Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor a okolí

Ročník 18, číslo 10, rok 2020

Podzimní slavnosti
Tentokrát na téma: Jak se psala historie spravedlnosti
ŘÍJEN 2020
Nový velitel hasičů
Výjezdová jednotka dobrovolných hasičů
změnila svého velitele.

Hrad Kašperk
Ohlédnutí za náročnou turistickou sezónou
a pozvánka na říjen.

Oceněná Leante Janderová se skupinou kašperskohorských žen (Foto: Standa Vrba)

Dne 12. září 2020 na náměstí v Kašperských Horách probíhaly tradiční městské slavnosti. Tentokrát na téma právo
a spravedlnost nejen v současnosti, ale
také v minulosti blízké i vzdálené. Akce
se zúčastnili i naši přátelé z partnerského
města Grafenau. Letos přijeli pouze tři,
je doba zlá, doba koranovirová…
I přesto si myslím, že slavnosti proběhly
ke spokojenosti všech. Jejich každoroční
součástí je předání ocenění „Osobnost
Kašperských Hor“. Za ta léta, kdy se
ocenění předává, jste zvyklí, že vždy na
pódiu stojí kromě moderátora a starosty/starostky dva lidé. Letos tomu bylo
jinak. Se mnou na pódiu byla pouze jedna oceňovaná osobnost – paní Leante
Janderová.

Je to již 29 let, kdy se paní Janderová
velkou měrou zasloužila o obnovení přátelství a spolupráce s městem Grafenau,
a pokud jí to zdraví dovolovalo, aktivně
se účastnila všech akcí nejen u nás, ale
i v Grafenau. Plně si naše ocenění zaslouží a i přátelé z Grafenau byli potěšeni naším výběrem osobnosti. Paní Janderová,
za vše velké díky.
A kdo byl tou druhou osobností? Tentokrát nemá konkrétní jméno. Poděkování
patří všem dobrovolníkům, kteří jakkoli
přiložili ruku k dílu v době koronavirové
pandemie, mysleli na ostatní a snažili se
pomoci. Děkuji Vám všem. Bez Vaší pomoci bychom pandemii nezvládli.
Pokračování na straně 2

Praktický lékař
Informace k současné situaci v ordinaci
praktického lékaře.

aktuality
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Poděkování patří i Vám všem, kteří jste
letošní Šumavské Kašperské Hory připravili. Neměla jsem možnost vidět celý
program, ale to, co jsem viděla, z mého
pohledu nemělo chybu. Myslím, že všichni přítomní se bavili, od dětí, až po dříve
narozené. Díky moc. Můžeme se těšit na
další ročník našich slavností v roce 2021.
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PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na letošních městských slavnostech. Díky patří mým kolegům Martině Prosserové a Radkovi Nakládalovi a všem
vystupujícím, kteří se postarali o skvělou zábavu. Veliký dík patří zaměstnancům Technických služeb, kteří každoročně připravují prostor náměstí a ochotně vyjdou vstříc
všem našim přáním. A v neposlední řadě bych ráda poděkovala kašperskohorským
ženám, které se s takovou radostí zapojily do letošního programu.
Martina Hamáková
vedoucí Městského kultruního a informačního střediska

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Stručný životopis
Leante Janderové,
osbobnosti
Kašperských Hor
2020

Slavnostní průvod městem (Foto: Standa Vrba)

Loutkové divadlo na nádvoří radnice (Foto: Standa Vrba)

Leante Janderová, za svobodna Niederlová, se narodila 28. července
1930 v Kašperských Horách. O dva
roky později se ale s rodiči a starší
sestrou přestěhovala do Ervěnic na
Mostecku. Po záboru Sudet zůstali
v Ervěnicích. Leante, která nastoupila
původně do české školy, musela přestoupit na německou a posléze začala studovat i na německém reálném
gymnáziu. Ve vyhrocené atmosféře
květnových dnů roku 1945 nastaly
pro rodinu Niederlových velmi těžké chvíle. Byl jim zabaven všechen
majetek, dcery se musely téměř dva
týdny ukrývat před sovětskými vojáky a otce zmlátili příslušníci revoluční gardy do bezvědomí. Tehdy se
rozhodli pro útěk domů, do Kašperských Hor, které spadaly do znatelně
klidnější a bezpečnější americké zóny.
V Kašperských Horách byla ubytována americká posádka a jeden z vojáků
si za svou budoucí ženu vyhlédl Ritu
Niederlovou, starší sestru Leante.
Krátce nato odletěli do Spojených
států a prožili spolu spokojený život.
Oproti tomu Leante to měla v Československu o poznání složitější. Po
roce 1948 jí nepovolili dokončit školu
a dlouho nemohla najít zaměstnání
adekvátní jejím nadprůměrným jazykovým znalostem. V roce 1950 se
vdala za důstojníka Československé
lidové armády Borise Janderu, a to
i přesto, že mu armáda sňatek s ní
výslovně zakázala. Neuposlechl a armádu musel opustit.
Klid a opravdovou svobodu v rozhodování o vlastním životě jí přinesl až
pád komunismu v listopadu 1989.
archiv Paměti národa

Zástupci partnerských měst (Foto: Standa Vrba)

Herečka Jaroslava Stránská (Foto: Standa Vrba)
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Změna provozu ordinace
Vážení občané Kašperských Hor, MUDr. Jon od 30. září 2020 až do odvolání
neordinuje.
Zastupující lékař bude mít ordinační hodiny, které budou vyvěšeny na ordinaci
a ve vývěsce města.
Od 5. října bude možno léky také objednat přes sms zprávy, telefonicky, nebo
vložit lístek se jménem, telefonem a seznamem léků do označené schránky přímo ve
zdravotním středisku. Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Výměna velitele hasičů
Dlouholetým velitelem výjezdové jednotky našich dobrovolných hasičů byl Jaroslav Schmid, kterého všichni dobře znáte.
Starosta Sboru dobrovolných hasičů Kašperské Hory Václav Nový dne
15. září doručil na radnici dopis adresovaný starostce města, radním
a zastupitelům, ve kterém žádal o personální změnu ve vedení výjezdové jednotky. Dne 21. září se na radnici sešlo dvanáct členů této
jednotky, aby si vybrali jednoho ze dvou navrhovaných velitelů – Jaroslava Schmida nebo Václava Nového. Většina tajně hlasovala pro Václava Nového.
Mně, starostce města, tedy dle zákona připadl úkol, abych Jaroslava Schmida odvolala
a jmenovala nového velitele Václava Nového. Jmenování musí ještě potvrdit Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Až budete číst toto číslo Zpravodaje, už bychom měli mít
velitele potvrzeného.
Dovolte mi, abych Jaroslavu Schmidovi poděkovala za všechna léta, kdy byl velitelem naší
výjezdové jednotky dobrovolných hasičů. Není to práce snadná, je i nebezpečná. Přeji mu
hodně zdraví a osobní pohody.
Panu Václavu Novému přeji, aby se mu v nové funkci dařilo, aby všechny zásahy končily
jenom dobře. Přeji mu hodně zdraví a sil v nelehkém úkolu, který ho čeká.
Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Změna otevírací doby České pošty
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10:00 - 12:00
8:00 - 12:00
10:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
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Společenská
kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:
Horváthová Rozália
Mäntl Miroslav
Vrhel Arnošt
Nováková Božena
Mareš Rudolf
Králíková Marie
Švec Jiří
Blatský Josef
Ludvarová Emilie
Svobodová Lidmila
Coufal Bohumil
Aubrechtová Jarmila
Hanzík Karel
Hudec Jiří
Schmid Vladimír
Oudesová Zdeňka
Pavelek Mojmír
Bořil Jiří
zemřeli:
Kovaříková Anna
Gogela Karel
Pozůstalým tímto vyslovujeme upřímnou soustrast.

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

13:00 - 18:00
13:00 - 16:00
13:00 - 18:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

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, 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.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

20. říjen 2020
Příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

AKTUÁLNĚ, POZNÁVÁTE

z

vítězství

Dne 3. září 2020 jsem byla pozvána do
historických prostor Muzea jižního Plzeňska do Blovic, kde jsem byla přítomna
vyhlašování vítězů 15. ročníku soutěže
v třídění odpadů „My už třídit umíme!“.
Soutěž organizuje Plzeňský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., a Regionální rozvojovou
agenturou Plzeňského kraje. Soutěže se
celkem zúčastnilo 489 obcí a měst kraje,
které byly rozděleny dle počtu obyvatel do
různých kategorií. Nejlepšími třídiči za rok
2019 jsou obyvatelé Srní, Černíkova a Železné Rudy. Modrava se umístila na druhém místě hned za Srním. Gratulujeme!
V roce 2019 každý obyvatel Plzeňského

kraje vytřídil 20,1 kg papíru, 16,1 kg plastů,
15,3 kg skla a 0,3 kg nápojového kartonu.
Tím se náš kraj v rámci celé České republiky
umístil na krásném 7. místě.
A jak to dopadlo s Kašperskými Horami?
My jsme získali za rok 2019 v kategorii
obcí od 1000 do 5000 obyvatel 1. místo
za vytříděný elektroodpad. Vytřídili jsme
8,98 kg na obyvatele, celkem 12.816,08 kg.
Kromě diplomu, který visí v mé kanceláři,
město obdrží ještě finanční odměnu ve výši
15.000,- Kč. A to už stojí za to, abychom
se snažili i nadále a třídili odpad…
Děkuji Vám za to.

Poznali jste kde stávala budova, kterou
vidíte na obrázku?

značka Horki

Poznáváte?

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

učitelka jazyků na Rusi“. Obrázek je výřezem z fotografie celkového pohledu na
Kašperské Hory z doby před rokem 1888
od J.Woldana.

Radost
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Rozloučení se zvony
V pátek 9. října přibližně ve 12:00 se budou z věže kostela sv. Markéty sundavat dva
stávající zvony. Tyto dva historické zvony ze 17. stolet následně poputují do zvonařské
dílny, kde budou restaurovány. Přijďte se snimi rozloučit a zažít tento jedinečný historický okamžik. Zvony se na svou dalekou cestu vydají kolem 13:00.
Aktuální informace se dozvíte na webové stránce www.zvonyprosumavu.cz.
Šumavský kulturní spolek
a Nadace BLÍŽKSOBĚ

Dům č.p. 151 v blízkosti bývalého hotelu Bílá Růže se významně uplatňoval v
panoramatu města Kašperských Hor zejména při pohledech od západu. Zbourán byl bez náhrady teprve nedávno, na
prahu nového tisíciletí. Nacházel se ve
výběžku dnešní Baarovy ulice, dříve „Huterergasse“. Podle starousedlíků měl název uličky poukazovat na to, že tu dříve
bydlel kloboučník – německy „Huterer,
Hutmacher“. Dům 151 byl jednopatrovým stavením se symetrickým průčelím,
postaveným na starých základech. Úroveň přízemí byla zvýšena na klenutých
sklepech, členění stavby mělo klasicistní
charakter: po stranách byly vjezdy – vlevo iluzívní, vpravo skutečný. Dům byl
zajímavý zalomením svého půdorysu,
který se přizpůsoboval trase starodávné
komunikace. Tento dům svým objemem
a zejména svou výškou kontrastoval s
bezprostřední okolní nízkou zástavbou.
Před rokem 1945 tu žily rodiny se jmény
Bartousch, Fux, Tutschku, Klostermann,
Kollmer a Pilsner. V poválečné době dům
využívala zemědělská rodina Staňkova. V
patře tu do své smrti bydlela zajímavá
osobnost – paní Božena Slívová, pocházející ze sušické učitelské rodiny. Paní Božena v mládí působila v předrevolučním
Rusku, někdy se titulovala jako „bývalá

strana 4

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

AKTUÁLNĚ

strana 5

Seminář o nástrahách ve světě internetu
8. října v prostorách kašperskohorského
Horského klubu se 15:00 uskuteční přednáška s tématem Rizika světa internetu
v životě dětí. Hlavním cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými formami
kyberkriminality, včetně nejnovějších fenoménů způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována
problematice sociálních sítí (Facebook, Instagram, TikTok) a on-line počítačových
her, které zažívají s nástupem dostupného
mobilního internetu obrovský boom. Zveme proto na tento seminář rodiče, neboť
cílem semináře je propojit „počítačové přistěhovalce" s mladou internetovou generací – vysvětlit, že „počítačoví domorodci“
nejsou díky technologiím, které rádi používají, odsouzeni k horšímu životu. Dotkneme se problematiky závislosti na virtuálním
světě, sociálních sítí, kybersexu, počítačových her a obecně před čím se vyplatí na
internetu chránit. Tento seminář v Kašperských Horách podpořila Místní akční skupina Pošumaví a organizace Portus Prachatice, která zajištuje prostřednictvím svých
odborných lektorů Odborné přednášky, semináře a konference na téma kyberkriminality, probíhající např. na třídních schůzkách,

v různých zařízeních nebo městech.
Jejich návštěvu Kašperských Hor zprostředkoval široké veřejnosti Klub v pyžamu. Nenechte si tuto příležitost ujít. Seminář se
pochopitelně uskuteční dle platných bezpečnostních pravidel ochrany zdraví, v ma-

ximálním počtu 10 osob. Pro ty ostatní
bude živě připraven přenos přes internet.
Místa si můžete rezervovat na infocentru
na radnici.

Radek Nakládal
kulturní referent

K�ub � p�žamu, MAS Pošuma�í a Městské ku�tu�ní a in�o�mační středisko
Vás z�ou na seminář p�o ši�okou �eřejnost

RIZIKA SVĚTA INTERNETU V ŽIVOTĚ DĚTÍ
čt��tek 8. října od 15:00 � Ho�ském k�ubu

kapacita omezena na 10 osob | �eze��ace možná na te�. 376 503 413 | při �ětším zájmu možnost s�edo�ání on-�ine
�íce in�o�mací na ���.kaspho��.cz nebo �acebooko��ch st�ánkách K�ub � p�žamu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
KAŠPERSKÉ HORY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Vimperská 230, PSČ: 341 92, IČO: 71005501, Tel.: 376 582 305, reditel.zskhory@seznam.cz

ZÁPIS DO
1. ROČNÍKU
Hlasování
o jménech pro nové zvony
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Každý zvon ponese jméno světce, nejlépe toho, který se vzta-

huje ke vKašperským
proběhne
budově školy Horám.

První a největší z nových zvonů se bude jmenovat Maria.

ve středu 10. 4. 2019 od 14 do 17 hodin

Pro druhý a třetí zvon hledáme jména. Pomozte nám tedy,
prosím, vybrat a zvolte z navržených možností jména, které
S sebou prosím přineste:
jsou podle Vás pro nové zvony nejvhodnější.
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
Hlasovat můžete
na webové
- žádost o přijetí dítěte podepsanou
nejlépe oběma
rodiči* stránce www.zvonyprosumavu.cz
- zápisní list pro školní nebo
rok 2019/20*
na informačním centru na radnici.

Anketa končí 29. října 2020.

V případě žádosti o odklad i následující dokumenty:
- žádost o odklad povinné školní docházky*
Vybírat můžete zporadny
následujících
- doporučení z pedagogicko-psychologické
- doporučení od dětského lékaře

jmen:

»»Sv. Markéta

Pozn.:
»»Sv. Anna
- * formuláře jsou k dispozici v MŠ, ZŠ i na http://zs.kasphory.cz/
»»Sv. Vintíř
- bez těchto dokumentů není možné žáka do školy přijmout,
»»Sv. Jan
Křtitel
případně školní docházku
odložit

»»Sv. Michael
»»Sv. Linhart / Leonard

V Kašperských Horách 30. 1. 2019

………………………………
ředitel školy

Oprava čísla účtu
V minulém čísle Kašperskohorského zpravodaje bylo nedopatřením v článku Zvony pro sv. Markétu uvedeno neexistující
číslo účtu, na které můžete zasílat své příspěvky. Z tohoto důvodu přikládáme plakát, na kterém je číslo správné.
redakce

HRAD
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Na Kašperku to v sezoně žilo
Rušná letní sezona Kašperku je za námi,
tak se za ní ohlédněme. Pro leckoho
z nás byla letos vůbec první. Troufám si
ale tvrdit, že zvládnuta byla na výbornou. Navzdory například tomu, že letošní červenec byl co do počtu návštěvníků
nejsilnější za posledních deset let. Jakou
lepší zatěžkávací zkoušku si jen přát?
Připomeňme si také kulturní akce, jež
se vydařily a těšily se velkému zájmu
obecenstva.
Co letošní návštěvnost?
Jak již bylo řečeno, v červenci přišlo v jednom měsíci nejvíce návštěvníků za posledních deset let. I když jsme předtím zrušili
pondělní provoz. Některý z prohlídkových
okruhů absolvovalo 18 276 návštěvníků.
U toho čísla naše měsíční evidence končí,
protože Kašperk nemá zpoplatněné nádvoří. A zdaleka ne každý příchozí jde na
prohlídku hradu trvající jednu hodinu. Srpen byl na tom zase podobně jako loni (15
361). Dosavadní trend zářijové návštěvnosti (v době uzávěrky) je takový, že jistě překoná předchozí roky.
Jenže letošní sezona je atypická, a to kvůli opatřením proti šíření viru covid-19. Na
jednu stranu lidé trávili prázdniny doma
a vydávali se objevovat krásy naší vlasti.
Na druhou stranu loňská čísla návštěvnosti
nemáme šanci dohnat, což padlo na vrub
jarní vypnuté ekonomice. Návštěvnický
provoz nefungoval v březnu, dubnu a ve
větší části května. I tak od 25. května do
20. září zavítalo na některou z prohlídek
hradu přes 42 000 návštěvníků.
Doposud jsme se bavili o počtech návštěvníků. Hospodářsky však máme
dravě nakročeno ke splnění rozpočtového plánu (8 milionů Kč tržeb), jaký byl
schválen ještě před jakýmkoliv náznakem
šíření značkové čínské chřipky. Byl by
to ohromný úspěch, ale na finální čísla
si ještě prosím trpělivě vyčkejme. Do té
doby pokračujeme dále!

Speciální pivní nabídka (Foto: fotoarchiv hradu)

Kašpaři se vrátili na Kašperk

Koncerty

Hrad Kašperk není jen oblíbeným výletním
cílem, ale tradičně i místem kultury, kde
se neustále něco děje. Vrcholnou událostí
uplynulého léta bylo představení divadelního spolku Kašpar hra Macbeth. Čtyři večery, kdy se hrála hra Williama Shakespeara
v prostorách bývalého hradního paláce,
přilákala na Kašperk 916 diváků. To znamená, že 3 ze 4 představení bylo beznadějně
vyprodaných. Je skvělé, že se Kašpaři na
Kašperk vrátili. Za téměř dvacet let totiž
spolek ukázal, že k hradu neodmyslitelně
patří. O Kašpary nepřijdete ani příští rok,
nechte se překvapit.

Ve druhé polovině srpna a na začátku září se uskutečnily koncerty různých
žánrů, jež si pokaždé našly své příznivce
a posluchače, kteří na ně přišli. A to je
dobře, protože by se možná mnozí z nich
na Kašperk jinak nevydali. 22. srpna tak
vystoupily folkové legendy- kapela Pacifik v čele s Tonym Linhartem. O pár dnů
později, 25. srpna, přijel britský hudebník
Bear Love, jenž rozeznívá největší gong
na světě. A tento nástroj rozezněl hradní
nádvoří za doprovodu Ondřeje Smeykala,
předního českého hráče na australský domorodý nástroj didgeridoo. Začátkem září
vystoupil letos podruhé na hradě Marek
Ztracený, tentokrát v rámci soukromého
koncertu pro 250 dobrovolníků, kteří
předtím pomohli uklízet Šumavu od odpadků. O týden později k nám zase zavítal
písničkář a kytarista Xavier Baumaxa, jenž
stejně jako ostatní účinkující před ním, vystoupil na podiu na nádvoří před budovou
purkrabství.

Představení spolku Kašpar (Foto: fotoarchiv hradu)

Noční prohlídky – příběh
loupeživého Zmrzlíka
Navázali jsme také na další tradiční letní
formát a sice oblíbené noční prohlídky.
Svým divadelním charakterem vyprávějící
o užším časovém výseku, o méně známých
kapitolách historie hradu. Zplna přitom
využívají nejen atmosféry večerního letního hradu, ale především dramatického
ducha a nadšení hradních zaměstnanců
a brigádníků. Letos jsme se soustředili na příběh Petra mladšího Zmrzlíka ze
Svojšína, jednoho ze zástavních držitelů
z poloviny 15. století. Petr tehdy nechvalně proslul svými loupeživými výpravami
a drancováním, jež zasáhly i do sousedního Bavorska. Podle písemných pramenů
jsme se pokusili jeho příběh zrekonstruovat. A tak Zmrzlík se svými vojáky znovu
ožil, v dobových kostýmech a s reáliemi
patnáctého století. Noční prohlídky se
odehrály po třech večerech v červenci
i srpnu. A že zájem o ně byl, svědčí počet
926 návštěvníků, kteří se na ně do potemnělého hradu vydali!

Marek Ztracený (Foto: fotoarchiv hradu)

Brigádníci
a život na hradě
Letošní rekonstrukce a stavební činnost
posunuly kupředu nejen návštěvnický, ale
i zaměstnanecký komfort, třeba v podobě
zrekonstruovaného zázemí a ubytování.
Měli jsme dostatek průvodců a dalších
sezonních brigádníků, kteří se střídali ve
dvoutýdenních turnusech. Chci zpětně
ocenit nejen jejich smysl pro práci a samostatnost, ale i to, jak perfektně utvořili
jeden tým a hradní komunitu. I když jejich turnus skončil třeba koncem července,
stejně sem za námi stále jezdívají a jsou
nápomocní s nejrůznějšími pracemi kolem
hradu. A my se na ně vždy těšíme. Vždyť
v takovém společenství se pracuje dobře
a tvořivě.
A pak je tady dalších šest stálých hradních
zaměstnanců, kteří mohou být na svou
odvedenou každodenní práci letos v sezoPokračování na straně 7
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Dokončení ze strany 6

ně právem pyšní. Martin Broža coby vedoucí provozu, pokladní Klára Staňková,
hlavní průvodkyně Jana Sázavská, technik
a údržbář Pavel Krejčí a stálá obsluha občerstvení, kašperskohorští Honza Růžička
a Martin Dadák. Ti všichni tvoří kolektiv,
na který je možné se spolehnout. Takové
výtečné lidi Kašperk potřebuje. A jestli
vám bude někdo vtloukat do hlavy pomlouvačné zvěsti, že to na hradě nefunguje, nedbejte toho a přijďte se raději sem
za námi nahoru podívat. My vám osobně

Šumavské

ohlédnutí
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rádi předvedeme fungující, prosperující
a čistý hrad. Že to dokážou ocenit především návštěvníci a turisté, je patrné třeba
ze stovek jejich pravidelně denně přibývajících recenzí, jež jsou normálně veřejně
přístupné.
Provoz hradu v říjnu
V říjnu bude hrad otevřen vždy od čtvrtka
do neděle, v čase od 10:00 do 16:30 hod.
Během posledního říjnového týdne, kdy
bude ve středu 28. října státní svátek, budou brány otevřeny po dobu celého týdne.

léto

Máme sice na říjen připravený kulturní
program, ale nyní je třeba ostražitě sledovat vyvíjející se míru opatření proti
covidu-19, jež budou mít pravděpodobně
stupňující se tendenci. Včas a podle míry
momentální situace budeme zveřejňovat
informace o nadcházejících koncertech, divadlech a speciálních prohlídkách. Pokud
bude v říjnu hezké počasí, udělejte si výlet
na Kašperk! Už to tu na rozdíl od léta
nepřipomíná „Václavák“ a spíše budeme
moci hodit řeč s místními.

Václav Kůs
kastelán hradu Kašperk

plné

hudby

Špičkoví interpreti klasické hudby obohatili letošní letní kulturní sezonu
Řadu nevšedních kulturních zážitků přinesl
do letní turistické sezony v našem městě
a okolí i letos tradiční cyklus chrámových
koncertů. Je známo, že svého druhu významnými spoluaktéry těchto hudebních
slavností jsou u nás nedávno restaurované unikátní historické varhany místních
kostelů.

Varhany v kostele sv. Mikuláše (Foto: Jan Kavale)

Zájem posluchačů patřil v tomto roce zvláště barokním varhanám žlutického tvůrce
Jana Františka Kannhäusera z roku 1733
v kostele sv. Mikuláše na místním hřbitově,
jejichž pečlivé restaurování domažlickou
varhanářskou dílnou Marka Vorlíčka bylo
dokončeno teprve před rokem.
Díky cílevědomé dramaturgii letošní hudební přehlídky mohli tento vzácný nástroj skladbami mistrů baroka i vlastními
improvizacemi rozeznít přední koncertní
varhaníci jako Vladimír Roubal z baziliky
P. Marie na pražském Strahově, šumavská rodačka a ředitelka chrámové hudby
z německého Bamberku Markéta Schley
Reindlová, pražští profesoři a skladatelé
Jaroslav Tůma a Michal Novenko nebo sólista souboru Collegium Marianum cembalista a varhaník Sebastian Knebel. Barevně
bohatý zvuk doslova zázračně vzkříšeného

nástroje překvapil nejen laickou veřejnost,
ale především specializované odborníky, kteří tyto varhany označili jako jednu
z nejcennějších hudebních památek svého
druhu v Čechách. Dvoumanuálové varhany
s pedálem – dílo ve stylu pozdního baroka
od plzeňského varhanáře Františka Nolliho v hlavním kostele sv. Markéty skvěle
představili letním posluchačům poslední
srpnovou neděli varhaníci profesoři Jürgen
Essl z německého Stuttgartu a Marie Zahrádková z Konzervatoře v Českých Budějovicích. Sluší se poznamenat, že koncertní
varhaník a vysokoškolský profesor hudby
Jürgen Essl pochází rodem po matce z Kašperských Hor. Pro četné Esslovy příbuzné
přítomnost na koncertu v našem městě
měla tak význam nejen hudební. Svatomarkétské varhany rozezněl znamenitě rovněž
Tomáš Thon, známý koncertní varhaník, ale
i editor staré české varhanní hudby, který
vystoupil u nás už začátkem července se
svým Triem barokní hudby s trumpetistou
Pavlem Hromádkou a hobojistou Dušanem
Foltýnem.
Z ansámblových koncertů velkou pozornost
vzbudilo vystoupení komorního orchestru
MLP se sólisty houslovým virtuózem Václavem Hudečkem a mladým violoncellistou
Eduardem Šístkem. Ke sváteční atmosféře tradiční poutní slavnosti Panny Marie
Sněžné pak zvlášť pěkným způsobem přispěla koncertní varhanice Markéta Schley
Reindlová se svými hudebními hosty –
operní pěvkyní Andreou Brožákovou – Frídovou a hráčkou na barokní hoboj a flétny
– Martou Neumannovou. Ke zvláštnostem
hudebního léta v Kašperských Horách patří i skutečnost, že hudební představení
v gotickém kostele sv. Mikuláše se konají
výhradně při osvětlení svícemi, což dodává
koncertům zcela originální až mystickou atmosféru. Téměř jako „hudební mystérium“
jsme tak v hlubokém soustředění mohli
vnímat famózní koncert pražského sou-

boru barokní hudby Collegium Marianum
také díky skvělému umění a podmanivému
kouzlu i osobnímu šarmu jeho umělecké vedoucí - sólové flétnistky Jany Semerádové.

Collegium Marianum (fotoarchiv Muzea Šumavy)

Toto sdružení do Kašperských Hor přijelo
s pozoruhodným programem ze skladeb
Antonia Vivaldiho a jeho českých následovníků „Boemo Virtuoso – Věhlasný orchestr
hraběte Morzina a hudba barokní Prahy“.
V našem ohlédnutí za hudebním létem
nelze pominout tradiční šumavské turné
komorního orchestru MLP, jehož členy jsou
hráči České filharmonie a Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Kromě
výše uvedeného vystoupení v Kašperských
Horách s Václavem Hudečkem a Vladimírem Roubalem své další koncerty soubor
rozhodil do okolí – do Srní, Dobré Vody
u Hartmanic, Kvildy a Sušice, kde jako sólisté excelovali flétnistka Markéta Stivínová,
violoncellista Eduard Šístek, barytonista
Daniel Klánský a klavírista Lukáš Klánský.
Letošní letní hudební sezona v Kašperských
Horách a okolí tak opět prokázala, že ke
kulturnímu létu na Šumavě klasická hudba
nerozlučně patří.
Vladimír Horpeniak
Šumavský kulturní spolek z.s.
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Ve Strašíně slavili Matku Boží
Víkend 12.−13. září patřil ve Strašíně na
Šumavě tradiční poutní slavnosti Narození
Panny Marie. Přes jistou opatrnost u veřejnosti v souvislosti se současnou koronavirovou epidemií přilákala tato pouť i letos četné
poutníky z blízka i daleka. Již po několik let
je tradičním čestným hostem pouti univerzitní profesor P. Martin Weis z Teologické
fakulty JU v Českých Budějovicích. Při svém
kázání při sobotní mši svaté vzpomenul různé historické okolnosti, za nichž přicházeli
poutníci s modlitbami a prosbami za Matkou
Boží. „I v dnešní, nepochybně vážné době,
je třeba s důvěrou se obracet k Panně Marii. Ona je tu stále s námi, naše Orodovnice
a Ochránkyně!“ zdůraznil profesor Weis. Při
promluvě při nedělní slavnostní bohoslužbě
domácí duchovní správce P. Petr Koutský
navázal na myšlenky východních církevních
otců, kteří přirovnávali Pannu Marii k diamantu. „Diamant, ačkoliv má stejné slože-

ní jako uhlí, odráží světlo – Slunce. Panna
Maria podobně jako diamant odráží krásu
Boží a ukazuje nám krásu lidství prozářeného Boží milostí.“ Nedělní sváteční bohoslužbě ve Strašíně předcházelo tradiční poutní
procesí, směřující za krásného letního počasí
ze středu obce ke kostelu na návrší. Průvod
vynikajícím způsobem doprovodila dechová
hudba Solovačka ze Sušice, řízená kapelníkem Václavem Duškem. Ke zkrášlení hlavní
slavnostní mše svaté přispělo účinkování
pěveckého sboru Academia Mariae Sanctae,
složeného ze zpěváků z Klatovska, Sušicka
i Prahy, s dirigentem Jakubem Waldmannem.
Zazněla působivá Missa brevis současného
českého autora Zdeňka Lukáše. Mezi poutníky ve Strašíně jsme mohli letos uvítat například zástupce Třetího řádu sv. Františka
z Assisi ze Sušice nebo vlasteneckého spolku
Horní Králováci ze Stachů.
Stojí za připomenutí, že prastaré mariánské

poutní místo Strašín na Šumavě se stále více
otevírá veřejnosti. Kromě pravidelných bohoslužeb během roku, zavedených poutních
slavností, komentovaných prohlídek nabízí
nyní oblíbené „mariánské poutní soboty“
s modlitbou rozjímavého růžence a mší svatou o každé první sobotě v měsíci od 16:00.
Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Poutní procesí (Foto: Vladimír Horpeniak)

Vernisáž výstavy doplnila program oslav
U příležitosti oslav v našem městě byla 11.
září v galerii na radnici v Kašperských Horách veřejnosti představena nová výstava
za přítomnosti starostky města Bohuslavy
Bernardové a dalších hostů. Právo a pořádek v letech 1848 – 1953 je výstava
zbraní, úředních dokumentů a také mincí
souvisejících s právem, pořádkem a úřady
v dobách Rakouska-Uherska až do poválečných let nejen v našem městě. Vystavené
exponáty zapůjčil pro tuto výstavu sběratel a milovník historie Ladislav Hadrava
z Kašperských Hor. Při vernisáži přítomným

Hubertská
mše
Kašperskohorské městské lesy vás
srdečně zvou na Hubertskou mši,
která se uskuteční

25. října od 14:00
v kostele sv. Markéty
v Kašperských Horách.
Hrají „Povltavští trubači“
zpěvem doprovodí „Svatobor“.

prozradil, co je jeho
motivací v jeho zájmu o historii a neskrýval svoji radost
nad tím, jak výstava
byla pro veřejnost
vytvořena.
Tato
expozice bude pro
velký ohlas na radnici k vidění až do
konce listopadu.

Radek Nakládal
kulturní referent

Četníci zavítali na výstavu (Foto: fotoarchiv MěKIS)

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

pozvánky

Kolektiv nově zrekonstruovaného penzionu si
Vás dovoluje pozvat k návštěvě vkusně zařízené
restaurace s jednou z nejmoderněji vybavených
kuchyní na Šumavě. Ochutnáte vynikající
pokrmy připravené mistrem krmovaříkem
Janem Widurou, každý den od 11 do 20 hodin.
Rezervace na:
tel.: 727 842 511 nebo info@klasterskymlyn.cz

www.klasterskymlyn.cz
Klášterský Mlýn 9, Rejštejn 341 92

1906_Klastersky_Mlyn_inzerce_183x128mm_2.indd 1

strana 9

TIP!

říjen

Na poslední říjnový víkend
30. 10. – 1. 11. 2020, na počest vzniku
samostatné České republiky, připravujeme
zabíjačkové hody. V sobotu 31. 10. 2020
opět zahrají Vám již známé pražské
skupiny MEDÚZY (country) a PARDÁLOVÉ
(staropražské písničky).

listopad

Pro velký úspěch z loňského roku
opět připravujeme na svatomartinský
listopadový víkend 13.– 15. 11. 2020 pečené
husy z domácího chovu s popíjením
mladého vína.

14.09.2020 15:22:23

pozvánky, ze školky
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Ze školky

CVIČENÍ BATOLÁTEK
˅

cvičení pro maminky s detmi od 1 - 4 let !
˅

˅
Cvičení s pohybem za doprovodu rytmických ríkadel,
které podporují rozvoj
˅
˅
reči a vnímání rytmu. Deti si jich mnoho zapamatují a cvičení je baví.
ᴑ
ᴑ
Ke cvičení používáme ruzné pomucky (overbally, míčky, psychomotorický
˅
˅
padák, aj..) nesmí chybet
opičí dráhy, pri˅ kterých deti
rozvíjí základní
˅
pohybové dovednosti, koordinaci celého tela a rovnováhu.
˅
Deti
si také postupne˅ zvykají na kolektiv.

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 15:45 HODIN ¤ 45 MINUT ¤ CENA 70 KČ
kurz začíná od 6. 10. 2020
'

˅

˅
počet míst je omezen na max. 10 detí
– nutná rezervace

˅

PRIJDTE SI SPOLEČNE ZATANČIT, ZAZPÍVAT A SDÍLET RADOST
SE SVÝM PRCKEM
Pavla Stachová – 733 576 399 ¤ facebook – Kašperská batolátka - cvičení

u�ádí animo�an� příběh

Dob�od�užn� / Komedie / Rodinn� / Fantas�
USA / Španě�sko 2017, 105 min
Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

KŘUPAVÍ
MAZLÍČCI

O�en Huntigton žije jen p�ací, jen těžko h�edá čas na s�ou ženu a ma�ou dce�ku. Jednoho dnes se a�e doz�ídá, že zdě�i�
ci�kus po s�ém st��čko�i. Ma�� ci�kus je a�e na pok�aji k�achu, nestíhá konku�enci ob�o�ského zába�ního řetězce, k�auni, ak�obati a da�ší už jsou posta�ší. Toh�e dědict�í se zdá b�t spíš p�ok�etím , a�e pak O�en obje�í K�abici s kouze�n�mi sušenkami,
kte�é mohou p�oměnit č�o�ěka �e z�íře. A najednou je tu p�no z�ířat, kte�á tančí, zpí�ají a před�ádějí ak�obatické kousk� a pak
se s pomocí sušenk� zno�u p�omění do �idské podob�. Nic jim nemůže zab�ánit � úspěchu a oži�it zaš�ou s�á�u. Nebo ano?

9. 10. 2020
od 17.00 hod.

Po prázdninovém provozu jsme zahájili
školní rok 2020/2021 v úterý 1. září
2020. Mateřská škola sídlí ve dvou budovách, které jsou spojeny se základní
školou. V letošním školním roce jsme
přivítali 62 dětí ve třech třídách:
1. třída „Sluníčko“, 2. třída „Včelky“
a 3. třída „Broučci“. První a druhá třída
jsou opět heterogenně uspořádány, ve
třetí třídě „Broučci“ jsou děti nejmladší, dokonce i dvouleté.
Výchovně vzdělávací činnost vyplývá ze
Školního vzdělávacího plánu „Putování
se sluníčkem“, který vychází z rozvoje
environmentální výchovy. Provoz školky se řídí podle Školního řádu, který je
doplňován nebo aktualizován.
Určitě máme všichni v paměti, co nám
přinesl předcházející školní rok a to
hlavně od jarních měsíců. Po přerušení
provozu školky z důvodu nemoci COVID-19 a po znovuotevření školky 18.
května jsme dodržovali doporučená
epidemiologická opatření, což bylo náročné hlavně v úpravě provozu a celkového chodu jednotlivých tříd a celé školky. Již v době karantény byla založena
skupina na sociálních sítích „Kašperské
Hory − školka“, kde jsme informovali rodiče o dění školky, byly vkládány
básničky, písničky, různá tvoření týkající
se probíhajících svátků, možnost plnění
různých úkolů, vypracování grafomotorických listů atd. Natočili jsme i video,
které zdokumentovalo prostředí mateřské školy a splnilo úlohu „Dne otevřených dveří.“
Od nového školního roku jsme očekávali, že konečně začneme tak, jak to
bývalo. Děti se pomalu začaly rozkoukávat, zvykat si na nové prostředí,
nové kamarády ... a přišla první opatření související s nemocí COVID-19. Zatím ve školce platí, dalo by se říci, jen
základní opatření či omezení. Radost
to samozřejmě nepřináší. Opět vynecháme účast na akcích, které byly pro
děti zpestřením a zábavou. Divadelní představení budou zatím probíhat
v prostorách mateřské školy, přiznaný
projekt přeshraniční spolupráce s MŠ
St. Elisabeth v Grafenau se opět neuskuteční. Pro pobyt venku využíváme hlavně prostory školkové zahrady
a nejbližšího přírodního prostředí. Co
se dá dělat. Budeme doufat, že se
vše v dobré obrátí a bude vše tak, jak
bychom si určitě přáli. Bez opatření
a v normálu.
Přejeme vám příjemné babí léto, hezký
barevný podzim a hlavně zdravíčko!
Radka Kolářová a Jana Bártíková
třídní učitelky
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Děti si hrají na školkové zahradě (Foto: Fotoarchiv MŠ)

Děti se vrátily do svých tříd (Foto: Fotoarchiv MŠ)

Děti se vrátily do svých tříd (Foto: Fotoarchiv MŠ)

Kašperskohorské ženy se postaraly o dobrou náladu (Foto: Standa Vrba)

Zaplněné kašperskohorské náměstí během vystoupení Queen Tribute Band (Foto: Standa Vrba)

pozvánky, inzerce
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KULTURA
DLOUHODOBÉ AKCE

ÁS!
IP PRO V

T
září – �istopad
P�á�o a pořádek � �etech 1848-1953
V�sta�a úředních dokumentů a mincí,
sou�isejících s p�á�em, úřad� a pořádkem � dobách Rakouska-Uhe�ska až
do po�á�ečné dob� � Čechách. V�sta�a Ladis�a�a Had�a�� �e spo�up�áci
s Muzeem Šuma�� Kašpe�ské Ho��.
| ga�e�ie na �adnici

čt��tek – nedě�e | 10:00 – 16:30
P�oh�ídk� na h�adě Kašpe�k
Každ� den se můžete zúčastnit p�oh�ídko��ch ok�uhů Sta�ba h�adu a Ži�ot na h�adě. Od čt��tka 8. 10. je kapacita p�oh�ídko��ch ok�uhů omezena
p�o maximá�ně 9 osob. A�eá� nád�oří
je nadá�e �o�ně přístupn�. Obče�st�ení, g�i�� a p�odej su�en��ů � p�o�ozu.
Více in�o�mací na ���.kaspe�k.cz.
| h�ad Kašpe�k
pondě�k� | 8:30
Ranní jóga s Lucií
Dík� spojení dechu a poh�bu se příjemně p�otáhnete, �ozp�oudíte ene�gii a přip�a�íte s�é tě�o na ce�odenní
��tmus. Spo�u se zá�ě�ečnou �e�axací
to bude hezk� začátek dne.
| spo�to�ní ha�a
pondě�k� | 14:30
C�ičení p�o ud�žení dob�é kondice
a p�oti bo�estem zad
Hodino�é c�ičení zaměřené na z�epšení zd�a�otního sta�u, h�bnosti tě�a
a na ud�žení dob�é ��zické kondice.
U�čené p�o �šechn� senio�� a osob�
se zd�a�otním postižením.
| spo�to�ní ha�a
úte�k� | 13:00 – 14:00
Spo�to�ní judo
Vhodné p�o ch�apce i dí�k�, e�ekti�ní
c�ičení p�o z�epšení koncent�ace, dis-

ŘÍJEN
cip�ín�, ��zické zdatnoti, ši�ok� �ozsah
poh�bo��ch do�edností.
| spo�to�ní ha�a
úte�k� | 15:45
C�ičení bato�átek
C�ičení za dop�o�odu ��tmick�ch říkade� p�o �oz�oj řeči a �nímání ��tmu.
Děti si jich mnoho zapamatují a c�ičení
je ba�í. Ku�z omezen na max. 10 dětí.
P�o mamink� s dětmi od 1 do 4 �et.
Nutná �eze��ace na te�. 733 576 399.
Cena 70 Kč.
| spo�to�ní ha�a
čt��tk� | 19:00
P��nu�á jóga s Lucií
P��nu�é, na sebe na�azující poh�b�
� ha�monii s dechem podpoří při�ozenou flexibi�itu �ašeho tě�a. Na�adíte
se tak na �nímání s�ého ��astního tě�a
a zk�idníte s�ou m�s�.
| spo�to�ní ha�a

| KRÁTKODOBÉ AKCE

RO VÁS!

TIP P
8. 10. | 15:00
Rizika s�ěta inte�netu � ži�otě dětí
H�a�ním cí�em ku�zu je seznámit
účastník� s jednot�i��mi �o�mami
k�be�k�imina�it�, �četně nejno�ějších
�enoménů způsobem přijate�n�m
p�o začátečník� i pok�oči�é uži�ate�e
in�o�mačních techno�ogií. Pozo�nost
budě �ěno�ána i p�ob�ematice sociá�ních sítí a on-�ine počítačo��m h�ám.
| Ho�sk� k�ub

9. 10. | 17:00
VÁS!
TIP PRO
Křupa�í maz�íčci
Co b�ste dě�a�i, kd�b�ste dosta�i
k�abici sušenek �e t�a�u z�ířátek,
kte�é mají kouze�nou moc p�oměnit
�ás � jakéko�i z�íře? O�en Huntigton žije jen p�ací. Těžko h�edá čas na
s�ou ženu a dce�u. Šancí na změnu

b� moh�o b�t to, že zdědi� po s�ém
st��čko�i ci�kus.
| kašpe�skoho�ské kino

17. 10. | 19:00
Pan Kap�an má třídu �ád – di�ade�ní
podzim � Kašpe�sk�ch Ho�ách
Di�ade�ní ��stoupení st�ašínského
NA KoE
ochotnického di�ade�ního
spo�ku
Š
�á� z�e na předsta�ení
ZRU di�ade�ní h��
E
pod�e knih�
Lea
Rostena.
C
K
VstupnéA100 Kč.
| kašpe�skoho�ské kino
22. 10. | 15:00
VÁS!
TIP PRO
Senio� IN
Přednáška spiso�ate�e a badate�e Radka Oce�áka o Rumunsk�ch S�o�ácích,
jejichž předko�é � p��ní po�o�ině
A 19.
ENse�e�ního
sto�etí osíd�i�i �esnatéU
kopce
Š
Sedmih�adska, poZ2.
�á�ce � počtu
E�odinR s�.
něko�ika K
tisíc
�eemig�o�a�i do
C
A
Českos�o�enska.
| Ho�sk� k�ub
25. 10. | 14:00
VÁS!
TIP PRO
Hube�tská mše
Kašpe�skoho�ské městské �es� �ás s�dečně z�ou na Hube�tskou mši. H�ají
Po��ta�ští t�ubači a zpě�em dop�o�odí sušick� sbo� S�atobo�.
| koste� s�. Ma�két�
30. 10. – 1. 11.
NA
E
Fi�mo�é Kašpe�ské Ho��
Š
RU �esti�a�u
Čt��t� �očník Z
��mo�ého
E
C kte�é sou�isí se Šumap�edsta�í K
A ��m�,
�ou tematick�
nebo místem �zniku.
| kašpe�skoho�ské kino
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