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Počasí v roce 2019  
Jak se v loňském roce vyvíjelo počasí 
v Kašperských Horách? 

Historie 
Náhledněte do historie občanů a budov 
z Kašperských Hor. 

Pozvánky na chystané akce  
Přehled akcí, které jsou připraveny v prů-
běhu měsíce února. 

ÚNOR 2020

Foto: Tomáš Mašek (Kaple Hory Olivetské ve svahu nad starou cestou na Rejštejn)

Mlčenliví svědci minulosti

Pokračování na straně 2

Na vašich procházkách Kašperskými Horami 
a okolím si můžete povšimnout kaplí a kap-
liček, které jsou dokladem kultury a duchov-
nosti dřívějších obyvatel tohoto kraje. 
Tyto malé křesťanské objekty vznikaly čas-
to jako díla lidových stavitelů. Bývaly umís-
těny do středu návsí tam, kde nahrazovaly 
funkci kostela. Stavěly se ale také na okra-
jích obcí, případně na rozcestích, a plnily 
velmi často funkci zvoniček. 
Kapličky, boží muka i kříže podél cest vy-
tvářejí půvabný krajinotvorný prvek a do-
sud slouží lidem jako důležité orientační 
body v krajině. Některé jsou udržované 
a některé by si zasloužily naši pozornost. 
Jsou to mlčenliví svědci minulosti. U něko-
lika z nich lze vystopovat zcela konkrétně 
okolnosti jejich vzniku. Například ve Sme-
tanově ulici byla vystavěna kaple sv. Ro-

Připomeňte si krásu kaplí a kapliček v Kašperských Horách

cha (patrona proti moru) v době, kdy se 
šířily morové epidemie. Kaple sv. Erasma 
(pomocníka při nemocech dutiny břišní) 
byla nejspíš vystavěna jako vzpomínka na 
šťastné překonání koliky kašperskohorské-
ho měšťana Ludwiga Castalia. Jindy bývají 
tato místa považována za tajemná a jsou 
s nimi spojeny různé pověsti. Ačkoliv lidé, 
kteří zde žili, odešli a s nimi i jejich vzpo-
mínky na dávné události, stále zůstávají 
zbytky leckde již sotva čitelných nápisů, vy-
tesaných do kamenných těl těchto staveb.
Některé kapličky znovu ožily díky péči 
těch, kterým jejich historie není lhostejná. 
Jako například kaplička na Žlíbku, která le-
tos oslaví 200 let od stavby, jak napovídá 
datum nad jejím vchodem. Prostor k úva-
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Dokončení ze strany 1 ÚVODNíK

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolím si parafrázovat klasika: „Tento 
způsob zimy, zdá se mi poněkud ne-
šťastným.“ Lyžaři vyhlížejí za okny sníh, 
děti se už nemohou dočkat prvního le-
tošního sněhuláka a příroda by se ráda 
schoulila pod sněhovou peřinu. Zatím 
to spíše vypadá, že také nadcházející 
dny nebudou na sněhovou nadílku ni-
kterak bohaté. Ale přesto se v Kašper-
ských Horách nudit nebudete.
Únor je obdobím karnevalů, masopus-
tů a radostného veselení. Obdobím, 
po kterém dle křesťanských zvyklostí 
přichází půst. Proto využijte bohaté 
nabídky kulturních akcí a přijďte se po-
bavit v kruhu vašich blízkých. 
Dovolte mi, abych Vám představila jed-
nu novinku, kterou jsme pro vás připra-
vili. Pod nadpisem „Poznáváte?“ najde-
te obrázek historické budovy z našeho 
města. Zkuste uhodnout, kde stávala? 
V textu, který je záměrně převrácen se 
pak dočtete správné řešení.

Martina Hamáková
redakce
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AKtuAlity

hám o možnosti existence ještě staršího 
sakrálního objektu v těchto místech dává 
stáří osady Žlíbek, která patřila k hradu 
Kašperk patrně již ve 14. století. 
Neodmyslitelnou dominatou osady Červe-
ná je návesní kaple Panny Marie Pomoc-
né. Stará se o ní spolek místních osadníků 
a je spojena s kulturním životem v tomto 
sídle. Pořádají se zde koncerty, poutní mše 
a slouží jako místo k setkávání. Takových 
míst naleznete v okolí mnoho a najde se 
také stále více lidí, kterým není osud těch-
to staveb lhostejný. Podrobnější informace 
a další fotografie můžete najít na webové 

Foto: Milan Bechyně (Kaple Panny Marie Pomocné)Foto: Aleš Motejl (Kaplička na Opolenci)

stránce www.pamatkykasphory.cz a v histo-
rickém průzkumu kaplí v okolí Kašperských 
Hor, který zpracoval z podnětu Městského 
úřadu Vladimír Horpeniak a v tomto článku 
je z něj citováno.

Martina Hamáková a Radek Nakládal
Městské kulturní a informační středisko

Jaké bylo počasí v roce 2019
Rok 2019 byl srážkově  podnormální 
a teplotně nadnormální. Hlavně byl tento 
rok opět srážkově velmi slabý. Srážek bylo 
jen 614 mm, o 60 mm méně než bylo v roce 
2018, a tak nám za poslední tři roky chybí 
jeden rok srážek do průměru Kašperských 
Hor. Přitom srážkových dnů bylo více než 
jiné roky. Příčiny je možné hledat v od-
lesnění vrcholových partií  Šumavy, kde 
vzniklo 20 000 ha mlazin a suchého lesa, 
které se v létě přehřívají a teplé stoupavé 
proudy rozráží přechody studených front. 
Příkladem byl letošní srpen, kdy proběhlo 
několik bouřek bez srážek. 

LEDEN: celý měsíc sníh bez velkých tep-
lotních výkyvů
ÚNOR: celý měsíc sníh, slunečno, na kon-
ci oteplení až na 13°C

BŘEZEN: průměrný a nic mimořádného
DUBEN: sucho a slunečno, pouze 12,5 mm 
srážek
KVĚTEN: chladný a deštivý, 14. 5. padal 
sníh
ČERVEN: velice teplo a slunečno, dvě tro-
pické noci
ČERVENEC: klidný bez teplotních výkyvů, 
málo srážek
SRPEN: bouřky bez srážek, jinak průměrný
ZÁŘÍ: velice teplé a ke konci více srážek, 
měsíc zakončený silným větrem
ŘÍJEN: teplý a slunečný s vrcholem 21.10.
LISTOPAD: přestože bylo 17 dní srážko-
vých, padlo jen 25 mm
PROSINEC: teplejší a málo srážek, třetí 
nejhorší měsíc na srážky
Příjemně prožitý rok 2020 Vám všem 
přeje 

Miroslav Mäntl
Kašperské Hory

tropické noci (teplota neklesla po 20°C)

teplota 23°C
první sníh

21. 10. 
12. 11.

14. a 30. 6.
22. 6.
30. 9.

32°C (26. a 30. 6., 26. 7.)
-12°C (20. 1.)

42 cm (4. 2.)
69 dní (leden a únor)

162 dní
126 dní
21 dní

Maximální teplota
Minimální teplota
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uZÁVĚRKA PŘíŠtíHO VyDÁNí

20. února 2020
Příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Pěnková Marie 
Morongová Jiřina 

Mikeš Karel 
toschová Anna 

Chalupná Květoslava 
Hrachová Růžena 

Pádecká Marie 
Kintzl Emil

  Šubová Bohuslava
Dadák Jan

zemřel:

tůma Josef

Pozůstalým tímto vyslovujeme upřím-
nou soustrast.

Pokud si nepřejete být ve Společen-
ské kronice zveřejněni, sdělte nám to 
na MěKiS, nebo e-mailem na adresu: 

zpravodaj@kasphory.cz

tERMíNy JEDNÁNí 

RADy MĚStA KAŠPERSKé HORy 

5. a 19. února, 4. a 18. března 2020

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

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. 

POZVÁNKA 

NA JEDNÁNí ZAStuPitElStVA MĚStA 

Příští jednání zastupitelstva města se uskuteční:

 27. února, 30. dubna a 25. června 2020.

Zastupitelstvo města se koná 
v Horském klubu 

vždy od 17:00, není-li aktuálně uvedeno jinak.

Poznáváte?

Dům č. p. 4 v Kašperských Horách, který 
stával na horní (severní) straně náměs-
tí vpravo od hotelu Kašperk, byl zbořen 
koncem padesátých let 20. století. Jedna-
lo se o přízemní stavení s mansardovou 
jehlancovou střechou, ve 40. letech ještě 
s původní šindelovou krytinou. Dům měl 
vlevo obchod (trafiku) a vpravo průjezd do 
dvora. Svými základy dům patřil k nejstar-
ší (patrně gotické) zástavbě historického 
jádra města. K roku 1945 se jako majitel 
domu uvádí kloboučník Johann Fux s man-
želkou Marií, kteří měli děti Emilii a Fridri-
cha. V domě bydlela také kloboučnická ro-
dina Emanuele a Markéty Fuxových a dále 
jistá paní Antonie Müllerová. 

značka Horki

ŘEŠENÍ: Tento dům se nacházel na náměstí mezi hotelem Kašperk a pivovarem.

Poznali jste budovu na obrázku?
Abychom vám dali možnost pátrat, pře-
vrátili jsme popisný text.
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Stalo se v Kašperských Horách už tradicí, 
že místní Šumavský kulturní spolek si kaž-
doročně bere na starost kulturní program 
mikulášské besídky i malého vánočního kon-
certu. Hned v úvodu mikulášské besídky 6. 
prosince mile potěšilo nápadité vystoupení 
dětí z místní mateřské školy. Sázkou na jis-
totu je už několik let tradiční návštěva kro-
jované Pošumavské dudácké muziky a její 
mladé chasy ze Strakonic. Vedle lidových 
písní a koled z podhorského kraje Šuma-
vy zaujala scénická připomínka adventních 
zvyků – Mikulášů, Barborek a Lucek. Vel-
kým překvapením mikulášské besídky bylo 
ovšem dynamicky rozvinuté vystoupení no-
vých foklorních souborů dospělých a dětí 
Hořec a Hořeček z nedaleké Železné Rudy. 
Tato sdružení vede Dr. Ing. Bára Kučera-
vá, která klade důraz především na oživení 
zapomenutých originálních lidových tradic 

staré Šumavy.
Ve vánočních Hudebních hrátkách s kvar-
tetem komorního orchestru MLP, které se 
nesly ve stylu „a la novoroční Vídeň“,  nás 
27. prosince výtečně pobavili  flétnistka 
Markéta Stivínová, houslista Jiří Sládek, 
vilolista Jan Mareček a hráč na kontrabas 
Pavel Nejtek. Moderátorského partu se 
vehementně ujal všestranný kontrabasista 
Rostislav Tvrdík, který se nerozpakoval svůj 
komentář obohatit řadou hudebních háda-
nek i spontánním dialogem s publikem. 
V originální interpretaci špičkových symfo-
niků zazněly různé populární melodie včet-
ně známých skladeb Šostakoviče, Piazolly, 
Gerschwina, Strausse, Rubinsteina, Beatles. 

Pro pohodu zimních svátečních dnů

Ke konci prosince připravilo Městské kul-
turní a informační středisko Kašperské 
Hory ve spolupráci s pražírnou kávy Rós-
ta Kafe vánoční prohlídky města. Zájemci 
měli v ceně vstupenky vybraný teplý nápoj. 
V úvodu si vyslechli krátké povídání o ně-
kterých vánočních tradicích, u rozzářené 

Foto: Vladimír Horpeniak (Finále Mikulášské besídky 6. 12. )

Nechyběla „Škoda lásky“ Jaromíra Vejvody.
Obě úspěšné a skvěle navštívené kultur-
ní akce s pohoštěním účastníků měly také 
význam společenského setkání, potěšila 
mikulášská nadílka a při vánočním koncer-
tu dárek v podobě nového CD s nahrávkou 
kašperskohorského koncertu komorního 
orchestru MLP s pěvci Gabrielou Koppero-
vou a Danielem Klánským z léta 2019. Tyto 
ušlechtilé kulturní a společenské aktivity se 
mohly ukskutečnit díky grantové podpoře 
Města Kašperské Hory a také přízni spon-
zorů, zejména Belimo.cz, rodiny Mentzlo-
vy, Muzea Šumavy, a dalších.

Vladimír Horpeniak
Šumavský kulturní spolek Kašperské Hory

O vánoční prohlídky byl velký zájem
Foto: L. Mentzlová (Kvartet komorního orchestru MLP)

kašny se sochou sv. Jana Nepomuckého 
se zaposlouchali do pohádkového příběhu 
o víle Skleněnce a poznali skříňové betlé-
my, které se nacházejí v kostele a v budově 
radnice. 
Prohlídek se zúčastnilo celkem 146 ná-
vštěvníků našeho města, kteří si tak mohli 

na konci roku 2019 zpříjemnit povánoční 
čas. Děkujeme týmu pražírny za skvělý 
servis. Fotografie Vladimíra Taringla z Pís-
ku jsou připomenutím báječné atmosféry 
těchto prohlídek v Kašperských Horách.

Radek Nakládal
kulturní referent

Foto: Vladimír Taringl (Večerní prohlídky města) Foto: Vladimír Taringl (Večerní prohlídky města) Foto: Vladimír Taringl (Večerní prohlídky města)
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Oddíl orientačního běhu TJ Kašperské Hory 
pravidelně pořádá na Nový rok orientační 
závod. Ten je motivovaný heslem: „Jak na 
Nový rok, tak po celý rok.“ 
Závod probíhá v novoroční odpoledne a tra-
tě jsou situovány povětšinou po městě. 
A tak i letos pořadatelé zvažovali, zda budou 
schopni opět něco pro své členy, i příchozí 
nečleny, připravit. Pro rozhodování byla na 
jedné misce vah dlouholetá tradice a oblíbe-
nost tohoto závodu, na druhé straně však 
výrazné zatížení organizátorů – Pavly s dvě-
ma školáky a Kubovo dálkové studium. 
Příprava závodu opravdu nespočívá jen 
v roznesení kontrolních lampionů, ale dů-
kladné revizi mapy, tedy zakreslením všech 
změn, které v městě proběhly, vyhledáním 
dalších zajímavých míst k umístění kontrol 
a nezbytné domlouvání s případnými vlast-
níky dotčených nemovitostí. A tak nakonec 
padlo smutné rozhodnutí, tento rok závod 
vynechat.

To se ale nezamlouvalo členovi oddílu Tomá-
šovi, a tak se rozhodl v menším rozsahu pro 
pár přátel takový závod připravit. Společně 
s dcerou Dáňou si vytipovali nejnutnější 
úpravy mapy, po novoročním obědě navě-
sili na 14 vybraných míst místo klasických 
tréninkových lampionů červenobílé fáborky 
tzv. „mlíka“, každý s číselným kódem a navíc 
„písmenkem“. Účastníci pak při startu obdr-
želi mapu s vyznačením míst, kde jsou tyto 
kontroly, v časovém limitu pak jich museli co 
nejvíc najít, poznamenat si „písmenka“ a poté 
z nich složit možná slova a věty. To vše pak 
bylo hlavním pořadatelem (stavitelem, roz-
hodčím v jedné osobě) řádně obodováno. 
Mnozí z účastníků této akce si orienťák zku-
sili úplně poprvé a vesměs konstatovali, že 
se jednalo o velmi zajímavou a vydařenou 
akci. Rádi si podobný závod zopakují.
A tak Tomáši, já Ti děkuji! 

Miloš Fiala
Oddíl orientačního běhu Kašperské Hory

Utajený novoroční orientační běh

Foto: Miloš Fiala (Značení novoročního „orienťáku“)

19. ledna se v Horském klubu uskutečnil 
celodenní kurz na téma ženské cykličnosti. 
Chtěla bych se s Vámi podělit o svůj záži-
tek z této krásné události.
V dnešní hektické době, kdy je na ženy (ale 
i na muže) kladen velký psychický i fyzický 
nápor, je výhodné vědět o ženské cyklič-
nosti. Ta jednoduše spočívá v tom, že ženy 
nemají po celý měsíc stejné pracovní nasa-
zení, stejné emoce. Určité dny je pro ženy 
vhodné věnovat se naplno namáhavějším 
činnostem, jiné dny je dobré dělat věci 
spíše „hlavou“. Některé dny svého muže 
a své děti nesmírně milujeme, ale jindy by-
chom od nich raději utekly. Tyto dny, ať 
už ty „dobré“ nebo ty „špatné“ se během 
měsíce pravidelně opakují. Zjistíme to jed-
noduše tak, že svoje pocity sledujeme, pří-
padně si je pro lepší připomenutí zapíše-
me. Ukazuje se výhodné si naši cykličnost 
uvědomit, protože pak s tím dokážeme my 
ženy lépe pracovat. A pak v rodinném živo-
tě (ale i v tom pracovním) může panovat 
větší harmonie. Ženy jsou emotivní. Emoce 
ženu očišťují. Ale je důležité naučit se se 

svými emocemi pracovat.
A o tom a mnoha dalších zajímavostech byl 
nedělní kurz v Kašperských Horách. Vedla 
ho úžasná lektorka Katka Marešová (www.
katerinamaresova.com). Pochopily jsme, 
proč v určitých stejných situacích reagujeme 
někdy jako milující matky a jindy jako čaro-
dějnice. Během celého kurzu vládla velmi 
příjemná atmosféra 
plná souznění. Všech-
ny informace do sebe 
zapadaly a my jsme 
se cítily v ženském 
kruhu báječně. Na-
čerpaly jsme energii 
a cítily se úžasně 
žensky. Naše smysly 
byly hýčkány různý-
mi směry. Uvědomily 
jsme si, že nemusíme 
vše zvládat každý 
den, že pro ženu je 
skutečně výhodné 
věci si dle svého cyk-
lu trochu naplánovat 

Prožitkový kurz čtyři tváře ženy
a předejít tak zbytečným konfliktům.
Sešlo se nás jedenáct úžasných žen. Bohu-
žel jen dvě z nás jsou z Kašperských Hor. 
Kromě mě, Miládka Vinická, která tento 
kurz zorganizovala a já jí tímto ještě jednou 
velmi děkuji za krásně strávený den.

Jiřina Třísková,
Nadějov

Foto: Jiřina Třísková (Zátiší z prožitkového kurzu pro ženy)

Smíšený pěvecký sbor Metanoia zazpíval při mši v kostele sv.Markéty
Lednovou nedělní bohoslužbu v kostele sv. Markéty zpříjemnil svým zpěvem smíšený pěvecký sbor Metanoia, který má své počátky 
v roce 2005 spojené s Kašperskými Horami. Uměleckým vedoucím tohoto sboru je sušická sbormistryně Andrea Sušilová. Z kůru 
kostela během nedělní bohoslužby, kterou celebroval kašperskohorský farář Jan Kulhánek, zazněla v podání tohoto sboru málo známá 
Česká vánoční mše koledová, kterou složil vsetínský varhaník, dirigent, hudební skladatel a pedagog Antonín Hradil. Nedělní boho-
službu také doprovodil na varhany Michal Marek. 

Radek Nakládal, kulturní referent
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ských Horách poskytovaly německá reálka, 
měšťanská škola, odborná škola pro zpra-
cování dřeva nebo škola řádových sester 
De Notre Dame. V budově školy č. p. 15 
býval k dispozici byt pro školníka. Stávalo 
se, že ho využívali zaměstnanci obce, aniž 
by zrovna museli plnit školnické funkce. 
Tak v roce 1945, těsně před odsunem ně-
meckého obyvatelstva, tu bydlel vedoucí 
místního pracovního úřadu Hans Ostler 
s manželkou Hedvikou, dcerami Renatou 
a Angelikou. Budova staré národní školy 
sloužila po roce 1945 armádě, dále jako 
rekreační středisko a učňovský internát.

Vladimír Horpeniak,
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

mohla mít tato kaš-
perskohorská ško-
la docela vysokou 
úroveň, zvláště ve 
výuce hudby. Rekto-
rem (ředitelem) tu 
tenkrát byl Erasmus 
Castelli, výtečný 
basista, který hrál 
velmi dobře na čet-
né nástroje, zejména 
na varhany a housle 
a odchoval v hudbě 
mnoho žáků. Spo-
lehlivě nás o tom 
zpravuje ve svém bi-
ografickém lexikonu 
českých uměleckých 
osobností z roku 
1815 strahovský knihovník Bohumír Jan 
Dlabač (1758-1820). V návaznosti na škol-
ské reformy Marie Terezie město v roce 
1785 uvolnilo 436 zlatých na nové zařízení 
místní školy a postaralo se o zvýšení platů 
učitelům. V roce 1796, kdy se do školy za-
psalo 255 dětí, jsou jako učitelé jmenováni 
Ignác Kreuss a Nikolaus Hödl. Spolu s nimi 
vyučovali městský děkan Nikolaus Töpper, 
jeho kaplan a výpomocný učitel. Hlavní, 
později národní školu (Volkschule) v Kaš-
perských Horách  navštěvovalo v průměru 
kolem tří stovek žáků. Od druhé poloviny 
19. století ovšem tato škola v č. p. 15 ne-
byla jediným školským zařízením v místě. 
Vyšší a specializované vzdělání v Kašper-

Dům č. p. 15 v ulici Bohdana Týbla, kte-
rý dnes využívá ubytovací zařízení Hostel 
Kašperské Hory, patří k nepřehlédnutel-
ným budovám východní části historického 
jádra Kašperských Hor. Jedná se o jedno-
patrovou budovu staré školy dvoukřídlové-
ho půdorysu na nároží náměstí a ulice vy-
bíhající od kostela sv. Markéty východním 
směrem. Přízemí je zvýšeno nad terén po-
lozapuštěnými staršími sklepy. Toto dvou-
traktové stavení má prostory s plochými 
stropy ale i se segmentovými klenbami. 
Dům byl stavebně upraven pro potřeby 
místní hlavní školy v roce 1860, v roce 
1863 při katastrofickém požáru města lehl 
popelem, brzy nato byl však obnoven. Lze 
se právem domnívat, že školním účelům 
budova č. p. 15 sloužila už od nejstarších 
dob historie města. Naznačuje to poloha 
v blízkosti hlavního kostela i bezprostřed-
ní sousedství s farou, která byla se školou 
propojena vnitřním průchodem. V minu-
lých staletích totiž farář na výuku dohlížel 
a často sám i vyučoval. Je rovněž zajímavé, 
že ulice Bohdana Týbla, která vede z ná-
městí podél jižního traktu naší budovy, od 
nepaměti nesla název Školní ulice (Schul-
gasse) až do roku 1945.
Existence latinské školy v kdysi lidnatém  
„svobodném královském horním městě“ 
Kašperských Horách se předpokládá už 
ve 14. století. Zprávy o této latinské škole 
z přelomu 16. a 17. století zaznamenal ve 
svém díle o starém českém školství historik 
Zikmund Winter. Ve 2. polovině 18. století 

Hostel Kašperské Hory se nachází 
v historické budově staré školy

Foto: archiv Muzea Šumavy (Budova staré národní školy č. p. 15)

HiStORiE

Obnova domu č. p. 235 v Nerudově uli-
ci v Kašperských Horách, ukončená v roce 
2019, se stala příležitostí připomenout si 
stavebníka a majitele tohoto originálního 
stavení z roku 1912. Byl jím zasloužilý ob-
čan a v letech 1908–1918 starosta Kašper-
ských Hor, známý místní podnikatel Domi-
nik Neumann (1859–1924). 
Za jeho starostování došlo v roce 1912 
k elektrifikaci města, byla postavena nová 
velkolepá školní budova pro místní němec-
kou reálku, bylo zřízeno telefonní spojení 
se Sušicí a podobně. Hodí se připomenout, 
že Neumann patřil k nejstarším a nejúspěš-
nějším absolventům místní odborné školy 
pro zpracování dřeva. Jako přední truh-
lář v místě a okolí tuto školu podporoval 
a všemožně s ní spolupracoval. Například 
v 90. letech 19. století realizoval soubor lu-
xusního nábytku podle návrhů učitelů této 
školy. Byl znám  také svými vytrvalými sna-
hami o povznesení místní dřevařské výroby. 

Podnikavý a pracovitý Dominik Neumann  
Ostatním truhářům šel příkladem třeba vý-
robou různých ozdobných dřevěných talířů, 
podnosů ale i ševcovských kopyt. Kolem 
roku 1900 si zřídil velkou truhlářskou dílnu 
v prostorách městského špýcharu v dnešní 
Smetanově ulici. Měl zde několik strojů, 
parní kotel a objemné zásoby materiálu. 
Údajně zde vyráběl také parkety a břid-
licové destičky. Když tato obecní budova 
v roce 1910 vyhořela, přenesl Neumann 
svou výrobu do prostor bývalé tělocvičny 
staré reálky u domů č. p. 12–13. (Prostory 
později sloužily jako garáže místních hasi-
čů.) Sem umístil také své hoblovací a další 
dřevoobráběcí stroje. Mimo jiné zde vyrá-
běl parkety pro tehdejší novostavbu místní 
reálky ve Vimperské ulici. Po první světové 
válce si Dominik Neumann vystavěl nové 
dílny hned vedle svého nového domu č. 
p. 235 proti kostelu Panny Marie Sněžné.

Vladimír Horpeniak,
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory Foto: Jan Kavale (Výrobky dřevařské školy)
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20. února v 15:00 v Horském klubu bude 
pokračovat úspěšný pořad nejen pro seni-
ory, Senior iN. Tentokrát nabídne cestova-
telskou přednáškou Jana Melichara, zamě-
řenou na nejvyšší horu světa Mt. Everest. 
Dozvíte se v ní mimo jiné o historii a sou-
časnosti cestování na horu, která je po-
jmenována po britském geodetovi George 
Everestovi. 
Jan Melichar pochází z Karlových Varů a se 
svojí manželkou často pobývá v Kašper-
ských Horách. Již v 70. letech spolu ces-
tovali např. po Turecku, Řecku, Itálii, Krétě 
nebo Tunisu. Nejvíce si však oblíbili Indii, 
Nepál a vrcholy Himalájí. V minulém roce 
mohli diváci díky Janu Melicharovi poznat 
okolí nejnebezpečnější hory světa Anna-
purny. Přednáška Trek okolo Mt. Everestu 
bude také doplněna o krásné fotografie.  

Radek Nakládal
kulturní referent

V únorovém Senior IN až na vrchol světa

Foto: Jan Melichar (Trek okolo Mt. Everest)

Stalo se již tradicí, že o jarních prázdni-
nách patří kino v našem městě dětem. 
12.–14. února se opět uskuteční festival 
dětských filmů, Kašpérák. V těchto dnech 
vždy od 14:00 zveme malé diváky na dět-
ské tvořivé dílny ve foyer kina. Každý den 
bude připravený jiný námět, který bude 
inspirovaný jedním z chystaných filmů. 
Můžete také zhlédnout výstavu dětí z vý-
tvarného oboru kašperskohorské ZuŠ. 
Od 16:00 začíná promítání v sále. A na 
jaké snímky se letos děti mohou těšit? 
Festival bude zahájen 12. února animova-
ným filmem toy Story 4: Příběh hraček. 
Kdo si myslí, že hračky nemají vlastní ži-
vot, se mýlí. Sotva dítko vyjde ze dveří, 
začnou se v jeho pokoji dít podivné věci. 
Všechny hračky si vydechnou, protože 
mohou být konečně samy sebou, místo 
aby předstíraly, že jsou pouhými neživými 
předměty. Takto se v roce 1995 poprvé 
představil film Toy Story: Příběh hraček. 
Nejnovější čtvrté pokračování je příbě-
hem hraček, které nestárnou, ovšem děti, 
které si s nimi hrají, už ano. A tak se může 
stát, že začnou být nepotřebné. 
Věříme, že 13. února děti do kina přilá-
ká česká animovaná klasika v nejnovějším 
provedení s názvem Velké dobrodružství 
Čtyřlístku. Na kraji Třeskoprsk, v malém 
domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pin-
ďa, Bobík a Myšpulín. U táborového ohně 
vzpomínají na dobrodružství, která zažili 
v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví 
příběh, který považuje za úplně nejlepší. 
Film měl původně sloužit jako krátko-

metrážní snímek k znovuotevření muzea 
Čtyřlístku v Doksech, ve kterém probíhala 
rekonstrukce. Ta se ovšem značně protáh-
la, a  proto tvůrci využili času a společně 
změnili formu filmu, který tak mohl vstou-
pit do českých kin. 
Na závěr festivalu bude 14. února promít-
nut americký dobrodružný film Aladin. Je 
to vzrušující příběh o okouzlujícím poulič-
ním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cíle-

Kašpérák opět v kašperskohorském kině 

vědomé princezně Jasmíně a džinovi, který 
je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. 
Při natáčení snímku Aladin byly využity 
prakticky všechny druhy vizuálních efektů 
včetně animace postav, performance cap-
ture, rozšíření dekorací, digitální prostře-
dí a simulace efektů. těšíme se na vaši 
návštěvu.  

Radek Nakládal
kulturní referent

Během jarních prázdnin na děti čeká spousta zábavy i za špatného počasí.
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Šumavský spolek Vimperk společně s ba-
vorským spolkem Heimatverein ď Oheta-
ler Riedlhütte ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Klatovy připravily výstavu, 
která vznikla za podpory EU. Znázorňu-
je 170 míst zaniklých sklářských hutí 
na Šumavě a v Bavorském lese. Vernisáž 
výstavy proběhla 2. února v 16:00 v ga-
lerii na radnici města a zahájili ji členové 
Šumavského spolku Václav Vácha se svojí 
manželkou. 
Putovní výstava byla již mimo jiné reali-
zovaná ve Vimperku, Klatovech, Pracha-
ticích, Sušici, Českém Krumlově, Českých 
Budějovicích, Horní Plané, Volarech, Gra-
fenau, Buchenau, Waldkirchenu, St. Os-
wald, Zwiesel a město Kašperské Hory 
je dalším místem, kde si můžete připo-
menout místa, kde stály slavné sklárny. 
Sklářství tvoří významnou kapitolu histo-
rie Šumavy. V dobách největšího rozkvětu 
českého sklářství v 18. a 19. století nebylo 
nikde jinde v Čechách, ale ani v Evropě 
takové soustředění sklářských hutí, jako 
na poměrně nevelkém prostoru Šumavy. 

Navštivte v únoru výstavu zaniklých 
sklářských hutí v galerii na radnici

V průběhu zhruba šesti století tady pra-
covalo přes sto hutí. Sehrály významnou 
roli v českém sklářství a značně ovlivnily 
i vývoj osídlení Šumavy. 

Výstava v galerii na radnici v našem městě 
potrvá jen do konce února.

Radek Nakládal
kulturní referent

Foto: fotoarchiv výstavy (Sklárna Klášterský mlýn)

Pozvánka do kina
7. února v 19:00 nabídneme hlavně 
dospělým divákům devátý film kul-
tovního amerického režiséra Quenti-
na tarantina, tenkrát v Hollywoodu, 
který získal tři Zlaté glóby. 
Film vypráví o televizním herci (Leo-
nardo DiCaprio) a jeho dlouholetém 
kaskadéovi (Brad Pitt), kteří se rozhod-
nou prosadit se u filmu na konci zla-
té éry Hollywoodu, v roce 1969 v Los 
Angeles. 
Tarantino tvrdí, že pár let pracoval na 
tom, čím vlastně jsou jeho postavy 
a následně až přemýšlel nad tím, jaký 
příběh s nimi chce vyprávět. Později si 
uvědomil, že vlastně primárně nechce 
vyprávět příběh, ale že chce prožít 
jenom další den života těchto postav. 
Tenkrát v Hollywoodu je tedy poměrně 
nostalgickou záležitostí z doby, pro kte-
rou má tvůrce slabost. 
Na scénáři pracoval pět let a samotný 
název Tenkrát v Hollywoodu je poctou 
pro Sergia Leoneho, který natočil Ten-
krát na západě (1968) a Tenkrát v Ame-
rice (1984). Quentin Tarantino označil 
Leoneho za svého nejoblíbenějšího re-
žiséra, který zároveň ovlivnil celou jeho 
kariéru. Je to první film tohoto režiséra 
natočený podle skutečného příběhu. 

Radek Nakládal 
kulturní referent
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JONÁŠ
 

 

6. 2.     Zimní vycházka kolem pranýře  
              na Šibeniční vrch – historie a pověsti, hry 

13. 2.   Výroba valentinských přáníček 

20. 2.   Plavání  
             – Aquapark Sušice 

27. 2.   Kreslení nebo vybarvování   
              relaxačních obrázků pastelkami 
 
 
     
 
 

     Každý čtvrtek (kromě svátků) od 15:30 hod. 

        Horský klub, Kašperské Hory 

        Kontakt: tel. 731 630 263, Jana Halbhuberová 

 

  PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET  POŘÁDÁ OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

BABOUCI

21. 3. 2020 od 15:00

Městské ku�tu�ní a in�o�mační středisko Vás z�e na ja�ní hudební udá�ost na Šuma�ě

OBLASTNÍ CHARITA SIŠICE 
STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY 

 

POŘÁDÁ 
 

PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI DPS KAŠPERSKÉ HORY 

 
 

ÚNOR 2020: 
 
 

6. 2. 2020 v 13:00 (čtvrtek) 
Výroba zimních svícnů 
- vytvoříme svícny ze skleniček se zimní tématikou 
 
12. 2. 2020 v 13:30 (středa) 
Masopustní kavárnička 
- spojená s výrobou masopustních masek, hosté i masopustní 

kostýmy vítány 
 
19. 2. 2020 v 13:30 (středa) 
Křeslo pro hosta – „Krása ukrytá ve skle“ 
- s Jiřím Jirmanem o výrobě a broušení skla 
 
 

 
   Virtuální Univerzita třetího věku 

 

Máte-li zájem studovat s námi od února 2020 obor 
„ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI“ 

 
přihlaste se na tel. 731 630 263 

ing. Jana Halbhuberová 
 

nebo přijďte rovnou na 1. přednášku 
4. 2. 2020 od 10:00 v DPS Kašperské Hory 
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Adventní čas byl i v mateřské škole oblíbený 
u všech z nás, byl provázen klidnou a ve-
selou vánoční atmosférou. Počasí nám sice 
nedopřálo sněhovou nadílku, ale i přesto 
si děti užívaly radostné chvilky při pobytu 
na čerstvém vzduchu formou procházek do 
přírody, hraním pohybových her, veselým 
skotačením, ale třeba i návštěvou IS a SEV 
s připraveným programem. Děti ze třídy 
Včelky zhlédly divadélko v Sušici a dále vy-
stupovaly v Horském klubu na Mikulášské 
besídce a na setkání seniorů. 
V tomto období jsme se především snaži-
li dětem co nejlépe přiblížit tradice Vánoc 
a význam adventního času. Nesměl chybět 
ani příchod Mikuláše s andělem a čertíky 
mezi děti do tříd. Týden před zahájením vá-
nočních prázdnin nás navštívil také Ježíšek 
s mnoha dárky, s nimiž děti společně strávily 
spoustu radostných chvil. Pro potěšení rodi-
čů a blízkých členů rodin se konala ve všech 
třech třídách naší školky vánoční besídka 
s posezením. A jako každoročně nesměla 
chybět účast našich dětiček na vánoční be-
sídce pořádanou ZŠ, MŠ a ZUŠ v městském 
kině v dopoledních i odpoledních hodinách.

Miroslava Jelínková
učitelka MŠ Kašperské Hory

Ze školky
Ohlédnutí za adventem

V termínu 3.–7. února 2020 se naše ško-
la opět zapojuje do mezinárodního pro-
jektu “EDISON”. Jedná se o multikulturní 
projekt, který poskytuje dětem a mládeži 
v České republice možnost vylepšit si jazy-
kové znalosti, poskytuje jim povědomí o ji-
ných kulturách a motivuje je k přemýšlení 
o budoucích možnostech.
Pro tento projekt byli vybráni čtyři zahra-
niční vysokoškolští studenti z Hong Kongu, 
Kamerunu, Ukrajiny, Kyrgyzstánu. Společ-
ným jazykem se stává samozřejmě anglič-
tina. Cílem je zapojit naše hosty po celý 
týden do běžné výuky ve škole, připravit 

Mezinárodní projekt „EDiSON” již potřetí v ZŠ

w.w.w. klasterskymlyn.cz

Únorová akce VALENTIN

Valentinské menu

TIP!

299_Klastersky_Mlyn_inzerce_Valentyn_183x128mm.indd   1 16.01.2020   10:36

předem mnohé aktivity a následně spon-
tánně zařadit další na základě přání našich 
žáků (společné snídaně, svačiny, obědy, 
sportovní aktivity, zábavné hry, návštěva 
zájmových organizací a kulturních památek 
ve městě, filmové představení v angličtině 
atd.) 
Další podrobnosti přineseme vzhledem 
k termínu uskutečnění projektu a době 
uzávěrky zpravodaje v příštím čísle. O pro-
jektu se můžete více dočíst i na webových 
stránkách školy.

Richard Nový
ředitel ZŠ Kašperské Hory

Aktuální zpráva ze školy

INZERCE

Zveme Vás do Palvínova
v neděli 16. února ve 14:00, na svátek sv. Valentýna, bude zde posvěcen  

p. J. Kulhánkem nově instalovaný křížek na místě, kde stávala do roku 1972 kaple. 
Ta byla zbořena tehdejším „rudým režimem” a plánuje se její obnova.

 
Srdečně zve Spolek Přátelé Mouřence a Emil Kintzl
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DLOUHODOBÉ AKCE

Úno�
V�sta�a Šuma�ské sk�ářské hutě
Na ��sta�ě u�idíte 170 zanik��ch sk�ář-
sk�ch hutí na Šuma�ě a � Ba�o�ském 
�ese. Ve�nisáž 2. 2. � 16:00
ga�e�ie � budo�ě �adnice |

5. 2.–11. 3. | středy od 14:00
Ja�ní p�oh�ídk� města
Prohlídky města s průvodcem, který 
vás provede historií, zajímavými zá-
koutími a malebnými uličkami města. 
Cca 70 minutová prohlídka. Rezervace 
a nákup vstupenek v Městkém kultur-
ním a informačním středisku.
sraz před Rósta Kafe |

KRÁTKODOBÉ AKCE

4. 2. | 13:00–15:00
T�oři�á dí�na – Pe��ičko�ání
Pomocí ��asce a pe��iček si ��astno�uč-
ně ���obíte o�iginá�ní dá�ek.
IS a SEV NP Šuma�a |

5. 2. | 18:00
Poh�ed� do k�ajin� 
Nejk�ásnější t�ek� Kanad�
Cesto�ate�ská přednáška.
IS a SEV NP Šuma�a |

6. 2. | 10:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez nich).
IS a SEV NP Šuma�a |

6. 2. | 13:00
V��oba zimních s�ícnů
V�t�oříme s�ícn� ze sk�eniček se zim-
ní tématikou.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

7. 2. | 19:00
Tenk�át � Ho����oodu
Oceněn�, nejno�ější ��m Quentina Ta-
�antina � Kašpe�sk�ch Ho�ách. 
Přístupno od 15 �et
kašpe�skoho�ské kino |

10. 2. | 10:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) 
s pano�amatick�mi �ozh�ed�. 
IS a SEV NP Šuma�a |

KULTURA         ÚNOR

Změna p�og�amu ��h�azena

TIP PRO VÁS!

Foto: Fotoarchiv MŠ (Před vánočním stromem na náměstí) Foto: Fotoarchiv MŠ (Vánoční nadílka ve školce)
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20. 2. | 15:00
Senio� IN
T�ek oko�o Mt. E�e�estu 
Přednáška cesto�ate�e a dob�od�uha 
Jana Me�icha�a, dop�něná bohatou 
p�ezentací �otog�a�í nej��šší ho�� 
s�ěta.
Ho�sk� k�ub |

25. 2. | 10:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) 
s pano�amatick�mi �ozh�ed�. 
IS a SEV NP Šuma�a |

25. 2. | 13:30
Masopustní p�ů�od
Všichni kdo máte �ádi z��k� a zába�u, 
přij�te a pomozte nám ud�žet tuto 
t�adici. Masopustní p�ů�od městem 
dop�o�odí ha�monik� a �ozembouch.
s�az u kašn� na náměstí |

26. 2. | 18:00
Poh�ed� do k�ajin� 
Zmize�á Šuma�a
Pouta�é ��p�á�ění pana Emi�a Kintz-
�a, šuma�ské �egend�, dop�něné p�o-
mítáním nádhe�n�ch histo�ick�ch �o-
tog�a�í z ��astního a�chi�u.
IS a SEV NP Šuma�a |

27. 2. | 13:00–15:00
T�oři�á dí�na 
D�hání
Pomocí p�o�ázků a dře�ěn�ch ko�á�ků 
si ��astno�učně ���obíte o�iginá�ní dá-
�ek (k�íčenku, ná�amek).
IS a SEV NP Šuma�a |

28. 2. | 13:00–17:00
Histo�ie sk�ářst�í na Šuma�ě 
Co to b��� páteřík� a jak se ���á-
bějí �inuté pe���? Přij�te se podí�at 
na ce�� postup ���ob� a pokuste se 
o jeho ���obu.
IS a SEV NP Šuma�a |

17. 2. | 10:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) 
s pano�amatick�mi �ozh�ed� do ob�as-
ti střední Šuma�� a Pošuma�í.
IS a SEV NP Šuma�a |

18. 2. | 13:00–15:00
Den s ko�o��átkem
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á 
o�čí ��na a co �še je možné z ní ��-
�obit nejen p�stěním za mok�a nebo 
pomocí p�stící jeh�� za sucha.
IS a SEV NP Šuma�a |

19. 2. | 13:30
Křes�o p�o hosta
K�ása uk��tá �e sk�e – s Jiřím Ji�manem 
o ���obě a b�oušení sk�a. P�o senio�� 
a zd�a�otně postižené občan� zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

19. 2. | 16:00–18:00
Léči�é manda��
Přij�te si nak�es�it manda�� s Janou 
Ha�bhube�o�ou a něco se o nich 
a o sobě doz�ědět.
k�ubo�na Ho�ského k�ubu |

19. 2. | 18:00
Poh�ed� do k�ajin�
Kuba, pe��a Ka�ibiku
Kuba je ost�o� p�n� ži�ota, ��tmic-
kého tance, podmani�é hudb�, ��-
bo�ného �umu, �oňa��ch doutníků, 
nádhe�n�ch ko�oniá�ních památek, his-
to�ick�ch automobi�ů, k�á�o�sk�ch pa-
�em, �omantick�ch p�áží s azu�o��m 
mořem a h�a�ně mi��ch �idí.
IS a SEV NP Šuma�a |

20. 2. | 10:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) 
s pano�amatick�mi �ozh�ed� do ob�as-
ti střední Šuma�� a Pošuma�í.
IS a SEV NP Šuma�a |

12. 2. | 13:30
Masopustní ka�á�nička
V��oba masopustních masek, hosté 
i masopustní kost�m� �ítán�.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

12. 2. | 18:00
Poh�ed� do k�ajin� 
Expedice Tibet
Cestopisná přednáška, dop�něná �oto-
g�a�emi zach�cujícími nejen ducho�ní 
st�ánku k�ášte�ů, a�e i �ozmanitou pří-
�odu Himá�aje, ži�ot chudého ob��a-
te�st�a, ži�ot Nomádů � ho�ách.
IS a SEV NP Šuma�a |

12. 2.–14. 2. | 14:00 a 16:00
Kašpé�ák 
Festi�a� dětsk�ch ��mů. Každ� den 
t�oři�é dí�n� (14:00) a p�omítání 
��mu (16:00). Vstupné 50 Kč/80 Kč 
(��m) a 30 Kč (dí�n�). 
12. 2. To� Sto�� 4: Příběh h�aček
13. 2. Ve�ké dob�od�užst�í Čt�ř�ístku 
14. 2. A�adin
kašpe�skoho�ské kino |

13. 2. | 13:00–15:00
Den s ko�o��átkem
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á 
o�čí ��na a co �še je možné z ní ��-
�obit p�stěním za mok�a nebo pomocí 
p�stící jeh�� za sucha.
IS a SEV NP Šuma�a |

KULTURA         ÚNOR

Změna p�og�amu ��h�azena

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!


