Pro obyvatele Kašperských Hor a okolí

Ročník 19, číslo 6, rok 2021

Jaký byl rok 2021?
Vydatná sezona na Kašperku
PROSINEC 2021
Vánoce
Otevírací doby v čase Vánoc.
Zamyšlení a pozvánky na adventní akce.

Informace z radnice
Dokončená Besední ulice, termíny svatebních obadů, a další.
Hrad Kašperk (foto: Radek Lauko)

Ač byla kvůli covidu i letošní návštěvnická sezona v mnoha ohledech
mimořádná a celou třetinu letošního
roku jsme nevěděli, kdy a zda vůbec
bude možné bránu návštěvníkům znovu otevřít, lze ji považovat za velmi
úspěšnou.
S prvním májem jsme otevřeli jako
první památka v zemi. Do 31. října
absolvovalo některou z našich prohlídek zatím 43 595 návštěvníků. To
je sice o necelé 2 tisíce méně oproti
loňsku, ovšem na tržbách nebyla menší návštěvnost nikterak znát. Ba naopak, zcela předčila ta nejoptimističtější
očekávání.
S výslednou ekonomickou bilancí můžeme být letos nadmíru spokojeni. Co
se během kratší, ale o to intenzivnější
sezony na hradě událo?

Kulturní akce
Specifická situace v kultuře se letos projevovala opatrností řady pořadatelů, například absencí velkých festivalů. Celorepublikovým trendem byl také obecně
nižší zájem o lístky v předprodeji, protože
všichni víme, jak nenadále mohou přicházet
protiepidemická opatření. Útlumu akcí jsme
se nicméně rozhodli naplno využít, a tak
to byl v létě na Kašperku doslova jeden
nepřetržitý kulturní festival.
Oblíbená divadla pod širým nebem v podání Spolku Kašpar jsou doménou zejména
letních prázdnin. Letos jsme „velká“ divadla v prostorách bývalého paláce zahájili
už v polovině května třemi divadelními
víkendy (na dvě představení Cyrana v hlavPokračování na straně 6

Pozvánky
Přehled připravovaných kulturních událostí
ve městě a blízkém okolí.

strana 2

AKTUALITY

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vám za vedení města i za sebe popřála krásné vánoční svátky prožité s Vašimi nejbližšími ve zdraví a pohodě. Do
nového roku 2022 Vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody.
Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Máme dokončeno a zkolaudováno
Ano, povedlo se nám dokončit akci „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední
– Vimperská“. Trvalo nám to z finančních
důvodů o rok déle, než jsme předpokládali,
ale máme hotovo a zkolaudováno. Myslím
si, že tím máme další kousek našeho města
hezký a pro všechny i pohodlný. Naše děti
dojdou bezpečně až do školy, konečně chodí po chodníku a nekličkují mezi auty.
A jak to dopadlo finančně? V roce 2019 jsme
uzavřeli – Město Kašperské Hory a Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace – Smlouvu o dílo se „Společností Kašperské Hory – Besední: SKT + SW“
na celkovou cenu díla 44.949.901,74 Kč
bez DPH, přičemž finanční podíl pro město byl 38.507.357,77 Kč bez DPH. Město
v celé stavbě řešilo veškeré sítě – vodovodní řad, kanalizační řad, teplovod, chodníky, a v části, která je pouze ve vlastnictví

města, i všechny povrchy komunikací a za- všem, kterým jsme po dobu rekonstrukce
hradnickou výsadbu. Stavba byla fyzicky otravovali a omezovali běžný život, že jste
dokončena 31. srpna za celkovou cenu pro to vydrželi. Stálo to za to. Přejme si, aby
město ve výši 35.133.881,19 Kč. Úspora na ulice vydržela co nejdéle pěkná.
Bohuslava Bernardová
celé stavbě tedy činí 3.373.476,58 Kč. Přestarostka města Kašperské Hory
sto, že jsme dobu rekonstrukce prodloužili
o jeden rok, nemělo
to vliv na cenu díla.
Zhotovitel si nenárokoval žádné navýšení
ceny (a všichni víme, Nově je v provozu samoobslužné výdejní místo Zásilkovny. Jedjak se ceny enormně noznačnou výhodou je nonstop provoz a snadná obsluha.
JAK POUŽÍVAT Z-BOX: Při nákupu v e-shopu, který doručuje
zvyšují).
Chtěla bych touto zboží přes Zásilkovnu, zvolte možnost doručení na výdejní míscestou
poděkovat to v naší obci. Jakmile vám přijde výzva k vyzvednutí zásilky,
všem, kteří se na akci můžete vyrazit k Z-BOXu. K vyzvednutí vám stačí pouze staže„Kašperské Hory, ul. ná aplikace Zásilkovna ve vašem telefonu a zapnuté bluetooth
Besední a křižovatka na vašem zařízení. Sama se vám otevře schránka, ve které je
Besední – Vimperská“ připraven váš balík.
podíleli. Děkuji i Vám

pozvánka na jednání

Termíny jednání Rady města Kašperské Hory

zastupitelstva města

8. a 20. prosince 2021 a 5. a 19. ledna 2022

Příští jednání se uskuteční:
16. prosince.
Zastupitelstvo města se koná od
17:00, místo konání bude upřesněno.

Jednání rady města se konají v kanceláři starostky města, jsou neveřejná.

Nový Z-BOX naleznete v Dlouhé ulici

Podklady, podněty a připomínky, které mají být zařazeny na jednání rady města je
třeba doručit na podatelnu MěÚ vždy nejméně 7 dní před plánovaným termínem
jednání rady města.

aktuality, kaleidoskop
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Provoz Městského úřadu Kašperské Hory
pro veřejnost v době vánočních svátků
čtvrtek 23. prosince 			
čtvrtek 30. prosince – pátek 31. prosince

zavřeno z provozních důvodů
zavřeno z provozních důvodů

FINANČNÍ ODBOR žádá občany, kteří provádějí platby v hotovosti na pokladně úřadu, aby tak učinili NEJPOZDĚJI VE STŘEDU 22. prosince do 16:00.
Od pondělí 3. ledna 2022 bude úřad fungovat v obvyklé úřední a pracovní době.

Provoz Městského kulturního a informačního střediska
čtvrtek 23. prosince 		
pátek 24. prosince			
sobota 25. prosince		
neděle 26. prosince		
pondělí – pátek 27.–31. prosince

ZAVŘENO
BETLÉM v prostorách radnice 13:00–16:00
ZAVŘENO
Informační středisko a betlém 13:00–16:00
Informační středisko a betlém 10:00–16:00

Městská knihovna
bude otevřena pro výpůjčky i vracení knih do pondělí 20. prosince do 17:00.
Od pondělí 3. ledna 2022 bude ve všech střediscích MěKIS opět obvyklý provoz, informace najdete na www.kasphory.cz

Dentální hygiena
Od 1. ledna 2022 každý pátek v zubní
ordinaci ve 14:00–17:00
Možnost objednání na tel. 601 323 063
ve středu, v pátek a v neděli v čase
14:00–16:00 hodin (i pro neregistrované
pacienty).
Pracujeme se špičkovou technologií, provádíme šetrné bělení zubů, odstraňujeme zubní kámen, pigmenty, leštíme sklovinu, poradíme se správnou hygienou dutiny ústní.
Využíváme pouze moderní bezbolestné postupy.
Možnost zakoupení dentálních pomůcek pro správné čištění zubů.
Možnost zakoupení dárkových poukazů.

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Společenská
kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:
Kalivodová Jaroslava
Marešová Jaroslava
Peterová Eliška
Klementová Růžena
Jirovcová Irena
Zelená Marie
Býček František
Málková Blanka
Vorudová Julie
Netáhlová Markéta
Košátková Emilie
Mužíková Jitka
Valášková Květoslava
Kaprová Vlasta
Vítovcová Hana
Valenta Jaroslav
Kůsová Jarmila
Pekárková Helena
Bernard Jiří
Lorencová Jiřina
Plucková Milada
Staňková Marie
Rašková Antonie
Kolářová Marie
narodili se:
Filip Šuba
Sára Lovasová
Antonín Tušinovský
zemřeli:

MDDr. Petra Šislerová

Poděkování poctivému nálezci
Dne 15. listopadu v brzkých ranních hodinách paní Míková z K. Hor nalezla na chodníku v ulici Vimperská obálku s větším finančním obnosem, kterou okamžitě odnesla na
místní služebnu Policie ČR. Službu konající policista následně předal peníze oprávněné
osobě, která ráno cestou do práce peníze ztratila.
Tímto bychom chtěli poděkovat paní Míkové za poctivost a slušné jednání, které je
velmi příkladné a chvályhodné.
Policie ČR

Kašperskohorský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku, periodicita: dvouměsíčník,
místo vydávání: Kašperské Hory, registrační číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory,
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645. Odpovědná osoba a grafická
úprava: Martina Hamáková, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz. Složení redakční rady je uveřejněno na
internetových stránkách města. Tisk: Dragon Press s. r. o., Klatovy. Pravidla pro vydávání Kašperskohorského zpravodaje, ceník inzerce, elektronická verze aktuálního vydání a archiv předchozích ročníků
jsou k dispozici na webu města: http://www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj.

Hromková Jana
Steinbachová Anna
Klement František
Šubová Anna
Häuslerová Renata
Pozůstalým tímto vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Pokud si nepřejete být ve
Společenské kronice zveřejněni, sdělte to na MěKIS, nebo e-mailem na
adresu: zpravodaj@kasphory.cz

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

20. ledna 2022
Příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

aktuality, inzerce
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Termíny svatebních obřadů v roce 2022
Rada města Kašperské Hory schválila na
jednání 24. listopadu 2021 termíny svatebních obřadů pro rok 2022. Stanovení
termínů, v nichž budou probíhat svatební
obřady, je běžnou praxí a je vhodné nejen
proto, že menší úřady mají v drtivé většině
pouze jednu matrikářku (případně zástup
pro dobu její nepřítomnosti) a omezený po-

čet oddávajících, kteří svatební obřad pro
snoubence vykonávají.
Ze 49 víkendů, v nichž je možné uskutečnit
svatební obřad (celkem 52 víkendů v roce
2022, z toho první víkend je novoroční, jeden z dubnových připadá na dobu mezi velikonočními svátky a prosincový na vánoční
svátky), je tedy stanoveno 25 sobot pro

Termíny
leden
únor

15.01.2022
12.02.2022
12.03.2022
09.04.2022
14.05.2022
11.06.2022
16.07.2022
13.08.2022
10.09.2022
08.10.2022
12.11.2022
10.12.2022

29.01.2022
26.02.2022
26.03.2022
duben
23.04.2022
28.05.2022
18.06.2022
25.06.2022
23.07.2022
srpen
20.08.2022
27.08.2022
24.09.2022
22.10.2022
listopad
26.11.2022
prosinec
---Kontakt
(v pracovní dny):
Bc. michala Vintrová, tel. 376 503 427, 775 864 485, e-mail: matrika@kasphory.cz

obřady uzavírání manželství v působnosti
matriky MěÚ Kašperské Hory.
Kromě těchto tradičně víkendových dnů si
snoubenci často volí pro svatbu všední dny.
I to je samozřejmě možné, je však nezbytné, aby i v případech, kdy se rozhodnou
pro den jiný, vždy nejprve (před tím, než
naplánují ostatní podrobnosti svatebních
oslav) kontaktovali matriku a termín s ní
dohodli. Rádi vyhovíme v maximální možné
míře, je ale na druhou stranu třeba si uvědomit, že matrikářka musí, kromě domluvy
s oddávajícím, splnit řadu povinností, aby
obřad proběhl tak, jak proběhnout má.
A není vždy jednoduché všechny požadavky časově sladit.
Svatební den je významnou událostí pro
všechny, kteří se jej účastní; je dnem, kdy je
plná pozornost soustředěna na snoubence
a všichni mají zájem na tom, aby právě ten
„jejich den“ byl dokonalý.
My se i dál budeme snažit, stejně jako doposud, dělat vše pro to, aby budoucí novomanželé měli na svůj svatební den u nás
jen krásné, trvalé vzpomínky.
Andrea Staňková
tajemnice MěÚ Kašperské Hory

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

čtenáři píší, aktuality
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Hrozně to tady smrdí!
Zejména v době změny atmosférického
tlaku při změnách počasí se Smetanovou
ulicí v Kašperských Horách šíří mnohdy
nesnesitelný zápach z místní kanalizace.
Na tento problém upozorňoval už před
několika lety majitel domu zde pan Vladimír Hedbábný, který v této souvislosti poukázal na to, že místní kanalizace
z roku 2006 byla postavena v rozporu
se zavedenými normami i projektovou
dokumentací. Projekt údajně předpokládal použití potrubí o průměru 300 mm,

ve skutečnosti bylo
ale položeno potrubí o průměru jen
200 mm.
Vedení města na
stížnosti kvůli zápachu ve Smetanově ulici zatím
dosud
konkrétně
nereagovalo.
Vladimír Horpeniak
Kašperské Hory

Smetanova ulice na akvarelu malíře Karla Kupky (archiv Muzea Šumavy)

Vyjádření provozovatele
k zápachu z kanalizace
Za provozovatele vodovodu a kanalizace
pro veřejnou potřebu reaguji na článek
„Hrozně to tady smrdí“, týkající se údajného zápachu z kanalizace v lokalitě ulice
Smetanova.
Provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace se touto problematikou zabýval již
v roce 2019 v návaznosti na upozornění občana vlastnícího rekreační objekt ve Smetanově ulici, který si stěžoval na zápach z kanalizace v této lokalitě za blíže neurčených
podmínek. Provozovatel následně provedl
níže uvedená opatření.
1. Zakrytí šachty Š11 s poklopem bez
odvětrání.
2. Také u stávajících kanalizačních šachet
Š 375 a Š 376 byla provedena výměna
poklopů s odvětráním za poklopy bez
odvětrání.
3. Úprava v šachtě Š 376, a to prodloužením vyústění tlakové kanalizace dále do
úseku gravitační kanalizace.
4. Navýšení četnosti čerpání tlakové kanalizace, aby nedocházelo k případnému
zahní vání.
Na místě bylo provedeno několik namátkových kontrol provozovatelem. V časech, kdy
se na místo dostavil některý z pracovníků
společnosti EVK Kašperské Hory, nebyl
zjištěn žádný zápach pocházející z městské
kanalizace. Se stejným zjištěním proběhla
i kontrolní prohlídka za účasti zástupce vodoprávního úřadu a projektanta ze společnosti VAK Servis. Za účasti vodoprávního
úřadu byla provedena i zkouška čerpání
přes tlakovou kanalizaci, ale ani ta neodhalila žádný zápach.
Autor článku uvádí jako možný důvod pravděpodobně menší dimenzi kanalizačního
potrubí (DN200), než bylo v projektové
dokumentaci (DN300) na výměnu kanalizace ve Smetanově ulici v roce 2006.
V podkladech, které máme k dispozici, je
kanalizace ve Smetanově ulici v PP DN300,

tj. polypropylen v dimenzi 300 mm. Ale ani
případnou sníženou dimenzi potrubí (pokud
stačí odtokově) nevidíme jako důvod zvýšeného zápachu.
Zápach z kanalizace je určitě nepříjemný, ale
do určité míry přirozený, zvlášť při větším
snížení atmosférického tlaku, kdy se z odpadní vody uvolňují
plyny. Svou roli v tom
hrají i odtokové podmínky odpadních vod,
které jsou ovlivněny
stavem a provedením
kanalizace. Zdrojem
ale mohou být i objekty
nesouvisející
s městskou kanalizací,
jako jsou používané či
nepoužívané odpadní
jímky apod.
I když při žádné prohlídce nebyl zjištěn
zápach z městské kanalizace, provozovatel
kanalizace na náklady
vlastníka města Kašperské Hory provedl
výše zmíněná opatření, která mají zamezit
případnému nadměrnému úniku zápachu
z kanalizace. Po provedených úpravách
jsme až do současnosti neevidovali žádné
nové stížnosti týkající
se zápachu z kanalizace ve Smetanově
ulici. V případě zjištění nadměrného zápachu s podezřením,
že pochází z městské
kanalizace, doporučuji ihned kontaktovat

pracovníka provozovatele, který se pokusí
určit příčinu.
V případě podezření na nestandardní stav
nejenom městské kanalizace, ale i vodovodu či teplovodu centrálního zásobování
teplem bych rád poprosil občany města
Kašperské Hory, aby se neváhali obrátit
přímo na provozovatele, společnost EVK
Kašperské Hory.
Za společnost EVK Kašperské Hory Vám
přeji příjemné prožití vánočních svátků.

Marek Jan Vrba
jednatel EVK Kašperské Hory s.r.o.

HRAD
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ní roli s Martinem Hofmannem například
dorazilo během 3. a 4. června 425 diváků).
Letní hraní Kašparů jsme pak poprvé rozšířili o soubor Městského divadla Kladno
s jejich adaptací Snu noci svatojánské, takže
bylo na světě „Shakespearovské léto na hradě“ (tzn. Romeo a Julie, Macbeth, Sen noci
svatojánské).
Vedle zavedených formátů jsme letos vyzkoušeli dvě větší hudební akce na nádvoří pro Kašperk dosud netradičních žánrů:
červnovou rockovou operu Kladivo na pýchu
(288 posluchačů) a koncert Anety Langerové na konci srpna, kam jich přišlo 285. Na
této akci jsme si vyzkoušeli možnosti skutečně velké profesionální produkce. Sice bylo
pro transport celé scény, všech aparatur
a nástrojů třeba mnohokrát projet branou
multikárou, přesto hudební kvality, atmosféra a nadšené publikum vážně stály za to.

měřuje na stavebně-historický vývoj hradu
v širším časovém období. Zcela nové interaktivní dětské prohlídky pro děti od 6 do
10 let se setkaly s kladným přijetím, a zejména díky přístupu našich průvodkyň byly
postupně všechny beznadějně vyprodány.
Potvrdilo se, že má smysl cílit na návštěvnickou skupinu rodin s menšími dětmi.
Stálicí v hradním programu jsou každoroční noční prohlídky, jež pokaždé představí
nějaký méně známý příběh z historie Kašperku. Ve větší oblibě je máme proto, že
si většinu rolí zahrají hradní zaměstnanci
a letní brigádníci. Tentokrát jsme se vypravili do 16. století, kdy měla hrad a přilehlé
panství dočasně ve správě, jakožto vdova
zástavního držitele, paní Zuzana Tovarová.
Ústředním motivem byl spor mezi jejím
hejtmanem a kašperskohorskými měšťany. Červencové i srpnové prohlídky, kdy se
hraje vždy po tři večery, si nenechalo ujít
1043 návštěvníků.

Šumavské Trojhradí
Vzájemná spolupráce Kašperku, Rabí a Velhartic, to je Šumavské Trojhradí. Letos
jsme se osamostatnili a vytvořili spolek,
jemuž předsedá kastelánský předchůdce
Zdeněk Svoboda, a který i letos podpořil
Plzeňský kraj. Podpora se projevila například nejen novými webovými stránkami
nebo pořízením exponátů na jednotlivé
památky, ale zejména uskutečněním Dnů
šumavského Trojhradí − tradiční akce, jež
se koná dvakrát do roka, vždy na jaře a na
podzim. V červnu jsme se zabývali obléháním hradů, v září pak středověkým odíváním. Vedle skvělých speciálních prohlídek,
jimiž prováděla hostující družina pana
Hynka Krušiny ze Žampachu, využíváme
pro podobné příležitosti třeba zastřešeného prostoru na nádvoří, kam od loňska
na speciálně vyrobené stojany pravidelně
umisťujeme dlouhodobé venkovní výstavy
tematické spjaté s momentálním zaměřením Trojhradí. Vedle expozice o obléhání
hradů a o zajímavostech středověkého
odívání jsme tento výstavní prostor zasvětili připomínce natáčení oblíbeného prvního dílu pohádky Anděl Páně.

Nové prohlídkové okruhy
Od července jsme nasadili dva nové prohlídkové okruhy. Proměny hradu, jež vychází, z po mnoha let oblíbené, Stavby
hradu, přičemž inovovaný okruh se za-
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Stavební práce a údržba
Své důležité místo mají i opravy a údržba
hradu, s nimiž jsme začali hned po letošní
dlouhé zimě. Ještě na jaře proběhly výškové
horolezecké práce, během nichž došlo postupně k odstranění náletových dřevin z hradeb, výměně olověných plechů či k nátěrům
šindelů na těch střechách, jež to už potřebovaly. Ve druhé polovině roku byly zahájeny
kamenické práce, vedle jiného zejména při
zajišťování zdiva zbytků věže s okrouhlým
vnitřkem při bývalé východní bráně. Zde
kameník doplnil vypadané či uvolněné zdivo
a podepřel jeho převis, jehož stávající oporu
narušovaly rozsáhlé praskliny.
Výsprava Pustého hrádku
Množství výletníků a zejména fotografů,
kteří chodívají na Pustý hrádek, se odrazilo bohužel i na jeho stavu. Kameník proto
doplnil vypadané kameny a zpevnil korunu
zdiva. Taková výsprava je žádoucí především
před nadcházející zimou. Rovněž byla prosekána přístupová cesta, obnoveny zákazové
cedule a na jaře se chystáme vyměnit řadu
dřevěných dílů za nové.
Návštěvnický komfort a provozní zázemí
Důležité je pro nás vybavení provozního
zázemí, jež skýtá komfort nejen návštěvníkům, ale i zaměstnancům. Ještě v období

Výměna průvodců
mezi hrady
Jaké to je, když si dva
hrady mezi sebou vymění své průvodce?
Takovou otázku jsme
si položili s Milošem
Dempírem, kastelánem hradu Svojanov,
který jako památku
vlastní město Polička
v Pardubickém kraji.
Po více jak měsíčních
přípravách jsme na
Svojanov poslali jednoho našeho průvodce, a naopak přivítali
na Kašperku jednu
jejich velmi šikovnou
průvodkyni. Jako přínosná se ukázala především výměna zkušeností či nahlédnutí,
jak s průvodcovskými
texty pracují jinde.
Tento program prozatím v pilotním režimu
zaujal a inspiroval provozovatele i dalších
nestátních památek.
Pro příští rok chystáme výměnný program
s hradem Kost.
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jarní uzávěry jsme se jali vylepšit provozovnu grilu na nádvoří. Ať to byla nová podlaha,
chladicí boxy, profesionální nerezový pult na
míru, nebo oddělené a nově elektrifikované
skladovací prostory.
Novinkou letošní sezony jsou i tzv. „puky“,
které používáme pro praktickou organizaci
objednávek z grilu. Malé zařízení do kapsy
je návštěvníkovi po zaplacení vydáno při
objednávce v okénku. Návštěvník se zatím
může volně pohybovat po nádvoří. Jakmile
je jeho objednávka připravena, „puk“ zavrní a zabliká. Návštěvník si může jít vzápětí
rovnou převzít objednávku na gril, aniž by
musel v okolí provozu celou dobu vyčkávat
s nastraženým sluchem, kdy kdo vyvolá jeho
číslo. Nádvoří se díky tomu akusticky zklidnilo a rozptýlilo hladové návštěvníky v jeho
celé ploše.
Loni vybudované návštěvnické toalety v sezoně zdárně obstály, proto jsme letos mohli
už jen ladit jejich vzhled. Ke sjednocení stylu dřevěných staveb na nádvoří napomohlo i jejich obložení modřínem a další jemné
vizuální úpravy. Obměněný je také mobiliář
v podobě nových pohodlných laviček s opěradly a všichni si pochvalují stylové odpadkové koše, u nichž už není třeba pokaždé
odklápět víko.
Myslíme také na naše brigádníky, proto jsme
jim pro letošní sezonu vybavili nový prostor
společné kuchyně, například o horkovzdušnou troubu. Do prostoru pokladny a občerstvení jsme pak nechali instalovat topnou
klimatizaci, jež zaručí pohodlné teplo i během zimního provozu, a naopak přívětivé
a osvěžující prostředí v letních měsících, kdy
v provozovně občerstvení vydává teplo řada
spotřebičů.
Covid náhrady za rok 2020
Kašperské Hory se svým Kašperkem letos začlenily do nově vzniklé Asociace nestátních
otevřených památek (ANOPA), jež si dala za
úkol hájit památky ve vlastnictví například
obcí a měst. Společné jarní úsilí přineslo své
plody, a tak se nám i díky spolupráci s Hospodářskou komorou podařilo prosadit zcela
nový program náhrad za rok 2020 i pro památky v soukromém vlastnictví. Výzvu administrovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Za každého „ztraceného“ návštěvníka v rozdílu let 2020 – 2019 bylo tímto dotačním
programem provozovatelům památek vyplaceno po 100,- Kč. Celkem jsme tak získali navíc mimořádných 1.113.200,00 Kč.
Kostel sv. Mikuláše
Po téměř deseti letech hrad Kašperk znovu
zajistil návštěvní provoz, respektive komentované prohlídky v kostele samotném a přilehlé hřbitovní kapli sv. Anny. Že byl o prohlídky zájem, svědčí celkem 701 návštěvníků,
kteří k Mikuláši zavítali. Pokud tomu situace
dovolí, připravujeme se Spolkem Kašpar inscenovanou báseň Popelka nazaretská, jež
by se měla 10. a 11. prosince odehrát právě

v kostele sv. Mikuláše. V režii Jakuba Špalka
se představí paní Milena Steinmasslová a nadějný mladý herec Aleš Petráš. Předprodej
vstupenek je možný prostřednictvím našeho webu www.kasperk.cz. Lístky jsou také
k dispozici na MěKIS na náměstí, případně je
možné vstupenky pořídit na místě.

Sledujte situaci, v ideálním případě vyrazte
na příjemnou procházku po Vánocích nahoru
na hrad. Ostatně těší nás, že letos zavítalo
na Kašperk velké množství místních. Za posádku hradu Vám přeji příjemný adventní čas
a do nového roku hlavně pevné zdraví!

Vánoční provoz
Kvůli epidemiologické
situaci je situace znovu krajně nejistá. Pokud tomu však situace
dovolí, rádi bychom
po dvou letech zase
otevřeli hrad v prosinci, konkrétně od úterý
28. prosince do soboty 1. ledna 2022. Od
loňského roku máme
připravené speciální
zimní prohlídky, jež se
zabývají zejména zimou na staré Šumavě. Hrad Kašperk (foto: Vladimír Hosnedl)

Václav Kůs
kastelán
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Ježíš, světlo v temnotách
Blíží se první adventní neděle, za okny domu
Archy svítí v dálce vesničky rozeseté po kraji jako souhvězdí. Jsou jemným znamením
v temnotě, že v dálce žijí lidé, mají tam své
domovy, že tam tepou lidská srdce... Křehká
lidská srdce, která touží po lásce a bezpečí.
Často teď přemýšlím o rozbouřeném moři,
o vlnách, které zmítají lodí našeho života,
o bezpečném přístavu, kde naše loď může
zakotvit a nemusí se bát nepřízně počasí...
Přemýšlím i o majáku, který stále svítí v dálce, aby naše loď mohla bezpečně doplout

a nenarazit na zrádná skaliska. Přemýšlím
o světle v temnotách dneších dní, o Ježíši...
Už je tomu dávno, co vstoupil jako člověk
do tohoto často temného světa. Jako jasný
maják našich životů. Ukázal v plnosti kým je,
od narození v Betlémě po smrt na kříži.Nic
neskrýval, neuhýbal, dal všechno, miloval
úplně a cele... Jeho život byl tak nesmírně
obyčejný, že si ho dodnes někteří lidé ani
nevšimli. Láska, která nebyla hlučná, láska,
která chodila po tomto světě a milovala.
Láska, která v každé chvíli života dala vše

V zemi Králováků II
Významné vlastivědné dílo o střední Šumavě bylo v říjnu letošního roku představeno
veřejnosti v bavorské Železné Rudě. Jedná
se o druhý svazek rozsáhlého německojazyčného sborníku „V zemi Králováků – Im
Lande der Künischen Freibauern II“. Je to
již 5. přepracované a rozšířené vydání kolektivního díla německých krajanů věnovaného území bývalých králováckých rychet
na Šumavě a jejich širšímu okolí. Kniha
nás například zavede do oblasti Nýrska,

Folmavy, Bystřice nad Úhlavou, Hamrů,
Železné Rudy, Javorné, Prášil, Hartmanic,
Srní, Modravy, Filipovy Huti, Kvild, Bučiny, nebo na Stachy. Kniha většího formátu o 540 stranách je vybavena množstvím
unikátních historických fotografií, nákresů
a plánků, obsahuje jedinečné historické, zeměpisné a demografické údaje ze starších
dob do roku 1945. Knihu vydal krajanský
vlastivědný kroužek pro střední Šumavu
v nakladatelství Morsak-Verlag Grafenau

a nechtěla nic nazpět.
Přichází Advent. Čas, který ukazuje na tuto
lásku, která je stálá a přes všechny bouře
života a dějin zůstává na naši straně. Čas,
který ukazuje na světlo v temnotách, které
nic nemůže uhasnout. NIKDO A NIC. Čas,
který ukazuje na Ježíše, dobrého přítele naší
duše, který svítí jako slunce na cestě životem. Krásný čas hledání pravého Světla mezi
tisíci lákavých světýlek všude kolem. Světel
zdánlivě přitažlivých, které ale nevedou
k radosti a pravdě...
Přeji vám požehnaný Advent a radostné
Vánoce.
Jarka Korandová
milovnice Šumavy

pod redakcí Hanse Schopfa a za organizační podpory Miroslava Marka. Poskytnutím
některých historických fotografií ke zdaru
díla přispěl také pan Emil Kintzl z Kašperských Hor. Kniha navazuje na svůj první
svazek se stejným názvem, který vyšel
roku 2019 a který je věnován obecným
kapitolám vlastivědy střední Šumavy, a pak
převážně Kašperským Horám a jejich nejbližšímu okolí. Tvůrci považují své vlastivědné dílo za pamětnický odkaz současné
i budoucí Šumavě.
Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Městské ku�tu�ní a in�o�mační středisko Kašpe�ské Ho�� Vás z�e na

POKRAČOVÁNÍ

KAŠPERSKOHORSKÉHO BETLÉMU
aneb Nové figurky se představují

11. prosince 2021 v 18:00

ve výstavní místnosti na radnici
vystoupení žáků ZUŠ Kašperské Hory

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

vánoce

strana 9

Jesličky nejsou jen líbezným obrázkem...
Máme-li přijmout radostnou zvěst o Ježíšově narození, je třeba sestoupit na nejhlubší
základnu pokory, mezi nejchudší v Ježíšově
blízkosti, jimiž jsou Maria, Josef a pastýři.
Ve vánoční záplavě dárků nezapomínejme
na to, že nejdůležitější výměna darů nastává tam, kde člověk přijme jako dar Boha
a sám sebe dává Bohu a bližnímu. Pohled
na dítě v betlémských jesličkách nám stále
a znovu připomíná, že právě v této podobě
a právě touto cestou k nám přišla záchrana
a naděje. Boží plán záchrany, spásy, se naplnil jen proto, že jedna statečná a zbožná
mladá žena se rozhodla přijmout dítě. Vánoce připomínají národu ohroženému vymíráním, že ten, „kdo přijme jedno z těchto maličkých“, přijímá Krista a spolu s ním
život, naději a požehnání. „Národy bez
dětí jsou národy bez budoucnosti“, varoval
v naší době papež Jan Pavel II. Nejen o Vánocích lidé dobré vůle myslí na všechny ty,
kdo trpí, jsou v nouzi, živoří v hladu a nemoci, ve smutku a osamění. Samozřejmě

nestačí jen soucitně myslet, ale je třeba
také jednat a pomoci alespoň těm potřebným, které máme ve své blízkosti. Bližním
můžeme také darovat svůj čas a vlídnou
pozornost, sami sebe…
Kéž v jesličkách vidíme nejen líbezný obrázek, ale skutečnost k proměně lidského srd-

Vladimír Horpeniak
Kašperské Hory

Kašperskohorský skříňový betlém umístěný v přízemí radnice (foto: Tomáš Mašek)

Vánoční Zvony pro Šumavu
Letošní rok 2021 přinesl Kašperským Horám restaurování dvou historických zvonů a pořízení tří nových zvonů v dílně
předního českého zvonaře Petra Rudolfa
Manouška. Autorem reliéfní výzdoby nových zvonů je akademický malíř a sochař
Miroslav Houšť.
Letošní Vánoce budou tak v Kašperských
Horách po 79 letech opět s plným vyzváněním z věže městského kostela sv.
Markéty. Kéž tyto kašperskohorské zvony
naplno zvěstují sváteční čas krásy, lásky,
míru a naděje!

ce i lidského jednání. Jesličky jsou kvítkem,
vyrostlým uprostřed zimy, kvítkem, který
sbližuje lidi, neboť ten, který v nich odpočívá, se stal člověkem proto, aby proměnil
lidská srdce.

Iniciátoři a nositelé projektu Zvony pro Šumavu - Šumavský kulturní spolek Kašperské Hory a Nadace Blížksobě děkují všem
dárcům, kteří přispěli do úspěšné veřejné
sbírky na zvony. Díky patří i všem těm,
kteří jakkoliv, třeba praktickou pomocí,
přispěli ke zdaru tohoto projektu.
Na snímku restaurované a nové zvony na
dvorku Zvonařství Manoušek ve Zbraslavi u Prahy před odvozem do Kašperských
Hor na začátku srpna 2021.
Vladimír Horpeniak
Kašperské Hory

Obrázková knížka
o zvonech v prodeji!
Končící rok 2021 prožívaly Kašperské Hory ve znamení projektu Zvony
pro Šumavu. Po 79 letech se na věž
místního kostela sv. Markéty vrátily
zvony. Stalo se tak díky rozsáhlé veřejné sbírce a tvůrčí práci zvonaře Petra Rudolfa Manouška. O úspěšném
projektu, ale i o místní historii zvonů,
vznikla bohatě ilustrovaná téměř stostránková česko-německá pamětní publikace. Autorsky a redakčně se na ní
podílela tvůrčí dvojice PhDr. Vladimír
Horpeniak z Muzea Šumavy a Ing. Eva
Brosch. Pamětní tisk podpořily Nadace Blížksobě a Česko-německý fond
budoucnosti. Knížka se dostává ke
svým čtenářům právě v těchto předvánočních dnech na začátku prosince.
Můžete si ji zakoupit v infocentru v
přízemí radnice, v prodejně Dárky ze
Šumavy (Michal Lukeš), Náměstí 6,
K ašper ské
Hory nebo
v Knihkupectví Šumava
(Tomáš Egermaier, nám.
Svobody 4,
Sušice).
Vladimír
Horpeniak
Kašperské
Hory

Restaurované a nové zvony na dvorku Zvonařství Manoušek ve Zbraslavi (foto: Petr Rudolf Manoušek)

čtenáři píší
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Výsledky dotazníku na téma:

Vývoj Kašperských Hor a přilehlých obcí 2021
Dotazník nemá za cíl nabízet řešení, kritizovat osoby nebo skupiny. Jedná se o získání dat o názorových trendech místních
občanů skrze tzv. sociální bubliny. Výsledky
dotazníku jsou názory anonymních respondentů v elektronické formě formuláře. Celkem odpovědělo 146 respondentů. Profil
dotazovaných odpovídá do obecného náhledu ekonomicky aktivní skupiny obyvatel
v Kašperských Horách a okolí. Ve věku od
26 let do 55 let odpovídalo 73,3% respondentů. Většina respondentů se řadí do skupiny trvale žijících obyvatel: 82,2%.

individuální odpovědi: 5,2% lidí se připojuje
k přání mít zde supermarket, ale přejí si
konkureční řetězec. Mezi těmito odpověďmi se také objevují informace, že je nutná
konkurence místnímu Coopu, který podle
nich nabízí nekvalitní potraviny za příliš vysokou cenu. O večerkách není ani zmíňka.

1) Pohlaví:

individuální odpovědi: Respondenti naráží
na nutnou diskuzi s občany a také je zde
zamyšlení, zda-li je skutečně málo bytů,
nebo jestli nejde vytvořit projekt o dotování pronájmů pro místní u soukromých
vlastníků bytů.

Zdeněk Kůs
Kašperské Hory

žena (53,4%)

muž (46,6%)

2) Věk
26-35 (34,2%)
46-55 (17,8%)
15-25 (8,9%)

36-45 (23,3%)
56-86 (15,8%)

3) Vaše působení na Kašperských
Horách nebo přilehlé obci (Červená,
Dolní Dvorce, Trnové Dvory, Kavrlík,
Lídlovy Dvory, Opolenec, Podlesí,
Tuškov, Žlíbek)
trvale žijící obyvatel (82,2%)
přechodné bydliště (6,2%)
občasný obyvatel (4,2%)
obyvatel přilehlé obce (4,1%)
víkendový obyvatel (2,7%)
občasný obyvatel přilehlé obce (0,7%)
4) Jaký je váš názor na výstavbu
apartmánových domů?
nesouhlasím s těmito projekty (73,3%)
nesouhlasím ale z nějakého důvodu je potřebujeme (6,8%)
souhlasím s výstavbou ale stavím se k tomu
skepticky (5,5%)
souhlasím s výstavbou (4,8%)
individuální odpovědi: Lidé přiznávají fakt,
že tomu nelze zabránit. Také doufají, že
městem prodaný pozemek určený developerovi skutečně poslouží na vývoj obecní
bytovky. V tento projekt doufají také další
respondenti.

6) Je zapotřebí nový městský bytový
dům pro občany?
ano (82,9%)
nevím (13,% )
ne (1,4%)
je mi to jedno (1,4%)

7) Je prodej Bílé růže a barokního
špýcharu správným krokem?
souhlasím s prodejem (45,9%)
souhlasím ale s výhradami (32,2%)
nesouhlasím s prodejem (17,8%)
individuální odpovědi: Většina respondentů
souhlasí s prodejem ale s drobnými dodatky. Zmiňuje se nevhodné projektování
předešlého vedení města a také nedostatek
financí na takto rozsáhlé projekty.
8) Potřebujeme záchytné parkoviště
u Billy?
ano (73,3%)
ne (11,6%)
nevím (8,9%)
individuální odpovědi: Nejvíce odpovědi
píší, že ho lze postavit i místo Billy. Nebo
prosazují změnu jeho polohy, přesné místo
již odpovědi nenabízí. Také se zde objevuje
nápad postavení zastřešeného parkoviště
se solárními panely.

5) Chcete supermarket řetezce Billa
v Kašperských Horách?

9) Jsou Kašperské Hory zasaženy
overturismem? (nadměrný růst počtu
návštěvníků, který vede k přeplněnosti
v oblastech, kde obyvatelé trpí důsledky
dočasných a sezónních špiček cestovního
ruchu, které si vynutily trvalé změny
jejich životních stylů, přístupu k občanské
vybavenosti a obecnému blahobytu)

ano (47,3%)		
je mi to jedno (9,6%)

pouze v sezoně (45,9%)
ano (36,3%)

ne (28,8%)
nevím (7,5%)

v nepravidelných vlnách (8,9%)
ne (6,8%)		
nevím (2,1%)
10) Jaká je situace s parkováním ve
městě?
kritická pouze v létě (61%)
kritická, nelze zaparkovat (21,9%)
uspokojivá, lze najít místa (11,6%)
nevím (2,7%)
individuální odpovědi: Nejčastěji se zmiňuje kritická situace během velkých akcí.
Také panuje obava o parkování po obydlení
apartmánových bytových domů.
11) Jste spokojení
v Kašperských Horách?

s

kulturou

ano (54,1%)
ne (26,7%)
nevím (10,3%)
je mi to jedno (3,4%)
individuální odpovědi: Odpovědi zmiňují
chybějící místo pro plesy a zábavy.
12)
Je
podpora
sportovních
a volnočasových aktivit ze strany Města
dostačující?
ne (43,8%)
nevím (30,1%)
ano (21,9%)
je mi to jedno (1,4%)
individuální odpovědi: Respondenti píší
o absenci kroužků zabývajícími se předškolním věkem. Také se zmiňuje chybějící
prostor pro realizaci dalších zájmových činností věnujících se dětem.
13) Jak vnímáte bezpečnost ve městě
a v okolí?
cítím se bezpečně (64,4%)
cítím se bezpečně ale jistým lidem a místům se vyhýbám (30,8%)
necítím se bezpečně a vyhýbám se jistým
lidem a místům (2,1%)
necítím se bezpečně především v nočních
hodinách (1,4%)
individuální odpovědi: Zmiňuje se nutnost
zvýšení dopravní bezpečnosti u školy.
Také jedna odpověd' komentuje zbytečnou
tvorbu světelného smogu během nočních
a ranních hodin.
Pokračování na straně 11

čtenáři píší
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14) Má být turismus
ekonomický sektor?

dominantní

ne (53,4%)
ano (21,9%)
nevím (17,8%)

16) Co by mohlo zlepšit život běžných
občanů?

15) Měla by se hledat možnost nových
příjmů do městského rozpočtu i za cenu
možného neúspěchu?
ano (76%)
nevím (14,4%)
ne (4,8%)
je mi to jedno (0,7%)

Poznáváte?
stavby,

které

vidíte

na

nevím (53,3%)
individuální odpovědi: Nejčastěji se respondenti zmiňují o vstřícnější a otevřenější komunikaci zastupitelů s občany.
Značný apel se zaměřuje na skutečnou
spolupráci s běžnými občany a vysvětlování aktuálního vývoje vedení města.
Vyskytují se také narážky na zastupitele
spjaté s minulým režimem ve spojitosti
s hrubostí, zpátečnictvím a menším všeobecným přehledem.
Další častější odpovědi se týkají ohledu
na budoucnost, podporu mladé generace
a vytváření vhodnějších podmínek pro plnohodnotný život. Také se zmiňuje obezřetnost před nepromyšlenými a ukvapenými projekty. Odpovědi také zahrnují

Domy čp. 5 a 6
středověkého
původu na severní straně náměstí v Kašperských Horách na
snímku velikonočního procesí
z doby kolem
1900 (z archivu
Muzea Šumavy).
V přízemí bytového domu čp. 5
je dnes cukrárna
a Kašperskohorský pivovar. Dům
čp. 6 byl na počátku 20. století
zcela radikálně
přestavěn na dva

individuální odpovědi: Odpovědi častěji
podotýkají uvědomění si citlivosti tohoto
odvětví během covidové situace. Také se
podotýká hledání možností, jak by mohla
městská kasa hledat větší zisk v naší turistické oblasti. Zmínka se také poohlíží
po faktu, že i přes obtěžující situaci se
musí hledat řešení, jak na tom skutečně
růst.

Poznáváte
obrázku?

individuální odpovědi: Respondenti souhlasí, pokud možné následky neúspěchu
nebudou fatální. Zmiňuje se také kritika
neschopnosti provozovat pilu, zvláště pokud město vlastní velké množství lesů.

značka Horki

samostatné objekty. Do levého byla
situována lékárna (dnes je tu grafické
studio a prodejna suvenýrů Michala Lukeše), v pravém bylo knihařství a papírnictví, později tu byly zřízeny ordinace
místních lékařů (dnes služebna Policie
ČR). Sousední dům čp. 7 zcela vpravo
(na snímku zachycen jen částečně) byl
zbořen do základů a na jeho místě si
školské sestry de Notre Dame daly roku
1907 vystavět ve stylu pozdní secese
svou dívčí a mateřskou školu - dnes hotel a kavárna Nebespán.

Příklad dobrého života
Dne 20. listopadu se rodina, přátelé a četní spoluobčané rozloučili církevním obřadem s paní Annou Šubovou z Kašperských Hor
– Kavrlíku. Znali jsme ji především jako dobrého a pracovitého
člověka, zejména jako znamenitou kuchařku. V této profesi naposledy pracovala v kuchyni místního Dětského domova. S nevšedním pochopením podporovala svého manžela Benedikta hlavně
v jeho práci v místním mysliveckém sdružení. Lidé ji měli rádi pro
její otevřenost a přátelské vystupování. Dala nám příklad dobrého života naplněného láskou a obětavou prací pro druhé.
Rodina si dovoluje touto cestou poděkovat obvodnímu lékaři
MUDr. Ladislavu Jonovi za jeho vstřícnost a odbornou pomoc při
domácím ošetřování paní Anny Šubové v jejích posledních dnech.
Poděkování patří také všem těm, kteří vyprovodili zesnulou na
její poslední cestě a vyjádřili rodině soustrast.

Vladimír Horpeniak
Kašperské Hory

strana 11
nutnost vytvoření možnosti bydlení pro
místní občany a odmítavý postoj vůči
developerům.
Mezi další informace patří: nedostatek
pracovní příležitosti, nutnost postavení
supermarketu, vybudování chodníku od
školy na Cikánku, více příležitostí pro
trávení volného času, podpora služeb pro
místní, stín na dětském hřišti, demontáž
mantinelů na prostředním hřišti za školou, záchytné parkoviště pro turisty, lepší
stav komunikací, důraz na nezdražování
poplatků, podpora pěstování potravin,
vstřícnější přístup úředníků na radnici, lepší informovanost ze strany vedení města,
zájem vedení města o potřeby lidí z DPS,
efektivnější autobusové spojení a také postesknutí nad nesmiřitelností dvou vyhraněných politických táborů.
17) Chodíte na
zastupitelstva?

veřejná

ne (57,5%)
ano ale pouze vyjímečně (19.2%)
občas (15,8%)
ano (7,5%)

zasedení
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Jaké byly hudební dobroty kulturního léta
v Kašperských Horách 2021
Koncerty klasické hudby v Kašperských
Horách se už dávno staly součástí kulturního léta v srdci Šumavy. Vždyť se pořádají už bezmála tři desetiletí. Stojí za nimi
iniciativa Šumavského kulturního spolku, spolupráce firmy Belimo.cz a rodiny
Mentzlovy, podpora z dotačních programů města Kašperských Hor, Plzeňského
kraje i Regionální rozvojové agentury ve
Stachách, v neposlední řadě také vytrvalý
zájem prázdninového publika.
Koncerty se konají většinou v přitažlivém
prostředí místních církevních památek,
zvlášť oblíbená jsou hudební vystoupení
v gotickém kostele sv. Mikuláše při mysticky podmanivém osvětlení svíčkami. Exkluzivní hudební akce s předními sólisty a soubory staré hudby v historických prostorách,
které se vyznačují znamenitou akustikou,
přispívají k jedinečné kulturní atraktivitě
našeho města.
Úvodní koncert letního cyklu, s komorním
orchestrem MLP hráčů České filharmonie
a Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze, přivedl 18. července do Kašperských Hor znamenitého českého trumpetistu Miroslava Kejmara, který brilantním
přednesem skladeb barokních mistrů, ale
i populárních a muzikálových melodií, zcela uchvátil nadšené publikum v kostele sv.
Markéty.
Neméně skvělým vystoupením tohoto souboru byl i následující koncert, tentokráte
v kostele Panny Marie Sněžné. Jako sólisté
se v něm představili houslisté Miroslav Vilímec, Milan Cvanciger a klarinetista Martin
Kanaloš. Posledně jmenovaný mladý profesionální hudebník a pedagog z Kašperských
Hor jako sólový hráč znamenitě přesvědčil
posluchače i své hudební kolegy o svém
interpretačním mistrovství, zejména přednesem slavného Koncertu pro klarinet a orchestr W.A. Mozarta KV 622.
Charakter recitálu měl koncert operní pěvkyně Ivany Klimentové sestavený z písní
a árií českých i světových skladatelů, konaný rovněž v poutním kostele. Vystoupení
bylo vítanou příležitostí prezentace vyzrálého mistrovství i přirozené krásy hlasu umělkyně, která v Kašperských Horách
vystupuje průběžně už od svých studentských let. Zaujal cyklus Písně nejtajnější
od Petra Ebena a především emotivní árie
Dalily z opery Samson a Dalila Camilla
Saint Saense. O skvělý doprovod recitálu,
který si s obdivuhodnou bezprostředností
moderovala pěvkyně sama, se znamenitě
postaral klatovský klavírista Jan Aschenbrenner. Ten celkovému vyznění koncertu
přidal několik klasických skladeb pro sólový
klavír. Ve spolupráci s varhanicí Markétou

Jana Semerádová (fotoarchiv Collegium Marianum)

Ivana Klimentová (fotoarchiv umělkyně)

Schley Reindlovou Ivana Klimentová obětavě pracovala také na přípravě benefičního
koncertu skladeb mistrů baroka na podporu projektu Zvony pro Šumavu tentokráte
v jedinečném prostředí gotického kostela
sv. Mikuláše.
Návrat zvonů do Kašperských Hor pozdravilo zvláštním hudebním projektem pro
varhany, etnické nástroje a interaktivní
elektroniku sourozenecké duo TRANS ORGANIC – varhanice Markéta Schley Reindlová a skladatel, perkusista Tomáš Reindl.
Stalo se tak hlavně světovou premiérou
Tomášovy skladby „Zvony ze šumavské
pouště“.
Událostí roku v Kašperských Horách bylo
svěcení zvonů s hlavní poutní pontifikální
mší svatou v neděli 8. srpna, kterou skvěle
a důstojně doprovodilo Collegium pro duchovní hudbu Klatovy, vedené dirigentem
Vítem Aschenbrennerem. Na kůru hlavního
kostela svaté Markéty velmi dynamickým
způsobem předneslo nádhernou Missu
Conceptionis B.M.V. pro sóla, sbor, varhany a orchestr téměř zapomenutého českého barokního skladatele J. A. Sehlinga.
Milovníky, ale i přední interprety, varhanní
hudby do Kašperských Hor lákají vzácné
zrestaurované historické varhany místních
kostelů. V hudebním světě doslova senzaci znamenalo nedávné restaurátorské
vzkříšení barokních varhan Jana Františka
Kannhäusera z roku 1733 v kašperskohorském kostele sv. Mikuláše, a to zásluhou
domažlického varhanáře Marka Vorlíčka.
Varhanní koncerty profesorů Michala Novenka a Jaroslava Tůmy tak opravdu patřily k vrcholům letošního hudebního léta.

Na tom nejvyšším interpretačním stupínku proběhla ovšem i vystoupení předních
českých souborů barokní hudby - Collegia
Marianum muzikoložky a flétnistky Jany
Semerádové a Ensemble Inégal dirigenta
a varhaníka Adama Viktory. V předvečer
poutní neděle a svěcení zvonů dne 7.srpna
zazněl v kostele sv. Mikuláše slavnostní
program Collegia Marianum s názvem „Salve Regina“, sestavený ze skladeb českých
a evropských mistrů baroka včetně Antonia
Vivaldiho. Srdce posluchačů si zcela získaly vynikající a jedinečné výkony půvabných
sólistek – flétnistky Jany Semerádové a sopranistky Romany Kružíkové.
Letní hudební festival uzavřel 28. srpna, opět v kostele sv. Mikuláše, podobně
zaměřený koncert „Vivaldi in Bohemia“,
věnovaný ohlasu díla Antonia Vivaldiho
v Čechách, v provedení Ensemble Inégal.
Soubor už přes dvacet let patří k české
interpretační špičce, pravidelně přichází
s obnovenými premiérami děl staré hudby,
zvláště se věnuje odkazu Jana Dismase Zelenky. V koncertu pro Kašperské Hory soubor vedle skladeb Antonia Vivaldiho uvedl
zejména kompozice českého skladatele Jana
Josefa Brenntnera. Jako hvězda tohoto koncertu zazářila sopranistka Gabriela Eibenová, kterou publikum odměnilo dlouhotrvajícím potleskem. Je nepochybně žádoucí, aby
si i do dalších let Kašperské Hory udržely
prestiž města s tradicí hudebních festivalů
špičkové interpretační kvality.

Koncert Ensemble Inégal (foto: V. Horpeniak)
Vladimír Horpeniak
Šumavský kulturní spolek z.s. Kašperské Hory
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Krejsovy madony byly ze Šumavy

Madonka v lese, dřevoryt (archiv Muzea Šumavy)

Asi málokdo si připomněl skutečnost, že
od smrti předního šumavského malíře
a grafika Josefa Krejsy (1896 - 1941) letos
uplynulo rovných 80 let. Snad nejpočetněji je jeho dílo zastoupeno ve sbírkách
Muzea Šumavy v Kašperských Horách.
Právě k připomenutí jeho uměleckého odkazu toto muzeum uspořádalo soubornou
výstavu již v roce 1961, v níž představilo
veřejnosti několik desítek Krejsových olejů, kvašů a dřevorytů. Krejsu zvlášť silně
okouzlil jeho rodný kraj – Šumava.
Tohoto pověstně tichého a plachého tvůrce inspirovaly především tajemné hlubiny
lesních interiérů i drsná krása šumavských
slatí. Snad nejznámější jsou Krejsovy obrazy a grafika s náměty práce v lese. S chutí
se umělec často pouštěl do ztvárnění květinového nebo ovocného zátiší. V četných
dřevorytech zachytil veduty řady měst
v jihozápadních Čechách nebo život dřevorubců a pašeráků.
Mezi nejpůsobivější Krejsovy grafické práce patří
dřevoryty s názvy
Šumavská madona.
Jedná se o něžné
zobrazení matky
s dítětem v prostředí šumavské
přírody a krajiny.
V jednom z těchto
poetických
dřevorytů pozadí
tvoří známá horská krajina s masívem Boubína jako
dominantou.
Některé Krejso-

Šumavská madona s Boubínem, barevný dřevoryt
(archiv Muzea Šumavy)

vy obrazy můžete zhlédnout ve stálých
expozicích Muzea Šumavy v Kašperských
Horách – například monumentální plátno
Slať u Černého kříže, oleje jako Šumavský
pytlák a Kapradina.
Připomeňme si, že Josef Krejsa se narodil
v pošumavském Husinci 14. března 1896.
Svůj výtvarný talent projevoval už od dětství. Válečná léta jej zavedla na Halič i do
Itálie. V Praze maloval kulisy pro Národní divadlo a školil se ve speciálce Maxe
Pirnera.
Nakonec se rozhodl pro život na venkově v rodném Husinci. Byl přesvědčeným
realistou, dal se poučit impresionismem
a poněvadž neměl vlastní ateliér, pracoval
výhradně v plenéru. Zemřel ve věku pouhých 45 let.
Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Oprava opěrných zdí
u poutního kostela
Cenným příspěvkem ke zvelebení Kašperských Hor a péči o místní památky byla
letos oprava opěrných kamenných zdí před kostelem Panny Marie Sněžné a v sousedství poutní kaple Grantl. Opravu si vynutil špatný technický stav těchto zdí,
které byly vyskládané z lomového kamene už někdy v 60. letech 19. století, tedy
v době výstavby sousedního poutního kostela. Poměrně náročné akce se ujaly
Technické služby Města Kašperské Hory pod vedením pana Václava Vintra. Původní
železné zábradlí nad pramenem Grantl citlivě obnovil zámečník pan Ladislav Hadrava. Součástí úprav bylo také umístění dvou nových stylových laviček z přírodního
dřeva v blízkosti studánky Grantl. Místo je oblíbenou zastávkou nejen poutníků ale
i turistů po jejich namáhavém výstupu po strmé cestě z Amálina údolí.
Za významný příspěvek k zvelebení našeho města patří všem zúčastněným srdečný
dík.
Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Šumavská madona, dřevoryt (archiv Muzea Šumavy)
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Novinky v Pyžamu
Velmi nás těší, že v Kašperských Horách máme novou knihobudku. Stojí vedle budovy kina. Všimli jste si? Děti místní ZUŠ pod vedením paní učitelky Hanky Stonové Prančlové
knihobudku nádherně vymalovaly. Nyní ještě vyhotovují nápis
KNIHOBUDKA. Za jejich obrovské pracovní a tvůrčí nasazení
jim patří veliké poděkování. Knihobudka neslouží jako odkladiště knih, ale má sloužit ke sdílení knih, které považujete za
zajímavé, inspirující. Vítané jsou knihy všech žánrů – romány,
povídky, kuchařky, encyklopedie, knihy pro děti aj. Knihy si můžete půjčit, vzít či vyměnit za jiné. Věříme, že se knihobudka
stane příjemným místem, kam se všichni budeme rádi vracet
a vybírat si nové tituly.
Děkujeme všem, kdo se celý rok účastnil našich akcí – ať už se
jednalo o venkovní soutěže, Dny (s) či kašperskohorský Babylon. Letos se můžete těšit ještě 12. prosince od 17:00 v kině na
Vánoční příběh – průsvitové divadlo Liběny Svobodové a také
na jednu venkovní adventní soutěž.
Přejeme Vám klidný adventní čas, pevné zdraví a pozitivní
mysl. A do nového roku přejeme vše dobré.
Ánandí Barfussová
Klub v pyžamu

V pořadu Senior IN diváci
cestovali po celém světě
V úterý 16. listopadu, před státním svátkem, v Horském klubu
v pravidelném pořadu nejen pro seniory Senior In, více jak desítka diváků přivítala mladého fotografa, cestovatele, zakladatele projektu Zikmund 100, Lukáše Sochu. Smyslem Lukášova
života bylo posledních 16 let cestování. Navštívil více než padesát zemí světa převážně asijského kontinentu. V některých
z nich pobyl i o trochu déle, než původně plánoval. Poslední
Lukášova cesta vedla ve stopách slavné cestovatelské dvojice
Hanzelka & Zikmund. V rámci projektu Zikmund 100, jehož
je autorem, navštívil během téměř roční výpravy, jejíž směr
určily 60 let staré fotografie, 32 zemí, překročil 22 časových
pásem a urazil téměř 130 000 kilometrů. Z putování vznikl
celovečerní film, publikace a výstavy po celé republice. Diváci
se tak v Horském klubu měli možnost dozvědět, a hlavně díky
krátkým videím i vidět, jak se za šedesát let změnila místa,
která kdysi navštívili slavní čeští cestovatelé. Pořad Senior In
bude pokračovat i v příštím roce a nezbývá než si přát, aby
přivítal stejně tak zajímavé hosty, jako byl v listopadu Lukáš
Socha. Začátkem příštího roku to bude např. amatérský badatel a spisovatel Jan Voldřich, který divákům přiblíží jeden
z nejznámějších šumavských rodů, rod Voldřichů.
Radek Nakládal
kulturní referent
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Prodej vánočních stromků
bude probíhat ve dnech

14. a 15.12.2021

od 8.00 do 15.00 hodin

v budově sídla Kašperskohorských městských lesů s.r.o.

Smrkové vánoční stromky za 120 Kč/ kus.

kulturní program
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KULTURA
DLOUHODOBÉ
Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh�
Mapa s indiciemi � in�ocent�u na �adnici.
| Kašpe�ské Ho��
RO VÁS!
TIP P

28.11.2021–31.01.2022
V�sta�a zimních ob�azů – Zimní sn�
V�sta�a ob�azů Simonett� Šmído�é.
| ��sta�ní síň � budo�ě �adnice
Pondě�k� | 14:30–15:30
C�ičení p�o senio��
Na ud�žení a z�epšení kondice.
| spo�to�ní ha�a
Pondě�k� | 16:00
C�ičení bato�átek
P�o mamink� s dětmi 1–4 �et. Nutná
�eze��ace na te�.:733 576 399.
| spo�to�ní ha�a
Úte�k� | 19:30–20:30
Lekce jóg� s Lucií
Na�adíte se na �nímání s�ého ��astního tě�a a zk�idníte s�ou m�s�.
| spo�to�ní ha�a
Čt��tk� | 16:00–17:00
Judo
P�o ch�apce a dí�k� od 6 �et. Více
In�o�mací na te�.: 721 852 302 nebo
na ���.judoc�ubsusice.cz.
| spo�to�ní ha�a

KRÁTKODOBÉ
PROSINEC
04.12. | 07:00
Ro�át�
Předsta�ují speci�ckou podobu �anní
ma�iánské mše � době ad�entní.
| koste� s�. Ma�két�

PROSINEC - LEDEN
10.12. a 11.12. | 18:00
Pope�ka naza�etská
Ad�entní speciá� spo�ku Kašpa�. Předp�odej �stupenek na ���.kaspe�k.cz
nebo � in�o�mačním cent�u na �adnici.
| koste� s�. Miku�áše
11.12. | 07:00
Ro�át�
| koste� s�. Ma�két�

25.12. | 9:30
Mše s�atá
Boží hod �ánoční.
| koste� s�. Ma�két�
26.12. | 18:00
Mše s�atá
Mše s�atá s žehnáním manže�ům.
S!
| koste� s�. Ma�két�
PRO VÁ
TIP

11.12.
Od�sea soudního s�uh�
Již 13. �očník pochodu k uctění památk� pana F�antiška Ko�tuse. T�asa
pochodu �ede přes Kače�o�, Mí�o�,
Studenec, K�ouso�, Micha�o�, cí� Stach� a zpět. Dé�ka t�as� cca 20 km.
| Kašpe�ské Ho��
RO VÁS!

TIP P
11.12. | 18:00
Pok�ačo�ání kašpe�skoho�ského
bet�ému
aneb No�é �gu�k� se předsta�ují
Přij�te s námi při�ítat no�é posta�ičk� � našem bet�ému. Součástí konce�t
žáků místní ZUŠ.
| ga�e�ie na �adnici
ÁS!
IP PRO V

T
12.12. | 17:00
Vánoční příběh - di�ad�o p�o děti
K�ub � p�žamu z�e �odiče s dětmi na
p�ůs�ito�é di�ad�o � podání Liběn�
S�obodo�é. Ve městě b��a na dobu
ad�entu přip�a�ena také �enko�ní soutěž p�o děti. Více in�o�mací na ���.
kaspho��.cz nebo na Facebooku.
| kino Kašpe�ské Ho��

18.12. | 07:00
Ro�át�
| koste� s�. Ma�két�
24.12. | 24:00
Mše s�atá
Pů�noční mše.
| koste� s�. Ma�két�

28.12.–30.12. | 17:00
Vánoční p�oh�ídk� města s šá�kem
ho�kého moštu
P�odej �stupenek � in�ocent�u na �adnici, nejpozději hodinu před začátkem.
Reze��ace na te�.: 376 530 413. Více
in�o�mací na ���.kaspho��.cz.
| náměstí Kašpe�ské Ho��
28.12., 29.12., 30.12.,
31.12. a 1.1.2022 | 17:00
Zimní p�oh�ídk� na h�adě Kašpe�k
Zaměřené na sta�é �ánoční z��k� a
ob�čeje, kte�é jsou spjat� s před�ánočním i �ánočním časem na Šuma�ě.
| h�ad Kašpe�k
31.12. | 18:00
Mše s�atá
Poděko�ání za up��nu�� �ok.
| koste� s�. Ma�két�

LEDEN
01.01. | 15:00
No�o�oční mše s�atá
Mše s mod�itbou za naše město.
| koste� s�. Ma�két�
19.01. | 15:00
VÁS!
TIP PRO
Senio� IN
Zába�ná histo�ie medicín�
C�k�us zába�ně �zdě�á�acích pořadů
Akademie třetího �ěku. Úsmě�né histo�k� z dějin �ékařst�í s p�omítáním.
| Ho�sk� k�ub
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Změna p�og�amu ��h�azena

