalšího. A nakonec
třeba i sami doma naleznete v krabici
od bot pradávné fotky, které by mohly
ostatní zajímat. Tak se pak s nimi neváhejte s ostatními podělit!
Václav Kůs

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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Pohledy do krajiny v Kašperských Horách
Informační středisko (IS) a Středisko environmentální výchovy (SEV) NP Šumava
v Kašperských Horách připravilo pro své
návštěvníky v zimní sezoně bohatou nabídku programů pro veřejnost.
V lednu se konala večerní přednáška
s Petrou Karešovou „Bylinky pro každý
den“. Povídali jsme si o známých i méně
známých léčivých rostlinách, které znaly
a používaly i naše babičky. Součástí programu byla ochutnávka bylinkových čajů.
Opět je před námi dvouměsíční tradiční
cyklus cestovatelských přednášek a promítání fotografií na různá témata a z různých
koutů světa. Zájem o cyklus Pohledů do
krajiny dokládá rekordní loňská návštěvnost 480 osob.
Na letošní úvodní přednášce ve čtvrtek 5. února od 18 hodin s Miloslavem
Martanem navštívíme „Severozápad
USA“ – ráj milovníků hor, lesů a sopek.

Obrovskou sílu vody, ledu a ohně poznáte
v deštných pralesech na pobřeží Tichého
oceánu, v ledovcových oblastech Skalistých
hor a ve vulkanickém Kaskádovém pohoří.
Oblast se prezentuje vyhaslými i spícími
sopkami a na mnoha místech se přímo na
vlastní oči setkáváte s důsledky jejich činnosti. Mount Rainier s mnoha ledovci, sopka Saint Helens, která naposledy vybuchla
před pár lety a největší sopečné jezero na
světě Crater Lake. To vše doplní největší
světový supervulkán, ve kterém se nalézá
úchvatný národní park Yellowstone s největší koncentrací gejzírů na světě. Takový
je americký severozápad. Chladný a žhavý
zároveň.
12. února se prostřednictvím teleobjektivu s námi o své cestovatelské zážitky
z Jihoafrické republiky podělí Radek
Vrhel. Tentokrát společně navštívíme
např. Kapské město, mys Dobré naděje
a Stolovou horu. Dozvíme se mnoho zajímavého o tamní přírodě, její fauně a floře
i o životě místních obyvatel.
19. února následuje zajímavé cestopisné
vyprávění známého fotografa a cestovate-

le Vladislava Hoška „Island“. Unikátní
snímky divoké přírody, úžasná barevná
krajina na ostrově sopek, lávy, ledu, kráterů, gejzírů, fjordů a ptáků.
Poslední únorový čtvrtek procestujeme
s Jaroslavem Červenkou a nádhernými
snímky podmanivé krajiny celý „Nový
Zéland“ od moře až k horám.
V březnu nás čekají také 4 večerní promítání. Například 5. března s Pavlem
Šustrem a jeho projekcí krásných snímků během cesty po Nepálu navštívíme
budhistické i hinduistické památky v údolí
Kathmandu, podnikneme dvoutýdenní
trek do Národního parku Sagarmatha,
který se nachází v nejbližším okolí nejvyšší hory světa Mt. Everestu, zastavíme
se krátce v tropickém národním parku
Chitwan, kde se vydáme za slony a nosorožci, a nakonec se pokusíme vydat po
stopách sněžného levharta v údolí pod masivem Annapurny.
A 12. března se
vydáme ze srdce
Evropy do Santiaga
de Compostela, aneb
pěšky z České republiky až k oceánu
na západ Španělska.
S Patrikem Kotrbou
7 tisíc kilometrů údolími Alp, po italské
Riviéře, Azurovým
pobřežím a Costou
Bravou do Barcelony,
poté
Pyrenejemi,
a napojení na hlavní
Francouzskou cestu
k oceánu na středověký konec světa.
Nezapomínáme ani na denní programy
pro širokou veřejnost.
Ve čtvrtek 5. února od 13 hodin Vás zveme
na tvořivou dílnu „Den s kolovrátkem“.

Ve středu 11. února nás čeká „Den
s rysem ostrovidem“. Spolu se zoologem
Správy NP Šumava Luďkem Bufkou jsme

pro Vás připravili odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí o naší největší kočkovité
šelmě, které bude zakončeno přednáškou,
kde se dozvíte i nejnovější výsledky z výzkumu rysů na Šumavě.
Ve čtvrtek 12. února se spolu s námi
můžete vydat na sněžnicích poznávat šumavskou historii a zimní přírodu na trase
z Roviny přes kapli sv. Vintíře na Březník
a odtud do Dobré Vody a zpět na Rovinu.
Na další tvořivé dílně 19. února budeme
vyrábět dárky z fimo hmoty.

Ve středu 25. února se přijďte seznámit
s výrobkem Šumava – originální produkt a poslechnout si mnoho zajímavého
o „Historii sklářství na Šumavě“. Co to
byly pateříky a jak se vyrábějí vinuté perly? S Janou Wudy se podíváte na celý postup výroby skleněného korálku a sami se
můžete pokusit o výrobu svého zářivého
pokladu.

Budou-li příznivé sněhové podmínky,
čeká nás v polovině února Dobrodružství
na sněžnicích s cílem dobýt hrad Kašperk.
Během dobrodružné výpravy na sněžnicích nás čekají různé úkoly a překážky,
které musíme cestou překonat.
Nabídku na všechny připravované programy a pozvánky na akce s upřesněním
konkrétních termínů najdete na stránkách
Správy NP Šumava www.npsumava.cz.
Přijďte nás navštívit, těšíme se na Vás.

Milada Janošíková

Autobuso�é jízdní řád� 2015

P�atnost jízdních řádů od 13. 12. 2014 do 12. 12. 2015. Tento ��pis z jízdních řádů spojů, kte�é p�ojíždějí Kašpe�sk�mi Ho�ami má in�o�mati�ní cha�akte�,
� p�ůběhu �oku se spoje mohou měnit. Zd�oj ���.idos.cz.

z KAŠPERSKÉ HORY do SUŠICE (NÁBŘEŽÍ)
Odjezd
4.35
5.30
6.10
6.15
7.28
7.55
9.15
9.18
10.27
10.45
11.45
12.03
13.00
13.35
14.00
14.10
14.10
14.15
14.45
15.11
15.25
16.00
16.25
16.39
17.12
17.16
17.25
17.30
17.30
18.10
18.50
19.45

z SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY

Pozn.
Příjezd
jede � p�aco�ní dn�; > Sušice, že�. st. (5.05)
5.00
jede � p�aco�ní dn�; > Sušice, že�. st. (6.10); (KLT 6.10)
6.05
jede � p�aco�ní dn�; > Sušice, Pod St�áží (6.40); (KLT 6.50)
6.39
6.44
jede �  ; > Sušice, že�. st. (6.50)
jede � p�aco�ní dn�;
7.54
Mod�a�a, Fi�ip. Huť (6.20) > Sušice, že�. st. (8.00)
jede � p�aco�ní dn�; z Stach�, aut. st. (7.35)
8.15
jede od 1.7. do 31.8.; z S�ní (8.50) > Sušice, že�.st. (9.50)
9.42
jede denně, nejede 17.11.; České Budějo�ice, aut.
9.42
nád�. (6.45) > Sušice, nábřeží (9.42); (KLT 10.35)
jede � p�aco�ní dn� od 1.1. do 29.5., od 25.9. do
10.54
12.12.; Mod�a�a (9.45) > Sušice, že�. st. (11.00)
jede � p�aco�ní dn� od 1.6. do 25.9.; K�i�da (9.50)
> Sušice, že�.st. (11.20); přep�.
� obd. 1. 6. 11.12
30. 6.; 1. 9. - 27. 9.
jede denně od 1.7. do 31.8.;
12.12
Mod�a�a (11.00) > Sušice, že�.st. (12.20);
jede denně od 1.7. do 31.8.;
12.28
K�i�da (11.10) > Sušice, že�.st. (12.35);
jede denně od 1.7. do 31.8.;
13.27
K�i�da (12.05) > Sušice, že�.st. (13.35);







jede � , 5.4., 1.5., 8.5., 5.7., 27.9.; Mod�a�a
(13.00) > P�aha, Na Knížecí (16.30)
jede � p�aco�ní dn� od 1.6. do 25.9.; Mod�a�a
� obd.
(13.15) > Sušice, že�.st. (14.35); přep�.
1.6. - 30.6. a 1.9. - 27.9.
jede � p�aco�ní dn� od 1.1. do 30.6., od 1.9. do 12.12.
jede � p�aco�ní dn� od 1.7. do 31.8.
jede denně od 1.7. do 31.8.;
S�ní (13.50) > Sušice, že�.st. (14.50);
jede � p�aco�ní dn�; > Sušice, že�.st. (15.25)
jede � p�aco�ní dn�;
Stach�, aut.st. (14.55) > K�ato��, aut.nád�. (16.20)
jede � p�aco�ní dn�; přes Nezdice na Šuma�ě
(15.40), Žihobce (16.08) > Sušice, že�.st. (16.40)
jede � p�aco�ní dn� od 1.1. do 30.6. a od 1.9. do 12.12.;
Mod�a�a, Fi�ip. Huť (15.10) > Sušice, že�.st. (16.30)





jede �  od 1.1. do 28.6. a od 6.9. do 12.12.;
Mod�a�a (15.30) > Sušice, že�.st. (17.00)
jede denně od 1.7. do 31.8.;
K�i�da (15.50) > Sušice, že�.st. (17.11)
jede �  od 1.1. do 27.6. a od 5.9. do 12.12.;
Mod�a�a (16.30) > Sušice, že�.st. (17.45)
jede � , 6.4., 6.7., 28.9., nejede 5.4., 5.7., 27.9.;
Mod�a�a (16.40) > P�aha, Na Knížecí (20.00)
jede � p�aco�ní dn� od 1.1. do 29.5. a od 29.9. do 12.12.;
Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (16.35) > Sušice, že�.st. (17.55)
jede � p�aco�ní dn� od 1.6. do 25.9.;
K�i�da (16.35) > Sušice, že�.st. (18.05)
jede � , od 30.5. do 28.9.; K�i�da (16.35) > Sušice, že�.st. (18.05); přep�.
� obd. od 1.7. do 31.8.
jede denně od 1.7. do 31.8.;
S�ní (17.45) > Sušice, že�.st. (18.45);
jede denně od 1.7. do 31.8.;
K�i�da (17.55) > Sušice, že�.st. (19.25)
jede � p�aco�ní dn�; > Sušice, že�. st. (20.15)





14.00
14.27




9.55
10.50
12.10
12.50
13.05
13.10
13.50
13.50

14.35
14.35

13.55

14.42

15.03

15.18

15.03

15.32
16.35
16.25
16.54
17.03
17.39
17.40
17.50

15.03
15.48
17.05
18.35
19.00
20.35

13.10

13.34
13.50

18.37
14.16
20.10

 | pondě�í, úte��, středa, čt��tek, pátek, sobota, nedě�e

| jede � nedě�i a státem uznané s�átk�
| spoj přep�a�uje jízdní ko�a
aktua�izace 20. 1. 2015



jede � , 6.5., 6.7., 28.9., nejede 5.4., 5.7., 27.9.;
P�aha, Na Knížecí (11.30) > Mod�a�a (14.55)
jede � p�aco�ní dn� od 1.1. do 29.5. a od 29.9. do 12.12.;
Sušice, že�.st. (14.50) > Mod�a�a,Fi�ip. Huť (16.27)
jede � p�aco�ní dn� od 1.6. do 25.9.; z Sušice, že�.st.
(14.50) > K�i�da (16.35)
jede denně od 1.7. do 31.8.; z Sušice, že�.st. (14.50)
> K�i�da (16.30)
jede denně od 1.7. do 31.8.; z Sušice, že�.st. (15.40)
> S�ní (16.40);
jede � p�ac. dn�; z Sušice, že�.st. (16.55) > Mod�a�a (18.20)
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (18.30)



jede � ; z Sušice, že�.st. (18.55)
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (20.30)

10.20
11.15
12.40
13.13
13.30
13.34
14.15
14.16
14.20
15.32
15.32
15.32
16.13
17.31
19.00
19.30
21.00

z KAŠPERSKÉ HORY do STACHY

17.57

19.17

jede � , 5.4., 1.5., 8.5., 5.7., 27.9.; z P�aha, Na
Knížecí (7.30) > Mod�a�a (10.55)
jede denně od 1.7. do 31.8.; z Sušice, že�.st. (10.40)
> K�i�da (12.10)
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (12.05)
jede denně od 1.7. do 31.8.; z Sušice, že�.st. (12.40)
> S�ní (13.35);
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�. st. (13.00)
jede denně, nejede 17.11.; z Sušice, nábřeží (13.10) >
České Budějo�ice, aut.nád�. (15.49)
jede � p�aco�ní dn� od 1.1. do 30.6. a od 1.9 do 12.12.;
z Sušice, že�.st. (13.40) > Mod�a�a, Fi�ip. Huť (15.00)
jede � p�aco�ní dn�; > Stach�, aut. st. (14.35)

Odjezd
Pozn.
7.10
jede � p�aco�ní dn�; z K�ato��, aut. nád�. (6.00)
10.10 jede � p�aco�ní dn� od 15.6. do 30.9.

13.10
17.57

V�s�ět�i�k�:



Odjezd
Pozn.
Příjezd
5.25 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (5.20)
5.50
jede � p�aco�ní dn�; z K�ato��, aut. nád�. (6.00) >
6.45
7.10
Stach�, aut.st. (7.25)
jede � p�aco�ní dn�; přes Žihobce (7.01) - Soběšice
6.45
7.45
(7.14) - St�ašín (7.27) - Nezdice na Šum. (7.32)
jede denně od 1.7. do 31.8.; z Sušice, že�.st. (7.00)
7.10
7.35
> S�ní (8.00)
jede denně od 1.1. do 29.5., od 29.8. do 12.12.;
8.25
8.48
z Sušice, že�.st. (8.20) > Mod�a�a (9.35)
jede denně od 1.6. do 30.6.; z Sušice, že�.st. (8.20) >
8.25
8.48
K�i�da (9.45);
jede denně od 1.7. do 31.8.; z Sušice, že�.st. (9.40) >
9.51
10.15
Mod�a�a (10.58);

jede - od 9.2. do 12.2., 2.4., od 1.7. do 31.8.,
29.10., nejede 6.7.; > St�akonice, aut. nád�. (14.35)
jede � , nejede 1.5., 8.5.; > St�akonice, aut.nád�. (14.35)
jede denně, nejede 17.11.; z Sušice, nábřeží (13.10) >
České Budějo�ice, aut.nád�. (15.49)
jede � - od 1.1. do 30.6., nejede od 6.2. do
15.2., 2.4., 6.4., jede � - od 1.9., nejede 28.9.,
28.10., 29.10., 17.11., > St�akonice, aut. nád�. (15.25)
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, nábřeží (13.50)

Příjezd
7.25
10.30
13.31
13.31
13.53
14.11
14.35

z STACHY do KAŠPERSKÉ HORY
Odjezd
Pozn.
7.35
jede � p�aco�ní dn�; > Sušice, nábřeží (8.15)
7.55
jede � p�aco�ní dn� od 15.6. do 30.9.
jede denně, nejede 17.11.; České Budějo�ice, aut.
8.59
nád�. (6.45) > Sušice, nábřeží (9.42)
12.50 jede � p�aco�ní dn�
14.55 jede � p�aco�ní dn�; > K�ato��, aut. nád�. (16.20)

Příjezd
7.55
8.15
9.18
13.10
15.11
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KULTURA ÚNOR - BŘEZEN
VÝSTAVY
1. 12. 2014 - 13. 3. 2015
V�sta�a „Net�adiční panenk�“
V�sta�a panenek Ba�bie a M� Scene � háčko�an�ch kost�mech, někte�é ���obk� na p�odej.
| V�sta�ní místnost �adnice Kašpe�ské Ho��

1959. Fantas� / Dob�od�užn� / Rodinn�
m�ádeži přístupno, 97 min. �stupné 40 Kč
| Kino Kašpe�ské Ho��

m�ádeži přístupno, 78 min., �stupné 40 Kč
| Kino Kašpe�ské Ho��

6. 3. | 17.00
Ledo�é k�á�o�st�í

DALŠÍ AKCE

Nebojácná a �ěčně optimistická Anna se
��dá�á na �e�ko�epou ��p�a�u � dop�o�odu
d�sného ho�a�a K�istoffa a jeho �ě�ného soba
S�ena, ab� na�ez�a s�ou sest�u E�su, jejíž
�edo�á kouz�a u�ězni�a k�á�o�st�í A�ende��e do �ěčné zim�. Animo�an� / Muziká� /
Fantas�, přístupno, 102 min., �stupné 40 Kč
| Kino Kašpe�ské Ho��

13. 3. | 17.00
Že��� Ninja
6. 12. 2014 – 28. 2. 2015
V�sta�a Šuma�ské bet�ém�

V�sta�a �ůzno�od�ch šuma�sk�ch bet�émů, také od místních t�ů�ců.
| Ga�e�ie Muzea Šuma�� Kašpe�ské Ho��

KINO
13. 2. | 17.00
T�ans�o�me�s - Zánik

Město Ne� Yo�k zou�a�e potřebuje h�din�,
�šak pouze do té dob� dokud se � městské
kana�izaci �inou nepodařeného genetického expe�imentu neobje�í čt�ři bojo�níci
� k�un�ři a s mimořádn�mi schopnostmi.
Dob�od�užn� / Akční / Fantas� / Komedie /
m�ádeži přístupno, 101 min., �stupné 40 Kč.
| Kino Kašpe�ské Ho��

25. 2. – 28. 2. | 18.00; 20.00
Fi�mo�� �esti�a� „Jeden s�ět na Konci
s�ěta“

Automechanik Cade Yage� se snaží uži�it sebe
a s�ou dospí�ající dce�u Tessu op�a�o�áním
hodně nepojízdn�ch ��aků. Zou�a�e se mu
nedaří, a�e jen do dob�, než se z jednoho
�oztřískaného nák�a�áku ��k�ube T�ans�o�me� a z�o�na ten nejdů�ežitější – Optimus
P�ime. Akční / Dob�od�užn� / Sci-Fi, m�ádeži přístupno, 165 min., �stupné 50 Kč.
| Kino Kašpe�ské Ho��

Nenechte si ujít čt�řdenní p�omítání těch
nej�epších snímků ze známého ��mo�ého
�esti�a�u Jeden s�ět. Zažijte ho�ské kino jinak
a přij�te sh�édnout zajíma�é dokument� z
ce�ého s�ěta. V p�og�amu ��m�: Na se�e�
od s�unce; Vi�a Cuba Lib�e; Putino�� h��;
V�ažedná po�e na S�í Lance; Vzdám to až
zít�a; Z�očinci pod�e zákona; Z pope�nice
do �ednice; Tři da��. Vstupné zda�ma.
| Kino Kašpe�ské Ho��

20. 2. | 17.00
Z�oba – K�á�o�na če�né magie

20. 3. | 17.00
Z�oni�ka a pi�áti

Snímek Z�oba – K�á�o�na če�né magie
��p�á�í dosud nezp�aco�an� příběh �egendá�ní z�é k�á�o�n� z k�asického snímku
spo�ečnosti Disne� Šípko�á Růženka z �oku

Ze s�ěta Pet�a Pana přichází do našich kin
snímek Z�oni�ka a pi�áti, �e�ko�epé dob�od�užst�í o Za�ině, ch�t�é a ambiciozní �í�e, kte�á je
oh�omena neu�ěřite�n�mi možnostmi mod�ého
kouze�ného p�ášku. Animo�an� / Fantas�,

5. 2. | 13.00 - 16.00
Den s ko�o��átkem

Co je třeba udě�at, než si up�eteme ponožk�? Budeme p�át, česat, spřádat a dá�e
zp�aco�á�at o�čí �ouno. Co z toho �znikne,
zá�eží už jen na Vás. Vstupné 20 Kč.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

5. 2. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� - Mi�os�a� Ma�tan Se�e�ozápad USA
T�adiční c�k�us �eče�ních přednášek a p�omítání. Vstupné 20 Kč.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

6. 2. | 19.30
Di�ad�o Tři zub� děda Vše�ěda

Di�ade�ní spo�ek z Ha�tmanic předsta�í di�ade�ní komedii. Vstupné 70 Kč
| Kino Kašpe�ské Ho��

7. 2. | 15.00
Maška�ní p�o děti

Zába�n� p�og�am p�o děti p�n� soutěží,
ži�ého zpě�u, dětské diskotéko�é sho�,
ba�onko�ého mode�ingu a �o�b� Miss maska.
Ma�á tombo�a p�o dospě�é. Vstupné 40 Kč
dospě�í, 20 Kč děti, MASKY ZDARMA.
| Ho�sk� k�ub

11. 2. | 14.30 - 16.30; 17.00
Den s ��sem ost�o�idem

Spo�u se zoo�ogem Sp�á�� NPŠ L. Bu�kou
je přip�a�eno odpo�edne p�né he�, akti�it
a zajíma�ostí o této naší nej�ětší kočko�ité
še�mě, kte�é bude zakončeno od 17.00 přednáškou, kde se doz�íte i nejno�ější ��s�edk�
z ��zkumu ��sů na Šuma�ě. Vstupné 20 Kč.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
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KULTURA ÚNOR - BŘEZEN
12. 2. | 10.00 - 14.30
V�p�a�a za histo�ií na sněžnicích
V�měňte ��že za sněžnice a ��dejte se s
námi po stopách histo�ie. Vstupné 30 Kč.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

12. 2. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� – V�he� Radek –
Jihoa��ická �epub�ika
T�adiční c�k�us �eče�ních přednášek a p�omítání. Vstupné 20 Kč.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

14. 2. | 11.00
Vepřo�é hod�

SDH Kašpe�ské Ho�� pořádá �epřo�é
hod� před hasičá�nou � Besední u�ici.
| Budo�a hasičá�n� � Besední u�ici, Kašpe�ské
Ho��

19. 2. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� - V�adis�a� Hošek
- Is�and - země ohně a �edu

a p�omítání na �ůzná témata a z �ůzn�ch koutů s�ěta. Vstupné 20 Kč.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

T�adiční c�k�us �eče�ních přednášek a p�omítání. Vstupné 20 Kč.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

BŘEZEN

23. 2. | 18.00
Přednáška M� a naše zd�a�í

4., 7., 11. a 14. 3. | 10.00 – 16.30
Ja�ní p�ázdnin� na Kašpe�ku

Rozhoduje způsob m�š�ení o nemoci a zd�a�í?
Jakou �o�i h�ají �e �ašem ži�otě emoce a
způsob �nímání? O tom a mnohem da�ším si
budeme po�ídat s auto�kou c�k�u „Sí�a m�š�enk�“ Antonií K�zemieňo�é. Vstupné dob�o�o�né, pořadate� K�ub kašpe�skoho�sk�ch žen.
| Ho�sk� k�ub, Kašpe�ské Ho��

Zasta�te se při s�ém puto�ání na k�á�o�sk� h�ad Kašpe�k. Více in�o�mací na�eznete na ���.kaspe�k.cz.
| H�ad Kašpe�k

25. 2. – 28. 2. | 18.00; 20.00
Fi�mo�� �esti�a� „Jeden s�ět na Konci
s�ěta“

| Pod�obněji � p�og�amu kina �iz ��še.

17. 2. | 15.30
Masopustní p�ů�od

Kašpe�skoho�sk� masopustní p�ů�od
se odeh�aje po oko�í kašpe�skoho�ského náměstí. S�az u kašn� na náměstí.
| Kašpe�ské Ho��

25. 2. | 13.00 - 17.00
Histo�ie sk�ářst�í na Šuma�ě

Co to b��� páteřík� a jak se ���ábějí �inuté
pe���? Přij�te se seznámit s ���obkem Šuma�a
- o�iginá�ní p�odukt, pos�echnout si mnoho
zajíma�ého o histo�ii sk�ářst�í na Šuma�ě
a podí�at se na ce�� postup ���ob� sk�eněného ko�á�ku. Sami se pak můžete pokusit
o ���obu s�ého záři�ého pok�adu. Vstupné
p�og�am 20 Kč, ���oba ko�á�ku 20 Kč.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

25. 2. a 28. 2. | 10.00 – 16.30
Ja�ní p�ázdnin� na Kašpe�ku

19. 2. | 13.00 - 15.30
T�oříme z �mo hmot�

P�ožijte u nás odpo�edne a ozdobte si
�žičku, p�opisku nebo jin�, �ám mi��, předmět z ko�u nebo sk�a. Vstupné 30 Kč.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

Zasta�te se při s�ém puto�ání na k�á�o�sk�
h�ad Kašpe�k, kte�� o ja�ních p�ázdninách
ote�í�á b�án� ná�ště�níkům. P�a�ide�ně od
25. 2. do 14. 3. p�a�ide�ně každou středu
a sobotu je h�ad ote�řen �eřejnosti. Více
in�o�mací na�eznete na ���.kaspe�k.cz.
| H�ad Kašpe�k

26. 2. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� – Ja�os�a� Če��enka
– No�� Zé�and
T�adiční c�k�us �eče�ních přednášek

4. 3. | 13.00 – 16.00
Antist�eso�é ma�o�ání

Na t�oři�é dí�ně se seznámíte s net�adičním
��t�a�n�m p�og�amem. Vstupné 20 Kč.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

5., 12., 19., 26. 3. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin�

T�adiční c�k�us �eče�ních přednášek a
p�omítání na �ůzná témata a z �ůzn�ch koutů s�ěta. Vstupné 20 Kč.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

11. 3. | 14.30 – 16.30, 17.00
Den s tajemn�mi nočními �etci Šuma��
– netop���

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

26. 3. | 13.00 – 15.00
Vítání s�átků ja�a

| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
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