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FotoMaraton 
V sobotu 12. září se v Kašperských 

Horách konal již 5. ročník celosvě-
tově oblíbené fotografické soutěže 
Šumavský FotoMaraton, kterou pořá-
dají zástupci fotografie z FotoAparát.
cz a Centrum FotoŠkoda. Vzácným 
hostem akce byl letos známý foto-
graf Robert Vano (foto na straně 2). 
Přednáškami „Jak se stát slavným 
fotografem“ a „Šumava  neznámá“ 
zpestřili spolu s fotografem Šumavy 
Andrejem Macenauerem soutěžícím 
odpolední čekání na výsledky. 

Nejtěžší na FotoMaratonu je, že 
se musí dodržet zadané pořadí sou-
těžních témat. Letos byla vybrána 
tato témata: 1. Řemeslo 2. Rychlost 
3. Dvojice  4. Dlouhá chvíle 5. Příroda. 
Porota hodnotí především nápad, ale 
i expoziční nastavení a kompozici 
snímku. Díky velkolepým slavnostem 
města Kašperské Hory, ke kterým se 
tato akce již tradičně připojuje, mají 
soutěžící Šumavského FotoMaratonu 
dostatečný výběr námětů. Přijíždí 
sem z celé republiky - někteří do-
konce pravidelně. Šumava je pokaž-
dé nadchne, nálada je veselá, snímky 
povedené. Prvních deset, které po-
rota vybere, si odnáší hodnotné ceny 
a hlavně diplom vlastnoručně pode-
psaný mistrem Robertem Vano.

Letos zvítězil Martin Čurda se 
svojí fotografií na téma „Řemeslo“ 
(foto vlevo), druhé místo získala 
Karolína Jírová a třetí místo patří 
Janu Linhartovi.

Gratulujeme!
Helena Macenauerová
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ 

Kašperskohorského zpravodaje

20. ŘÍjNA 2015
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 e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného 
celku, periodicita: měsíčník, místo vydávání: Kašperské Hory, registrační 
číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 
Kašperské Hory, www.sumavanet.cz/khory; IČ 00 255 645, redakce a grafická 
úprava: Zdeňka Ánandí Barfussová, tel. +420 376 503 413, e-mail: zpravodaj@
kasphory.cz; Složení redakční rady je uveřejněno na internetových stránkách 
města. tisk: Václav Vácha, polygrafická výroba, vydavatelská činnost; Vimperk. 
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb 
KHZ. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů a au-
torská práva k nim zodpovídá jejich zadavatel. Redakce si vyhrazuje právo 
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5    Kompostárna pro občany  
 a město

7   Okénko Mateřinky   
  Kašperinky

8  Branný den   
  

9  Inzerce  

10-11  Veličenstvo spokojeno  

13 Slavnosti jablek v Nebespánu

15  Slavnosti města očima   
 fotografa

16 Kulturní program

Z obsahu

Veřejné zasedání zastupitelstva
 se uskuteční 

5. října od 17.00 v Horském 
klubu.

jste srdečně zváni!

Významné jubileum

Manželé Marešovi oslavili 9. 9. 2015 65 let společného života. 
Gratulujeme!

Přednáška známého fotografa Roberta Vano na 
5. ročníku FotoMaratonu
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Slovo starosty - změny na radnici

Společenská kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně přeje jubilantům, kteří  

v září 2015 oslavili významné životní jubileum. 
Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a harmonie.

Na konci srpna nás opustila:

Petraková Anna
Polášková Helena

Rutkayová Jitka
Větrovcová Jarmila

Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, sdělte nám to  
na MěKIS nebo e-mailem na adrese: zpravodaj@kasphory.cz.

Jana Voříšková

Vážení a milí spoluobčané,
horké léto skončilo a přišlo proměnlivé 

září. Se začátkem nového školního roku 
jsme na radnici přivítali nové spolupracov-
níky a to novou paní tajemnici paní Ing. 
Andreu Staňkovou a nového právního zá-
stupce našeho města pana JUDr. Tomáše 
Samka. V říjnu totiž odchází současný ta-
jemník pan Jaroslav Rajtmajer do důchodu. 
Ing. Staňková byla vybrána z osmi uchaze-
čů o pracovní místo tajemníka. Výběrové 
řízení probíhalo pod vedením externího 
specialisty PhDr. Miloslava Hrubého for-
mou assessment centra. Jedná se o moder-
ní metodu výběru vhodného kandidáta na 
pozici vedoucího pracovníka. 

Podzim je ve znamení připravovaných 
organizačních změn. Technické služby se 
stanou obchodní společností – společností 
s ručeným omezením. Druhá společnost 
vznikne pro řízení a rozvoj CZT – více se 
dočtete v článku Ing. Bechyně. Třetí plá-
novaný krok je zřízení příspěvkové orga-
nizace městského kulturního a informač-
ního centra. Všechny uvedené společnosti 
budou ve stoprocentním vlastnictví města. 
V současné době jsou tyto činnosti zapo-
jeny do organizační struktury úřadu a vel-
mi těžkopádně se dají řídit a kontrolovat. 
Cílem těchto změn je oddělení činností 
do jednotlivých organizací, tak aby došlo 
k průhlednějšímu a efektivnějšímu hospo-
daření. Tím také v neposlední řadě dojde 
k očištění úřadu a ten se tak bude moci stát 
moderním úřadem, který bude splňovat 
rostoucí požadavky dnešní doby.   

Naštěstí nejen prací živ je člověk, a tak 
jsme mohli druhý zářijový víkend spo-
lečně oddechnout a slavit ve společnosti 
krále Jana Lucemburského. Součástí oslav 
bylo odhalení pamětní desky na počest 
Jana Lucemburského, českého krále, který 
Kašperským Horám udělil první městská 
privilegia. Odhalení desky se ujal čestný 
host oslav hejtman plzeňského kraje RSDr. 
Václav Šlajs. Pan hejtman projevil upřímný 
zájem o naše město a měli jsme možnost 
probrat některá závažná témata, která nás 
trápí. Nezaměstnanost, neuspokojivou do-
pravní obslužnost, stárnutí obyvatelstva 
našeho města z důvodu odchodu mladých 
lidí za lepšími pracovními podmínkami, 
a také hrozbu těžby zlata a postoj k pro-
blematice Národního parku Šumava. Dále 
vyjádřil názor, že je potřeba posílit venkov, 
aby se zastavil nevyvážný stav nezdra-
vého růstu měst na úkor menších obcí. 
Posledním tématem byly evropské dotace. 
Zde pan hejtman přislíbil konkrétní po-
moc pro jejich úspěšné čerpání.  

V druhé polovině září proběhlo na 
Modravě setkání poslanců a senátorů pl-
zeňského a jihočeského kraje se zástupci 
šumavských obcí. Tříhodinový pracovní 
seminář na téma připravované novely záko-
na o ochraně přírody nastínil různá úska-
lí a možná nebezpečí, která může v této 
podobě napáchat. Největší úskalí obnáší 
touha spojit jedním zákonem podmínky 
pro fungování všech čtyř národních parků 
v České republice. Tato snaha je z mého 
pohledu slepou uličkou a v budoucnu může 

přivodit nekonečné množství problémů. Je 
to stejné jako by se zákonodárci snažili na-
diktovat jednu společnou normu pro čtyři 
naprosto různé již postavené domy. Každý 
z národních parků je jedinečný a zaslouží 
si svůj vlastní zákon. Šumava je stále sil-
ným politickým tématem a to jí rozhodně 
neprospívá. Za více jak dvacet let jsme se 
nedokázali pohnout z místa a namísto dia-
logu jsme neustále v roli smutných pozoro-
vatelů zuřící války o …. O co vlastně? O to, 
kdo má pravdu? O to, kdo dokáže lépe ar-
tikulovat, mást veřejnost, překrucovat fak-
ta, chytračit? Žádnou válku nelze vyhrát. 
Válka nemá vítězů, jenom poražených. 
Válka je prohra lidské společnosti. Válka 
je bohužel jediným možným prostředkem, 
jak ještě v dnešním světě udržet třídní roz-
dělení světa. Mocní se své moci nechtějí 
vzdát, a tak namísto sjednocení vytvářejí 
další a další podmínky pro nekončící půtky, 
hádky a neshody. Na druhou stranu je jen 
a jen na nás, jestli na jejich hru přistou-
píme. Vnímám jako důležité nenechat se 
vtáhnout do emoční bitvy a pokud možno 
s chladnou hlavou se snažit neustále hledat 
pravdu. S jejím objevením ruku v ruce při-
jdou řešení všech našich problémů.

„Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval 
bohům sto volů; dodnes se voli třepou, když se 
objeví pravda.“ (Julian Tuwim)

Přeji příjemně strávený čas při čtení 
Zpravodaje.

Petr Málek
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Slovo místostarosty - teplo z městské výtopny
Vážení spoluobčané,
v roce 2014 vykázalo centrální zásobová-

ní teplem města Kašperské Hory finanční 
ztrátu asi 2,5 mil Kč. Pokud bychom tuto 
ztrátu plně promítli do ceny tepla, zvýšila 
by se cena velmi výrazně. Rada města na 
konci minulého roku rozhodla, že cenu 
ponechá na současné, velmi nízké úrov-
ni. A pověřila mne úkolem hledat příčiny 
vykázané ztráty a současně i hledat řeše-
ní, které by zabránily opětovnému vzniku 
ztráty. 

 Už po prvotním seznámení s výkazy 
CZT města jsem vyslovil domněnku, že „…
vyčíslování nejvyšší nákladové položky ko-
telny – nákladů na palivo bylo v minulých 
letech značně nepřesné a zatíženo řadou 
systematických i náhodných chyb…“. Toto 
prvotní podezření jsem publikoval v čís-
le 2/2015 KAŠPERSKOHORSKÉHO 
ZPRAVODAJE. Podezření totiž vzbu-
zoval pouhý náhled do evidence přejímky 
paliva pro výtopnu. Palivo se přejímalo 
jednak ve formě štěpky nakupované od 
městských lesů nebo od cizích dodavatelů 
a jednak ve formě odřezků z městské pily 
nebo cizích dodavatelů. Obě formy se na-
kupovaly v jednotkách prostorový metr, 
přičemž i laikovi je zřejmé, že tepelný obsah 
prostorového metru štěpky a prostorového 
metru odřezků je rozdílný. Obdobně tomu 
bylo u pilin. Část jich město nakupovalo 
v m3 a část v prostorových metrech. Z ta-
kovéto evidence se opravdu nedalo zjistit, 
kolik nás stojí GJ, který město nakupova-
lo v palivu ani kolik tepla v palivu máme 
uskladněno na skládce. Jako první opatření 

jsme proto začátkem roku zavedli přejímku 
paliva v jedné měrné jednotce. Rozhodoval 
jsem se, zda použít GJ, který používají vel-
ké teplárny jako např. plzeňská, nebo tzv. 
atrotuny [At], které mají zavedené menší 
teplárny u nás i v Rakousku a v Německu. 
Zvolili jsme At, které jsou sice o něco málo 
přesné, ale nevyžadují nákladné laborator-
ní rozbory paliva. Postačuje stanovení vlh-
kosti odebraného vzorku paliva.

Dalším krokem při hledání příčin loňské 
ztráty bylo zadání zpracování energetické-
ho auditu výtopny a celé soustavy cent-
rálního zásobování teplem (CZT). Cílem 
energetického auditu je na základě rozboru 
doporučit nejvhodnější způsob úsporných 
opatření z hlediska technického, ekono-
mického a z hlediska vlivu na životní pro-
středí. Energetický audit potvrdil správnost 
prvního zavedeného opatření v přejímce 
paliva v atrotunách. A kromě toho auditor 
navrhl celou řadu opatření v oblasti paliv, 
v oblasti výroby a rozvodů tepla i v oblasti 
prodeje tepla. Za nejzávažnější závěry ale 
považuji následující doporučení:

Sledovat a vyhodnocovat měsíční spo-
třeby energií. Výkyvy ve spotřebě energií 
analyzovat a společně se zodpovědnými 
pracovníky přijímat řešení.

Určit zodpovědného pracovníka za ko-
ordinaci všech činností v rámci systému 
CZT. Činnosti doporučuji rozdělit do 
těchto oblastí:

Zajištění přejímky paliva (množství, 
kvalita paliva)

Zajištění výroby tepla
Zajištění prodeje tepla

Zavedení energetického managementu
Na základě těchto zjištění jsme v Radě 

města dospěli k jednoznačnému závěru. 
Při stávající organizační struktuře pro-
voz výtopny zajišťuje jeden ekonomický 
subjekt, dodávku pak paliva jiný eko-
nomický subjekt a prodej tepla pak třetí 
ekonomický subjekt – město Kašperské 
Hory. A žádný z těchto partnerů, kteří se 
podílejí na jedné službě pro občany, (za-
jišťování požadované tepelné pohody ve 
vytápěných bytech a rodinných domech), 
není finančně motivovaný na ekonomic-
kých výsledcích provozu soustavy CZT. 
Jako jediné smysluplné řešení tohoto 
vpravdě socialistického ekonomického 
modelu se ukázala jednoznačně zásadní 
reorganizace celého systému. Ne proto, že 
by společnost HF ENERGO spol. s r.o. 
provozovala výtopnu špatně. I pracovník, 
který smluvně zajišťoval dodávky paliva 
pro výtopnu, svědomitě vykonával svoji 
práci. Stejně jako pracovnice finančního 
odboru, které zajišťovaly prodej tepla zá-
kazníkům. Problém byl v tom, že žádný 
ze zúčastněných nebyl nijak motivován na 
ekonomických výsledcích tohoto technic-
ky náročného provozu. Řešení, které jsme 
zvolili, je poměrně jednoduché a po staletí 
vyzkoušené a osvědčené. Finančně zain-
teresovat všechny zúčastněné na požado-
vaném výsledku. Požadovaný výsledek je 
celkem jednoduchý. Zajistit pro zákazníky 
bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla 
a současně i  jeho minimální cenu. K dosa-
žení toho dvojjediného cíle bylo rozhodnuto 
založit nový ekonomický subjekt - společ-

nost s ručením omezeným 
ve 100% vlastnictví města 
Kašperské Hory. Jednatel 
společnosti bude hodnocen 
podle dosažených výsled-
ků a stejnou možnost bude 
mít při odměňování svých 
zaměstnanců. Tato nová 
společnost bude zajišťovat 
všechny činnosti v oblas-
ti výroby tepla, provozu 
soustavy CZT i prodeje 
tepla. Současně musí účin-
ně spolupracovat při ob-
nově a dalším investičním 
rozvoji energetiky města. 
Příležitosti, které se v ob-
lasti využití „naší“ rozsáhlé 
a stále obnovované zásoby 
biomasy ukazují, jsou zcela 
mimořádné a bylo by velká 
škoda je nevyužít. Pokud se 
podaří tento trend nastar-
tovat, jistě budeme moci 
slíbit, že cenu tepla dlouho-
době udržíme na současné, 
mimořádně nízké hodnotě.

Milan Bechyně
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V prvních zářijových dnech začala ko-
nečně sloužit kompostárna svému účelu. 
Téměř okamžitě začaly plochu zaplňovat  
hromady trávy, listí, spadané a nahnilé ovo-
ce a také ostříhané větve. Vegetační doba 
pomalu končí, ale i na podzim bude   kom-
postovací plocha hodně využita – budeme 
likvidovat  porosty na zahrádkách, muškáty 
a jiné květiny v truhlících za okny, budeme 
hrabat listí a později i stříhat stromky.  Jak 
již víte, nemusíte s tímto bioodpadem jet 
až na samotnou kompostárnu, ale jak jste 
již navyklí, budete nadále k tomuto účelu 
využívat kontejnery rozmístěné po městě. 
Dojde však jen ke drobné změně, a to, že 
ostříhané větve ze stromů prosím uklá-
dejte mimo kontejner, budou neprodleně 
odvezeny. Budou seštěpkovány a částečně 
míchány do kompostované hmoty, čímž se 
výrazně urychlí výroba kompostu. Při vět-
ším množství ostříhaných větví si prosím 
domluvte odvoz telefonicky s vedoucím TS 
p. Vrhelem na čísle: 604 208 881.                                                               

   Helena Marková, odbor životního prostředí 

Kompostárna pro občany a město
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No konečně! Po dlouhých letech, 
kdy - jak nám sdělil starosta v minulém 
Zpravodaji - „...jsme pořád jen  proti 
něčemu bojovali. Proti těžbě zlata, pro-
ti Národnímu parku Šumava, proti ev-
ropským dotacím, proti všem. Nastává 
doba, kdy je potřeba si říct, co chceme.“ 
Jsme to ale hlupáci, doteď jsme jen bez-
radně přešlapovali, nic nedělali, nic ne-
vybudovali, dotace odmítali, zkrátka 
město se nijak nerozvíjelo, a to všechno 
jenom proto, že jsme nevěděli, co chce-
me. Teď  už to konečně budeme vědět! 
Neřekne nám to  nikdo povolanější, než 
Svaz ochránců přírody z Rejštejna. Tomu 
radní zadali vypracovat studii udržitelné-
ho rozvoje našeho města. Ochránci pří-
rody z Rejštejna pod vedením pana Ing. 
Františka Krejčího, jinak bývalého úspěš-
ného ředitele Národního parku Šumava, 
přece musí nejlíp vědět, co v Kašperských 
Horách chceme a potřebujeme. Už se tě-
ším, až nám studii udržitelného rozvoje 

… už víme, co chceme!
na podzim představí, jak starosta v minu-
lém Zpravodaji slíbil. Měla sice být podle 
smlouvy hotova do konce května, ale asi 
se nějak zadrhla. Možná zpracovatele za-
skočil ohlas na vyhlášenou dotazníkovou 
akci. Zájem občanů byl nečekaně veli-
ký – z cca 1200 oprávněných osob vypl-
něný dotazník odevzdalo celkem 79 (!) 
obyvatel, kterým na našem městě záleží.  
Vyhodnotit takové množství odpovědí 
jistě zabralo zpracovatelům hodně času. 
Nebo možná těch 195 tisíc korun za zpra-
cování studie nebyla pro ně až tak velká 
odměna, aby se snažili dodržet nasmlou-
vaný termín.

Nakonec třeba zjistíme, že studie není 
pro udržitelný rozvoj našeho města až tak 
nezbytná, neboť naši nejvyšší předsta-
vitelé si vědí rady i bez ní. Stačí se přeci 
podívat, jak chytře  to dělají v zahraničí, 
jak nás minule poučil placený místosta-
rosta a směle se pro naše městečko inspi-
roval v dánské Kodani nebo kanadském 

Vancouveru. Proto radní nelenili a možné 
budoucí závěry a doporučení zatím nedo-
končené  strategie začali zřejmě naplňovat 
v předstihu například tím, že prozíravě už 
během prázdnin dělali reklamu dosud 
neexistující městské společnosti v „zapůj-
čených“ elektromobilech. Škoda, že pan 
místostarosta nenapsal, který dobrodinec 
„zadarmo“ taková autíčka půjčuje. Mnozí 
naši spoluobčané by si je taky rádi vy-
zkoušeli při cestě do zaměstnání, aby se 
sami přesvědčili o jejich výhodách.

Zcela v duchu svých předvolebních slibů 
radní své záměry a představy o budoucím 
rozvoji města před opozičními zastupiteli 
i občany tají. Nechme se proto překvapit, 
jistě to bude „něco“ velkého, progresivního, 
nadčasového, co nás posune alespoň na ev-
ropskou úroveň. Jen mně teď napadá: Kdo  
míří příliš vysoko, hluboko spadne. Pak ale  
na to doplatíme všichni.  

Alena Balounová
  člen zastupitelstva města

Letošní turistická sezona se pomalu 
dostává do své závěrečné fáze, a tak neu-
škodí trochu bilancovat a hodnotit. Asi 
jen málokoho překvapí, že i hrad Kašperk 
zažívá zcela výjimečný rok. Návštěvnost 
našeho hradu stejně jako Kašperských 
Hor je rekordně vysoká. Celoroční rekord 
návštěvnosti hradu Kašperk 45788 osob 
z roku 2009 jsme překonali již 26. srpna. 
K 24. září si vstupenku na prohlídku hradu 
nebo na divadelní představení zakoupilo 
více než 51168 turistů. Z toho několik díl-
čích čísel. Vstupenku na letní sérii divadel-
ních představení si zakoupilo 2096 osob, 
šest večerů nočních prohlídek navštívilo 
1513 osob, speciální prohlídky pro děti 
3642 dětí. Jsou to čísla rekordní, jsou skvě-
lá, máme z nich radost.

Letošní turistická sezona na hradě Kašperku

Důvodů pro tyto výborné výsledky je 
hned několik. Fenomén televizního seriálu 
Policie Modrava spojený s kvalitním vlast-
ním marketingem, relativně stabilní poča-
sí, lepší atmosféra ve společnosti, kdy lidé 
přestali primárně omezovat své výdaje včet-
ně výdajů ne cestování. Především v čer-
venci a v srpnu jsme si na hradě Kašperku 
mohli „osahat“ maximální limity kapacity 
této středověké památky. Byly dny, kdy se 
zkrátka již více lidí na hrad a na prohlídky 
hradu nevešlo, a to i když prohlídky začí-
naly v 15 minutových intervalech. Sedm 
z osmi divadelních představení byla zcela 
vyprodána, osmé z 80 %, všechny noční 
prohlídky v červenci a v srpnu byly vypro-
dány již několik dní dopředu.

Ale nechci se zde jen sám plácat po ra-

menou. Letos více než kdy jindy jsme měli 
možnost si ověřit, jaké máme ještě rezervy, 
co všechno můžeme zlepšovat, jaké nové 
nápady lze na hradě realizovat. A je toho 
opravdu hodně. Určitě můžeme zapracovat 
na komunikaci směrem k návštěvníkům, 
vč. lepšího informačním systému, čeká nás 
zlepšení kvality a infrastruktury na pří-
stupech k hradu od parkoviště i pro pěší 
turisty od Kašperských Hor. Zásadní věcí 
bude již připravovaná rekonstrukce odve-
dení odpadních vod z hradu a přestavba 
návštěvnických WC. Zásadním koncepč-
ním rozhodnutím bude úprava prostor 
pro prodej i přípravu občerstvení a prodej 
zboží v návaznosti na záměr rekonstrukce 
a využití bývalé západní bašty a kolny na 
nádvoří.

Letošní vydařená turistická sezona na 
hradě Kašperku i Kašperských Hor bude 
do budoucna představovat především zá-
vazek, laťku nastavenou hodně vysoko.  Je 
třeba proto pracovat dál, všechny aktivity 
dobře promýšlet, vzájemně mezi sebou 
spolupracovat. 

V této době probíhají závěrečné práce 
na strategii udržitelného rozvoje pro naše 
město, v níž má velmi významnou úlohu 
rozvoj cestovního ruchu, kultury a spole-
čenského života. Letošní rok jasně potvrdil 
že zcela právem.

Jako kastelán hradu Kašperk i jako rad-
ní pro cestovní ruch a kulturu děkuji všem 
místním podnikatelům a pracovníkům 
v cestovním ruchu, pracovníkům a dob-
rovolníkům v kultuře za spolupráci a přeji 
nám všem další úspěšný sezonu.

Zdeněk Svoboda



Ročník 11, číslo 10, rok 2015, strana 7KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

,,jaro, léto, podzim, zima 
v Kašperince je vždy príma.“

 Nový školní rok je úspěšně 
zahájen. Do třídy Broučků přišlo 
mnoho malých broučínků a pár 
dnů jsme měli slzavé oudolí, ale 
děti se po pár dnech ujistily,  že  
si pro ně maminky vždycky při-
jdou, že ve školce je vlastně pri-
ma, spousta hraček, kamarádů. 
Povídáme si, hrajeme si, čteme 
si pohádky, zpíváme písničky 
a pomalu se sžíváme. Včelky 
jsou již ostřílení školkáčci, kteří 
ví, jak to chodí, a jsou ve školce 
jako doma. Také proto se mohou 
hned od září zúčastnit společně 
se Základní školou plaveckého 
výcviku. Letos poprvé absolvují 
celý kurz v rozsahu deseti lekcí. 
První týden v září jsme zažili 
Den s armádou, my s Broučky 
jsme  jen opatrně nakukovali, 
někteří se nechali pomalovat, 
zato Včelky si užily všechno  - 
zásah hasičů, zatýkání, střílení. 
Ve školce proběhlo vyšetření očí 
v rámci akce ,,Koukáme správ-
ně“. A dokonce jsme již měli dvě divadla 
,,Žabákova dobrodružství“ a ,, Hrnečku 
vař“. Joj, to se nám to líbilo! Užíváme si 
babího léta, pozorujeme přírodu, hledáme 

Okénko Mateřinky Kašperinky

pavučinky pavoučka Páji, často trávíme 
čas na naší krásné nové zahrádce a sbírá-
me si do zásoby poslední paprsky slunce.  
Přestože máme za sebou pouze jeden mě-

síc, tak jsme zažili mnohá dobrodružství, 
mnohé jsme se naučili, mnohé poznali, ale 
naštěstí na nás stále mnohé čeká!!!!!!!!!

Liběna Svobodová

Zlatá srnčí trofej –  
Křivoklát 2015

Zlatá srnčí trofej /ZST/  je soutěž 
s dlouholetou tradicí. Letos oslavila 
45. výročí. V létě jsme měli možnost 
zúčastnit se národního finále v podo-
bě čtrnáctidenního tábora v Pískách 
u Křivoklátu. V průběhu tábora jsme 
psali různé testy z myslivecké kynolo-
gie, z historie, tradic a zákonů, zkrát-
ka všeho, co je spojeno s myslivostí. 
Druhou část tábora tvořila stezka, na 
níž jsme museli poznávat rostliny a růz-
né živočichy. Docela nás bavily i před-
nášky na téma lovectví a střelectví. Dost 
času nám ale zbylo i na fotbal a různé 
jiné hry zaměřené na orientaci a rych-
lost v terénu. 

Tábor jsme si dokonale užili a těšíme 
se na další ročník ZST. Chtěli bychom 
poděkovat manželům Novým, kteří nás 
po celý rok připravovali na Národní fi-
nále Zlaté srnčí trofeje. 
    Miroslav Kortus, Jiří Kučera 

 9. ročník

     Ve výstavě Královská privilegia a ko-
runovační klenoty, jím Muzeum Šumavy 
doprovodilo odhalení pamětní desky králi 
Janu Lucemburskému v září tohoto roku, 
měla veřejnost vzácnou příležitost vidět 
nejcennější písemné památky uchovávané 
v někdejším městském archivu Kašperských 
Hor. Soubor písemností vzešlých z činnos-
ti města Kašperské Hory je dnes uložen 
ve Státním okresním archivu v Klatovech. 
Náležitá péče městskému archívu byla vě-
nována již v minulých staletích. Ve zvlášť 
vyčleněné místnosti s protipožárními opat-
řeními archiv v radnici úspěšně čelil na-
příklad nepřátelským vpádům v průběhu 
třicetileté války (1641) i několika požárům 
(1660). V prvorepublikovém období byly 
některé listiny vystaveny v nově zřízeném 
městském muzeu, druhou světovou válku 
archiv přečkal složený v bednách v zázemí 
odlehlé samoty Bajerov. Nejvýznamnější 
částí kašperskohorského městského ar-
chivu je soubor pergamenových originálů 
42 městských privilegií z let 1345–1794. 
Většinou jsou to privilegia českých králů, 
nejstarší od Jana Lucemburského z 29. září 

1345. Pro poznání nejstarší minulosti města 
má rovněž význam sbírka městských listin, 
z nichž nejstarší pocházejí ze 14. století, 
cennými prameny jsou dále městské knihy, 
protokoly městské rady, spisový materiál tý-
kající se hornictví, obchodu na Zlaté stezce 
nebo poddanství na Kašperskohorsku, pří-
padně dokumenty z dob třicetileté války. 
Obyvatelé královského horního města byli 
na svůj archiv náležitě hrdi, správně totiž 
naplňovalo přesvědčení o jeho nevyčíslitel-
né hodnotě a jedinečnosti. 

     Úrovní svého dochování je kašpersko-
horský městský archiv jedním z nejzacho-
valejších municipálních fondů Čechách. 
Rozsahem i hodnotou písemného materi-
álu předčí i mnohdy větší královská měs-
ta v regionu jako například Klatovy nebo 
Sušici. Jistě i to je důvodem, že o něj vždy 
jevili živý zájem čelní představitelé čes-
ké historické vědy (Fridolín Macháček, 
Miloslav Volf, Antonín Haas a jiní), kteří 
z něj čerpali poznatky pro bližší poznání 
života české společnosti středověku a rané-
ho novověku. 

-vh, jl- 

O archivu města  
Kašperských Hor
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Začátkem školního roku proběhl bran-
ný den. Již od rána zaznívaly údolím pod 
lanovkou střelné rány a objevovaly se růz-
nobarevné kouře z dýmovnic. Na mís-
tě nás čekala vojenská technika, hasiči 
i záchranná služba národního parku. Pro 
děti byla připravena různá stanoviště, kde 
si mohly vyzkoušet střelbu, ale i tělesnou 
zdatnost, dokonce se někteří pro případ 
boje mohli pomalovat. Všechny nás samo-
zřejmě zajímala veškerá technika. Zejména 
muže bavilo rozebírání pistolí. Potleskem 
jsme ocenili hasičský zásah i neplánova-
né přepadení. Naštěstí bylo vše jen jako. 
Nakonec se děti mohly svézt ve vojenském 
autě a šťastlivci si domů odnášeli i hedváb-
né padáčky, nebo alespoň prázdné nábojni-
ce. Náš dík patří všem organizátorům toho 
branného dne.                                  

  Markéta Blahoutová
 9. ročník

Branný den

Dne 27. září si připomínáme Den 
Charity. V tento den se také slaví 
svátek sv. Vincence z Pauly (27. září), 
který je patronem charitních zařízení. 
Tento kněz, který žil v letech 1576 až 
1660, zasvětil život práci pro chudé 
a v roce 1737 byl papežem Klimentem 
XII. prohlášen za svatého.

Jeho heslem bylo: „Bratři! Nemilujme 
slovem a jazykem, ale skutkem a pravdou.“

Za války organizoval rozsáhlou po-
moc pro zpustošené kraje a shromáždil 
f inanční milodary, za něž byly nakoupe-
ny potraviny a šaty, které byly prostřed-
nictvím misionářů rozdávány chudým 
v postižených oblastech. Jeho odkaz je 
aktuální i v dnešní době, kdy se celo-

světově řeší humanitární krize v zemích 
nejenom na Blízkém východě.

Vincenc z Pauly byl světcem, který 
zdůrazňoval askezi a křesťanskou praxi. 
Jeho hlavní inspirací bylo evangelium 
a sám život.

Závěrem můžeme říci, že byl mužem 
víry.

Podobně v tomto duchu pokračují 
charitativní organizace, jejichž poslá-
ním je pomáhat lidem v ohrožení nebo 
nouzi a pomoc bližnímu bez ohledu na 
jeho příslušnost k rase, národnosti či 
náboženství. 

Ve správním obvodu obce Sušice pů-
sobí Oblastní charita Sušice, jejíž hlav-
ní činnostíje pomoc lidem v obtížných 
životních situacích, které nedokážou 
zvládnout sami.

Charita poskytuje služby sociální péče 
seniorům a osobám se zdravotním posti-
žením, služby sociální prevence jako jsou 
sociálně aktivizační služby a noclehárna, 
sociální poradenství pro osoby v obtížné 
životní situaci a další aktivity jako po-
travinová banka, půjčovna kompenzač-
ních pomůcek, sociálně integrační byt, 
Tříkrálová sbírka atd.

 
Bližší informace můžete získat v na-
šem poradenském středisku 

OCH Sušice,
Havlíčkova 110
342 01 Sušice
telefon: 731 402 910
e-mail: sluzby@charitasusice.cz

Den Charity
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Pa�e� Břicháček
Smetano�a 403, Kašpe�ské Ho��

(a�eá� �ed�e Medica ��te�)

Te�: 602 415 716

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA 

(za Rumpoldem)
tel: 

mobil: 

 Řádková inzerce
Prodám velkou garáž v ulici Nová. •	

Tel. 721 001 088.

Materiál na tvoření a společenské hry pro Klub •	

jonáš stále můžete nosit na MěKIS. Děkujeme!
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Hold králi janu Lucemburskému, 
jako dík za udělení prvního městského 
privilegia (29. září 1345), vzdalo město 
Kašperské Hory uspořádáním dvouden-
ních historických oslav. Stovky diváků, 
posluchačů, místních i přespolních ná-
vštěvníků, zaplnily kašperskohorské ná-
městí na celý páteční večer a sobotu. 

Význam tohoto výročí je úzce spojen 
nejen s královskou osobností samotného 
Jana, ale i s obdobím vzrůstající prospe-
rity města, které gradovalo v době vlády 
jeho syna Karla IV. Trvalou památkou na 
prvního Lucemburka na českém trůnu 
je v Kašperských Horách nově pamětní 
deska na  budově galerie Muzea Šumavy. 
Slavnostního odhalení  díla plzeňského 
sochaře Jiřího Špinky, které nese bron-
zový reliéf s motivem jezdecké peče-
ti Jana Lucemburského a nápisy: „JAN 
LUCEMBURSKÝ, 1296 – 1346, ČESKÝ 
KRÁL A LUCEMBURSKÝ HRABĚ“ – 
„Na památku udělení prvního městského 
privilegia králem Janem Lucemburským 
29. září 1345 Město Kašperské Hory A.D. 
2015“,  se ujal hejtman Plzeňského kraje 
Václav Šlajs, který na oslavy přijal pozvání 
spolu se svou manželkou. Odhalení desky 
doplnila unikátní výstava pergamenových 
originálů královských privilegií pro město 
Kašperské Hory z doby 14. až 18.století 
a vystavené kopie českých korunovačních 
klenotů ze sbírek Pražského hradu.

Královská družina s panovníkem Janem  
v čele, rychtář Hochlinus, početné konšel-
stvo  stejně jako měšťanstvo i obecný lid, 
včetně místní drobotiny, si užívali svátku 
města, které  král svou přízní tak vyzname-
nal a k prosperitě a zisku směroval.

Páteční večerní program, zahájený tru-

bači a vyvěšením vlajek, vyplnila dobová 
hudba  skupiny Bakchus, šermířské vystou-
pení  skupiny historického šermu Lancea, 
půvabné tanečnice (a tanečníci, protože do 
kola šli také diváci), na závěr prozářila noc 
ohňová show.

Ale ke středověku patřily nejen radován-
ky a turnaje na oslavu dobroty a laskavosti  
krále; musela být zviditelněna i jeho spra-

vedlivá vůle a pevná ruka. Svému osudu 
tedy neušel  nepoctivý krčmář, který vodou 
víno křtil a krále tím tak hluboce urazil. 
Za své nepoctivé skutky  zaplatil hlavou. 
Tedy poté, co do role městského kata byl 
protentokrát pasován  místní mistr cechu 
řeznického. Svého, byť  nepěkného, úkolu 

se zhostil dobře a bylo vidět, že se sekerou 
či dlouhým nožem (na popravu mu byl za-
půjčen ostrý meč) zacházet opravdu umí. 

Do slunečného sobotního rána  probudili 
město  trubači a čilý ruch na  náměstí,  kde 

jakoby kouzlem vyrostlo středověké tržiště 
vonící dobrotami, barevné nabízeným zbo-
žím, halasné  nabídkou  zdejších řemeslní-
ků, prozpěvující líbivou muzikou, a nevá-
hali se tu ukázat třeba rýžovníci dobývající 
cenné střípky zdejších zlatonosných vod. 
Pochopitelně nechyběla prostorná tabule 
připravená ke královské hostině a okolí na-
bízející spočinutí  unaveným poutníkům. 

Program nenechal diváky ani na chvíli 
na pochybách, že pro nudu tu rozhodně 
místo nebude - a nebylo. Bavili se malí 
i velcí, ať už zaměstnávali šikovné ruce, 
obdivovali kejklíře a potulné divadlo, sy-
tili bojechtivost na rytířském turnaji, nebo 
na náměstí  krmili hladová ústa a zalévali 
vyprahlá hrdla, případně se nechávali ope-
čovávat lazebníkem.

Vítěze rytířského turnaje oznámil, po 
návratu z kolbiště, kralevic Karel, který 
svého otce na návštěvě Kašperských Hor 
doprovázel. Vyznamenán byl i střelmistr 
Hadrava, který z hákovnice pálil salvy na 
počest Jeho Veličenstva. No, vyznamenán... 
jak se to vezme. Vyznamenán a oceněn 
za kulturní přínos městu byl rychtářem, 
králi se ale jeho řemeslo moc nelíbilo, tak 
ho jen tak pro jistotu, aby třeba náhodou 
jeho hákovnice nezamířila špatným smě-
rem, nechal také popravit. Inu, panovník 
je panovník... Poprav si ostatně užili divá-

Veličenstvo bylo spokojeno
Šumavské Kašperské Hory za krále jana
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ci dost, jednu večerní si ještě Veličenstvo 
střihlo v dobrém rozmaru, když se rozhod-
lo potrestat rytíře, který v turnaji nečestně 
bojoval a  pravidla boje porušil.

Pod  rouškou tmy se  program, za dopro-
vodu zpěvu hudby a tance,  chýlil ke konci. 

Královský herold, který celým programem 
v  pátek i v sobotu provázel, oznámil po-
slední  rozptýlení...

Mimochodem – královský herold Šimon 
Pečenka, v civilu moderátor, producent, 
manažer, dramaturg, organizátor, skla-
datel, textař a zpěvák, nadchl publikum 
svými pěveckými vstupy, kdy bravur-
ně zazpíval například árii z Pucciniho 
Turandota, Verdiho Rigoletta, několik 
kousků z rejstříku Luciana Pavarotti  nebo 
Erose Ramazzotti.  Z řad posluchačů mu 
odměnou byl dlouhotrvající aplaus a  špita-
né poznámky: “Ty jo, to JE Pavarotti.“ 

 
Za svitu ohňů  a loučí se s diváky  i krá-

lovskou návštěvou rozloučili fakíři  a kro-
titelé ohňů. Pak přišlo na řadu i loučení 
s králem a jeho doprovodem. Rychtář  
Hochlinus a konšelé, dvůr krále Jana a sa-
motný panovník předstoupili před lid.  
Král vyslechl zdravici a poděkování od  
hlavy města,   měšťané a lid obecný pak  
do té doby neslýchanou  poklonu z úst Jana 
Lucemburského, který  na důkaz své úcty 
k pracovitému lidu (však mu také mu do 
pokladen notně přispíval) ve výjimečně  
dobré náladě i poklekl...

Oslavy rozkvětu Kašperských Hor za 
doby Jana Lucemburského se prostě vyda-
řily po všech stránkách. Poděkování za pří-
pravu a realizaci programu patří především 
pracovnicím Městského kulturního a in-
formačního střediska, dále Technickým 
službám města, Statku Kašperské 
Hory, SDH Kašperské Hory, Miloslavě 
Růžičkové z Červené  za ušití dobových 
kostýmů a  také všem, kteří popustili uzdu 
své fantazii a na oslavy dorazili v dobových 
kostýmech. 

„Letošní rok nabízí mnoho příležitos-
tí k oslavám významných výročí a hodně 
z nich se týká samotných Kašperských 
Hor, jejich bohaté historie. Jsem rád, že se 
dvoudenní oslavy, odhalení pamětní desky,  

opravdu ojedinělá výstava korunovačních  
klenotů a  vzácných pergamenů,  podařily. 
Za výbornou práci děkuji všem, kteří se na 
průběhu a uskutečnění celého programu 
oslav a doprovodných akcí podíleli. Děkuji 
také obyvatelům a návštěvníkům, kteří si 

společně s námi při-
pomněli významný 
mezník v histo-
rii našeho města 
a prožili Šumavské 
Kašperské Hory za 
doby krále Jana,“ 
dodává starosta 
města Petr Málek. 
I on se o víkendu 
11. a 12. září přene-
sl v čase zpět a jako  
rychtář Hochlinus 
se ujal role hostitele  
královské družiny.

-as- výroba trámů

keramická dílna

pečení placek

Další fotografie najdete na straně 15.
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Letošního 1. října tomu je již rovných 
pět let, kdy nás navždy opustil Vlastík 
Růžička, hostinský z restaurace "Pod 
Věží". Svérázný, společenský a přátelský 
člověk, místní rodák a temperamentní 
živel. Věnujme mu prosím i krátkou 
vzpomínku a vzpomeňme na Vlastíka 
v tom nejlepším, jak se nám tu v Horách 
vtiskl do myslí a srdcí.

Václav Kůs

Historie opět dýchla na všechny ná-
vštěvníky Kašperských Hor. Výstřely 
z hákovnice pana L. Hadravy, dobová 
hudba, tance, pouliční divadlo, ohňová 
show, a dokonce i poprava nepoctivého 
hostinského. Jan Lucemburský se svou 
chotí Beatricí, synem Karlem a dopro-
vodem zavítal do našeho města v plné 
slávě a lesku. Náměstí se proměnilo ve 
starodávný jarmark s mnoha laskomina-
mi a hlavně ožilo řemesly, která už mladší 
generace ani neznají. Zejména děti lákalo 
vyzkoušet si vytočit na hrnčířském kruhu 
svoji první mističku, vyrobit si svíčku ze 
včelího vosku, popř. si mohly vyrazit svůj 
vlastní groš nebo vyrýžovat alespoň kou-
sek zlata. Jen tak stačilo na chvíli se zasta-
vit a pozorovat šikovné ruce provazníka, 
tesaře, kováře či tkalce. Možná se našli 
dokonce i tací, kteří využili lákavé služ-
by lazebnic. Veškeré dění moderoval pan 
Šimon Pečenka, který kromě pohotových 
komentářů dokázal zaujmout publikum 
svým zpěvem. Diváky bavili i dva královi 
šašci – Jürgen a Francois.

Každý návštěvník si mohl vybrat z bo-

jan Lucemburský  
v Kašperských Horách

hatého programu. V sobotu dopoledne 
jsme se stali svědky příjezdu královy dru-
žiny i slavnostního odhalení pamětní des-
ky. Tohoto významného aktu se zúčastnil 
i hejtman Plzeňského kraje pan Václav 
Šlajs. Nenechte si ujít ani výstavu perga-
menových originálů královských privile-
gií pro naše město z doby 14.-18. století. 
Silným magnetem této výstavy je vystave-
ní kopií korunovačních klenotů ze sbírky 
Pražského hradu.

Odpoledne se pestrobarevný průvod 
vydal směrem ke hřbitovu, kde se konal 
slavný turnaj na počest krále. Slunečné 
počasí vydrželo po celý den, myslím si, 
že návštěvníci těchto historických slav-
ností si kromě různých suvenýrů odváželi 
z Kašperských Hor i dobrou náladu.

Ráda bych – určitě nejen za sebe – po-
děkovala Lucce Valentové i Veronice 
Rosecké za náročnou přípravu a ce-
lou organizaci slavností. Klobouk dolů, 
děvčata! 

Poděkování patří také Technickým 
službám za vzorný a včasný úklid.

-vk-

Vzpomínka 
na Vlastíka

Podzimní akce IS a SEV NP  
Šumava

V říjnu si pro Vás IS a SEV NP Šumava 
připravilo dvě tvořivé dílny a jednu bota-
nickou procházku. 

V sobotu 19. září od 10.00 Vás zve-
me na tvořivou dílnu Hrnčířství 
s Pavlínou Šůsovou v rámci akce Vítejte 
po prázdninách.

V sobotu 
26. září od 
10.00 s námi 
pojďte  na 
b o t a n i c -
kou vycház-
ku s Hanou 
Kohoutovou 
" K v e t o u c í 
p o k l a d y 
p o d z i m u " 
- půjdeme  
v y c h á z k o u 
do okolí 
Kašperských 
Hor nejen za 
šumavsk ými 
hořci.

A 29. 10. 
se můžete tě-
šit na tvoři-

Rádi bychom poděkovali Vám 
všem, kteří jste do městské knihovny 
Kašperské Hory věnovali zdarma knihy.  
Jedná se o knihy všech možných žánrů, 
romány, životopisné, detektivní, naučné 
i knihy tzv. oddychové. Knižní fond se 
nám takto tímto krásně rozrůstá a my 
jsme schopni uspokojit čtenáře všech 
sfér i věku. Pokud obdržíme tituly, které 
již v knihovně máme, poskytujeme je na 
charitativní účely. 

Zvlášť bychom rádi poděkovali 
naší čtenářce, která si nepřeje být 
jmenována, která naší knihovně 
věnovala 30.000,- Kč na zakoupení 
nových knih.  Díky tomuto daru se 
naši čtenáři mohou těšit na celou 
řadu novinek. 

Budeme se na Vás těšit v naší 
knihovně.

pracovnice Městské knihovny Kašperské Hory

vou dílnu „Z ovčína“ od 13.00 do 16.00. 
Přijďte a uvidíte, jak se zpracovává ovčí 
vlna a co vše je možné z ní vyrobit plstě-
ním za mokra nebo pomocí plstící jehly 
za sucha. 

Těšíme se na Vás!
Milada Janošíková

Zprávy 
z knihovny
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Spolek Šumavské cesty, z. s. zve 
všechny na "Šumavské štrůdlování"  -  
soutěž o NEJ! jablkový štrůdl.

Pečete ten nejvoňavější, nejchutnější, 
nejkrásnější, nejjablkovější, nej... štrů-
dl podle starého rodinného receptu? 
Otevřete internet a zkoušíte ten první 
recept, na který narazíte? 

 
Právě pro Vás a Vaše známé je při-

praven program na sobotní odpoledne 
10. 10. 2015 v Domě sv. Vintíře v Dobré 
Vodě. Zároveň si připomeneme 970 let 
od úmrtí poustevníka Vintíře.

 
Program:
14.00-15.00  příjem štrůdlů (2 rukávy 

na délku plechu)
15.00-16.00 hodnocení tříčlennou 

porotou
16.00-19.00 improvizovaná kavár-

nička v Domě sv. Vintíře s progra-
mem (možná přijde i samotný Vintíř) 
a ochutnávkou soutěžních štrůdlů

17.00 vyhlášení NEJŠTRŮDLU, 
předání cen, výměna receptů. Během 
odpoledne možná vycházka k Vintířově 
kapličce pod Březník.

19.30 koncert Pavlíny Jíšové v kostele 
sv. Vintíře (vstupné 150,- Kč)

 
Přihlášky do Šumavského štrůdlová-

ní, vstupenky na večerní koncert a další 
informace na telefonních číslech:

603 265 034 a 724 006 625, 
e-mailu: sumavske.cesty@centrum.

cz nebo na webových stránkách: www.
sumavskecesty.cz a facebooku https://
www.facebook.com/sumavskecesty.

Jana Kolářová, Pavel Bečvář

Šumavské 
štrůdlování

Máte rádi jablka? Přijďte si je užít ve všech 
podobách k nám do Nebespánu. Výtečná 
jablka budou opět z Bavorova a okolí od 
našeho dodavatele pana Větrovce. 

Kuchař Lukáš bude připravovat skvělé 
recepty s jablky, ochutnáte i staré šumavské 
speciality, ve kterých se používala právě ja-
blka. Od cukrářky Jany se můžete se těšit 
například na pravý francouzský tarte tatin 
nebo jablkové kroužky v těstíčku s vanil-
kovou omáčkou. Barman Martin připraví 
výborný svařený jablečný mošt s hruškovi-
cí, ke konzumaci na místě nebo k odnesení 

Slavnosti jablek v Nebespánu  
o víkendu 3.-4. 10. 2015

s sebou v praktické 0,7 l lahvi. Nabídneme 
vám také jablečný cidre. 

Přímo před Nebespánem budeme o ví-
kendu lisovat úplně čerstvý domácí mošt, 
který si můžete hned odnést domů a sa-
mozřejmě koupit výborná čerstvá jablka. 
Pro děti bude připravená hezká výtvarná 
dílna, jak jinak než s jablky. Nabídku do-
plní jablečné křížaly a další naše produkty 
s jablky. 

První říjnový víkend bude prostě patřit 
jablkám a my se na vás už moc těšíme.  

-sk-

 Ve čtvrtek 8. října pořádá Oblastní 
charita Sušice Den otevřených dve-
ří v Domě s pečovatelskou službou 
v Kašperských Horách, Žižkovo ná-
městí 401. 

Od 12 .00 do 16.00 bude pro Vás při-
praven informační stánek a představeny 
sociální služby a aktivity Oblastní cha-
rity Sušice. 

Těšíme se na společné setkání! 

Den otevřených dveří 
v DPS 

Z černé kroniky dávných století
Jako v jiných královských městech, tak 

i v Kašperských Horách náležela soudní 
a trestní pravomoc purkmistru a radním. 
Určit trest za vážnější přečiny příslušelo 
Apelačnímu soudu v Praze. Spravedlnost 
se v Kašperských Horách vykonávala na 
několika místech. Šibenice stávala na vr-
chu západně od města, který je dodnes 
nazýván Šibeniční (Galgenberg). U místní 
části Cikánka poblíž rozcestí u kapličky 
Dvanácti apoštolů bylo popraviště, kde 
byly odsouzeným stínány hlavy. Od roku 
1630 stával na náměstí kamenný pranýř, 
který po ztrátě své funkčnosti byl teprve 
počátkem 19. století přenesen za město 
a přeměněn na boží muka. 

Ze 17. a 18.století se dochovalo několik 
zajímavých zápisů vyšetřování hrdelního 
soudu v Kašperských Horách a rozsudků 
vynesených Apelačním soudem v Praze. 
Tyto prameny, označené ve starém měst-
ském archivu heslem „Criminalia“, jsou 
jistě pozoruhodným svědectvím své doby. 
Upozornil na ně již ve své monografii 
o Kašperských Horách z roku 1876 místní 
kronikář Engelbert Panni. Nejstarší zápis 
pochází z roku 1649 a uvádí, že pro čin 
vraždy spáchaný na dvou vlastních dětech 
se odsuzuje Barbora, služebná Ondřeje 
Wachoudra, k zakopání zaživa. Pak měl 
být odsouzené vražen ostrý kůl do srdce. 
Její zaměstnavatel zřejmě nebyl zcela bez 
viny, neboť jej soud nechal potrestat třemi 
týdny vězení o špatné stravě. V té době měl 
jednou, buď v neděli nebo ve svátek, stát 
před vchodem do kostela s hořící svící v ru-
kou. Pro násilný čin vraždy a řadu krádeží 
byl v roce 1660 souzen Ondřej Strobl, kte-
rý při vyšetřování zároveň doznal, že měl 
tajné spolky s ďáblem. Dle rozsudku, který 
vynesl Apelační soud v Praze na základě 
vyšetřovací zprávy z Kašperských Hor, byl 
Strobl za své zločiny odsouzen k smrti lá-
máním kolem. Jeho tělo mělo být pak vple-

teno do kola a dále veřejně vystaveno pro 
výstrahu. Rozsudek soud nakonec zmírnil. 
Odsouzenec Ondřej Strobl byl ušetřen 
hrozných muk, které by zakusil při lámání 
kolem. Zemřel rychlou smrtí pod mečem 
kata z Klatov.

V roce 1723 byla pro vraždu dítěte 
odsouzena ke stětí mečem Magdaléna 
Huberinová. Mrtvole nešťastné ženy 
byl pak vražen kůl do srdce. Mimořádně 
přísné tresty byly vyměřovány cikánům 
- Romům. Pro cikány v minulosti platil 
zákaz vstupu do měst a obcí. Bylo tomu 
tak i v Kašperských Horách, kde cikánské 
tlupy při svých občasných návštěvách oku-
povaly území východně od města. Vznikla 
tu pak místní část, která dodnes nese název 
Cikánka. Dávné kašperskohorské soud-
ní spisy cikány - Romy jmenují jako ne-
zdárnou cikánskou sebranku – „Heyllose 
Ziggeiner Gesindl“. Například v roce 1723 
byly cikánky Rosina Gattermassová a její 
dcera Trautl odsouzeny k uříznutí pravé-
ho ucha. Trautl byla k tomu ještě třikrát 
hnána kolem šibenice a mrskána pruty. 
Oběma cikánkám soud nařídil navždy 
opustit dědičné země rakouské monarchie. 
Vypovězením byl také v roce 1739 potres-
tán cikán Václav Sigmund, kterého mimo 
to kat ještě pálil ohněm na zádech

Zajímavá jsou také soudní akta případu 
čeledína Jana Jiřího Marschaka z Vatětic, 
který byl obžalován pro spáchání „smilstva 
se zvířaty“ (sodomie). Dle svědecké výpo-
vědi hospodyně, u které pracoval a jak sám 
doznal, vybíjel své sexuální touhy na teleti. 
Devatenáctiletý Marschak byl za svůj čin 
podle tehdejšího práva odsouzen k trestu 
smrti upálením. Jeho žádost o milost byla 
zamítnuta a tak tento nešťastník byl za živa 
upálen 30.dubna 1764. Vykonáním roz-
sudku kašperskohorští radní pověřili kata 
z Písku.

-vh-
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jiny patřily odedávna ohníčky pastevců. 
Objevovaly se na stráních už koncem září 
a pasáčci si v nich pekli brambory. Pak na 
oheň nakládali zbytek chrastí a chvoj, aby 
„byla veliká bába“ - aby bylo hodně kou-
ře. Jím probíhali a přeskakovali ohníček. 
Navečer, když hnali stádo domů, práskali 
biči a zpívali. (...)

Konopická
Z oblasti Šumavy a Pošumaví pocházejí 

také jedny z nejstarších zpráv o oslavách 
spojených s ukončením pěstování lnu a ko-
nopí. Zpracování lnu byl poměrně dlouhý 
a složitý pracovní proces. Dozrálý len se 
musel nejprve vytrhat a ještě na poli usušit, 
pak se buď omlátil cepem nebo pročesal na 
velkých železných hřebenech – drhlenech. 
Dále se ještě máčel a sušil, nakonec třel či 
lámal na mědlicích a trdlicích ve zvlášt-
ních domcích nazývaných pazderny. Když 
tyto práce byly ukončeny, mohla se konat 
malá slavnost. Nazývala se konopická a je 
známa z řady míst střední a jihovýchodní 
Šumavy. (...)

-vh-
Celý text naleznete na internetových stránkách    

na obvyklém místě: Co se do Zpravodaje nevešlo.
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Kašperské 
Hory v době 
krále jana

 
Při příležitosti  odhalení pamětní desky  
Janu Lucemburskému  vydalo město  ve 
spolupráci s Muzeem Šumavy publika-
ci  „Kašperské Hory  v době krále Jana“ 
autora PhDr. Vladimíra Horpeniaka.  
Najdete v ní  nejen zajímavý popis histo-
rických milníků vztahujících se k městu 
a odkazy na mnohé cenné dochované 
památky,  ale i  zásadní okamžiky  ži-
vota krále, který je z pohledu dějin 
hodnocen jako osobnost mimořádného 
evropského význam. Publikace je dopl-
něna četnými ilustracemi a fotografie-
mi. K dostání je  v Městském kulturním 
a informačním středisku a v Muzeu 
Šumavy v Kašperských Horách za 
69 Kč . Rozhodně by neměla ujít vaší 
pozornosti. 

-vr-

 Tvrdí se, že na rozhraní léta a podzimu 
bývá na Šumavě nejkrásněji. Počasí stálé 
a bez dešťů, znamenitá viditelnost, fantas-
tické barvy… Sluníčko je rovněž milostivěj-
ší, zvláště k těm, kteří po celý den pracují na 
poli. Bohužel krásný čas nemívá dlouhého 
trvání. Brzy přicházejí chladné dny a zima 
se sněhem tu bývá ještě dříve, než se pod-
zim stačí vůbec prosadit. Podzim se i v tom-
to kraji ohlašoval slizní, ukončením polních 
prací, ale i typickými svátky.

 Vskutku lidovým svátkem celé země byl 
den sv. Václava 28. září, provázely jej slav-
nostní bohoslužby i lidové veselice. Kult 
ochránce české země býval zvlášť zdůraz-
ňován při zemských branách a zemských 
cestách. V našem kraji byl sv. Václavu za-
svěcen například farní, později děkanský 
kostel v Sušici, kam od Žďánidel sbíhala 
pradávná Vintířova cesta z Podunají a poz-
ději tudy jezdili kupci ze Zlaté stezky od 
Pasova přes Kašperské Hory. Svatý český 
kníže měl svou svatyni také přímo na Zlaté 
stezce v osadě Zhůří (Haidl) u Kašperských 
Hor.

Ohníčky pastevců
K podzimnímu obrazu pošumavské kra-

Podzim na Šumavě



 Popisy k fotografiím :

  

 1. ohňová show

   2. kovář

   3. průvod na turnaj

   4. turnaj

   5. rýžování zlata



změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

do 31. října
V�sta�a „Ve�ké še�m� Šuma�� a Besk�d“
P�o�ozní doba: září - říjen: út – so 9.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00, ne 9.00 - 12.00

Ga�e�ie Muzea Šuma��, Kašpe�ské Ho�� |

15. říjen - 27. �istopad
V�sta�a „Spo�tem ku zd�a�í a k�ásám 
k�ajin�“ Kateřina Kumb�e
V�sta�a ��bě�u �otog�a�í amaté�ské �otog�a�-
k� Kateřin� Kumb�e. P�o�ozní doba: říjen po 
- pá 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, so - ne 9.00 
- 15.00; �istopad po - pá 9.00 - 12.00, 13.00 
- 16.00.

V�sta�ní síň na �adnici |

ŘÍJEN

3. 10.
Hube�tská mše

�Kašpe�ské Ho��, koste� s�. Ma�két� |

4. 10. | 14.00
Pouť na Ka���íku �s jáhnem Jiřím Vo�áčkem

kap�ička na Ka���íku |

10. 10.
Wake Up Mountains 5
Už 5. �očník hudebního �esti�a�u � Ho�ském 
k�ubu. Hudební zaměření Punk – �ock, ��stou-
pí: Just �o� being, B�idges �e�t bu�ning, Ta�as 
Bu��ba, DJ. Pořadate�é O. V�he�, D. Kůs.

Ho�sk� k�ub Kašpe�ské Ho�� |

15. 10. | 19.00
Tě�o napo�í - aneb, co dokáže m�š�enka
Seminář teo�ie ps�chosomatik�. Přednáší spiso-
�ate�ka a te�apeutka Antonie K�zemieňo�á.

Ho�sk� k�ub, Kašpe�ské Ho�� |

17. 10. | 19.30
Di�ad�o Ach ta něha našich dam!
Di�ade�ní spo�ek Di�ad�o z Pošuma�í předsta�í 
di�ade�ní h�u � místním kině. F�ancouzská 
situační a kon�e�zační komedie, �e kte�é se 
během k�ásného �eč �šedního dne setká�ají 
� pa�ku na �a�ičce tři od�išné dám�. Každá 
z těchto dam má jin� ži�otní názo�, jinou 
ži�otní ��ozo�i.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

24. – 25. 10. | so 10.00 – 18.00,  
ne 10.00 – 16.00
Muzeum �ehkého ope�nění Annín
Jediné před�á�ečné ope�nění na Šuma�ě. In-
�o�mace na: ���.�opik-annin.cz, emai�: mu-
zeum.annin�seznam.cz.

U zastá�k� D�ouhá Ves, Bohdašice, přes řeku  |
Ota�u u obce Annín

24. 10.
Westpoint Music
Podzimní minitour (Non limit a jiní inter-
preti pod vlajkou Westpoint music). Pořa-
datel F. Kortus.

Ho�sk� k�ub, Kašpe�ské Ho�� |

26. 10. | od 16.00
Přástk� - t�ů�čí dí�na p�o dospě�é
Přij�te si s námi ��t�ořit ���obk� p�o �aše �a-
to�esti.

Ho�sk� k�ub, k�ubo�na 2NP, Kašpe�ské Ho�� |

29. 10. | 13.00 – 16.00
T�oři�á dí�na „Z o�čína“
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 Kašpe�ské Ho�� |

PŘIPRAVUJEME

28. 11. | 19.00
IVO ŠMOLDAS
„KRÁSNÝ JE ŽIVOT S HUMOREM“
Scéná�ista, přek�adate�, mode�áto�, básník I�o 
Šmo�das ��stoupí � Kašpe�sk�ch Ho�ách. Zá-
ba�n� pořad za�ožen� na humo�ném a o�igi-
ná�ním ��p�á�ění ži�otních příběhů, jak ze sou-
k�omého, tak p�o�esního ži�ota. Předp�odej na 
MěKIS Kašpe�ské Ho��, te�. 376 503 412.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

Pod�obné in�o�mace na MěKIS nebo na �ebu

KULTURA


