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Šumavské Kašperské Hory
Historické slavnosti doby
Jana Lucemburského
pátek 11. a sobota 12. září 2015

Načerpejte atmosféru dávných dob prostřednictvím oživených ukázek historických řemesel 14. století či dobového divadla, tanců a písní, které vás spolu s dalším
bohatým programem čekají již 11. a 12.
září 2015 v Kašperských Horách.
V pátek dopoledne se mohou děti těšit na živou historii, kde se dozví mnoho
informací a budou i zapojeny do programu. Večer nás možná přijde navštívit sám
král Jan Lucemburský. Dostali jsme tajné
informace o jeho předčasném příjezdu.
A jelikož přípravy na sobotní příjezd krále
budou vrcholit, užijeme si již v pátek večer
šermířské a taneční vystoupení. Bohužel se
u nás ukážou i lapkové, ale budou lapeni
a bude je čekat poprava. Uvidíme, zda se
nad nimi král smiluje a udělí jim milost,
či lapkové přijdou o hlavu. Večer bude zakončen ohňovou show.
V sobotu ráno probudí město trubači
a část náměstí se promění v dobové tržiště. Potkáme zde různé středověké řemeslníky - kováře, hrnčíře, písaře, přadlenu,
tkadlece, mincíře, provazníka, tesaře, ko-

šíkáře, svíčkaře, mastičkářku, lazebníka a další.
Na dobovém tržišti bude
možnost si jejich služby
či výrobky zakoupit za
groše. Nebude chybět
ani staročeský jarmark,
který bude již v tradičních prostorách před
kostelem sv. Markéty.
Po celý den nás budou
bavit královi šašci Jürgen
a Francois. Za doby Jana
Lucemburského započalo
ražení prvních českých
zlatých mincí – florénů
a zlato na mince bylo používáno z dolů
z Kašperských Hor. Proto i Vy budete mít
možnost si vyzkoušet, jaké to je si vyrýžovat zlato, a to přímo na náměstí za odborného dozoru p. Karla Ešnera. Pokud budete šikovní, určitě neodejdete s prázdnou.
Dopoledne na Kašperské Hory zavítá král
Jan Lucemburský s chotí a synem Karlem
IV. Měšťané ho jak se sluší, přivítají a na
jeho počest dojde k odhalení desky. A jelikož nejen děti, ale i dospělí mají rádi
pohádky, budou v sobotu k vidění hned
tři - O Šípkové Růžence, O Sněhurce
a o Červené Karkulce v podání pouličního
divadla Viktora Braureitera. Před obědem
budeme mít možnost společně s královskou
družinou zhlédnout šermířské vystoupení
v podání skupiny Lancea. A k dobrému
moku a jídlu nám zahraje skupina Bakchus
dobovou hudbu. Ti, kteří dorazí na oslavy
v kostýmu, budou mít možnost usednout
k slavnostní tabuli společně s královskou
družinou. Ostatní budou mít možnost navštívit restaurace, kde určitě budou nabízena dobová jídla a jiné dobroty anebo využít

stánků
s občerstvením na
náměstí.
A po dobrém obědě nesmí
chybět
p ohád k a .
Ve 14.00
se vypravíme slavnostním
průvodem
společně s královskou
d r u ž i nou
na bojiště ke kostelu sv. Mikuláše. Bude
zde možnost si prohlédnout dobové ležení a také si vyzkoušet dobovou zbroj. Jan
Lucemburský byl milovníkem turnajů,
proto na jeho počest uvidíme v 15.00 rytířský turnaj. V turnaji se utkají 4 urození
páni a 4 z řady prostých chlapů. Uvidíme,
zda všichni budou bojovat čestně a kdo
z nich turnaj vyhraje. Po skončení turnaje
se vrátíme zpět na náměstí, kde si připijeme na oslavu vítěze turnaje. Bude nás čekat
bohatý program v podobě divadel, hudby,
šermířského vystoupení a nebude chybět
ani tanec. Ti, kteří rádi tancují se, mohou
zapojit a naučit se dobové tance. Večer
po setmění nastoupí krotitelé plamenů
a předvedou nám ohňovou show. Poté se
již bohužel rozloučíme s královskou družinou, kterou čekají povinnosti zase jinde.
Věříme, že se na oslavách potkáme a společně si je užijeme.
Už se na Vás těší kolektiv
Městského kulturního a informačního střediska.
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Úvodník

Vážení čtenáři,
léto uteklo jako voda a my se setkáváme nad stránkami zářijového čísla
Zpravodaje.
Přišla celá řada příspěvků a nebylo možné zařadit vše v plném rozsahu, více fotografií k článkům (fotky z otevření sběrného
dvora, fotky původní nádrže na Opolenci
aj.) najdete na webových stránkách města
v odkazu Zpravodaj, Co se do aktuálního
čísla Zpravodaje nevešlo. Společenská kronika je výjimečně na straně 9.
Kašperské Hory navštívilo o prázdninách rekordní množství turistů. V červenci prošlo MěKIS formou mystery shoppingu kontrolou organizace Czechtourism.
Kontrola probíhá inkognito, hodnotí se
interiér i exteriér, komunikace a vystupování pracovníků MěKIS atd. Ve všech
kategoriích uspělo naše MěKIS na 100 %.
Gratulujeme!
Připomínám možnost zeptat se prostřednictvím Zpravodaje zastupitelů na to,
co Vás trápí. Zatím přišly těsně před uzávěrkou první tři otázky. Své dotazy napište
na e-mail zpravodaj@kasphory.cz.
Krásné září všem.

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Výsledky ankety

Zdeňka Ánandí Barfussová

Změna ordinačních
hodin dětského lékaře
od 1. 10. 2015
pondělí: 10.00-14.00
úterý: 10.00-12.00
středa: 13.30-16.00
čtvrtek: 7.30-10.30
pátek: 8.00-10.00

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, 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 autorská práva k nim zodpovídá jejich zadavatel. Redakce si vyhrazuje právo
příspěvek odmítnout. Reakce na sdělení obsahující skutkové tvrzení,
které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby se řídí Tiskovým
zákonem (č. 46/2000 Sb.)

Kompletní výsledky ankety
naleznete na webových stránkách
města v odkazu Zpravodaj: Co se do
aktuálního čísla Zpravodaje nevešlo,
v červeném poli RADNICE.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ
Kašperskohorského zpravodaje
20. září 2015
články zasílejte na
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Ročník 11, číslo 9, rok 2015, strana 3

Slovo starosty - horké léto

Vážení a milý spoluobčané,
čas prázdnin a dovolených končí a pomalu se blíží čas podzimní. Letošní léto
nám zajisté utkví v paměti jako léto horké.
Horko nám bylo díky vysokým teplotám i
díky nekončícímu proudu turistů a návštěvníků našeho města. Šumava se stala hitem
letošního léta.
Nejvíce se v souvislosti s prudkým nárůstem návštěvnosti mluvilo o reklamě, kterou Šumavě udělal seriál Policie Modrava.
Osobně si myslím, že příčin je víc. Jak těch
pozitivních, tak těch negativních. Velký
podíl má také strach. Strach z cestování
do tradičních destinací jako je Španělsko,
Itálie, Francie, Tunisko, Egypt z důvodu
narůstajícího napětí mezi zástupci evropské
a muslimské kultury.
Každopádně je třeba si uvědomit, že
všechny tyto důvody jsou ve své podstatě
podružné. Ten hlavní důvod, který přivedl
návštěvníky do Kašperských Hor, je půvab
našeho města zasazeného jako drahokam
do kouzelného prostředí Šumavy.
Kašperské Hory mají rozhodně potenciál
stát se významným střediskem cestovního

ruchu v centrální části Šumavy. Zatím jsme
pořád jen proti něčemu bojovali. Proti těžbě
zlata, proti Národnímu parku Šumava, proti evropským dotacím, proti všem. Nastává
doba, kdy je potřeba si říct, co chceme.
Chceme udržitelný rozvoj našeho města,
stabilitu a prosperitu. V nedávné anketě jste
měli možnost se vyjádřit a Vaše odpovědi
jsou zpracovány v části studie udržitelného
rozvoje. Tuto studii Vám představíme na
podzim letošního roku.
Vaše vyjádření mě velmi potěšila. Jasně
jste dali najevo, že chcete čisté životní
prostředí bez zátěže těžkého průmyslu
a těžby nerostného bohatství. Hlásíte se
k historii našeho města a chcete, aby se stávající majetek řádně spravoval a ten chátrající rekonstruoval.
Horké léto přineslo také téma změny klimatu a s tím spojenou obavu o zdroje nejen
pitné vody. Podpořeno alarmujícími zprávami
o suché Šumavě a vyschlém pramenu Vltavy.
To bude jedním z hlavních témat podzimního vyjednávání o plánu péče v Národním
parku Šumava. Zástupci šumavských obcí
jsme zajedno s názorem Ministerstva ze-

mědělství a životního prostředí, že je třeba
zachovat a obnovit stávající vodní díla, která
slouží k zadržování vody v krajině. Za současných klimatických podmínek se jako zcela nereálná jeví představa parku, že do roku
2030 by mělo být 52 % plochy Národního
parku Šumava ponecháno svému samovolnému vývoji - plocha 1. zóny.
Na přelomu září a října přislíbil navštívit Kašperské Hory ministr životního
prostředí Richard Brabec za účelem seznámit veřejnost s návrhem novely zákona o ochraně přírody. Jistě bude možnost
diskutovat i o dalších tématech, jako je například stanovisko ministerstva k problematice možného průzkumu a těžby zlata
v Kašperských Horách. Termín návštěvy
bude včas zveřejněn.
Na setkání s Vámi se těším při městských slavnostech ve dnech 11.–12. září,
kdy si připomeneme dobu krále Jana
Lucemburského, kterého můžeme považovat za zakladatele našeho města.
Přeji příjemně strávený čas při čtení
Zpravodaje.
Petr Málek

Slovo místostarosty - Smart city Kašperské Hory

Termín Smart city je u nás poměrně neznámý. Jeho doslovný překlad Chytré město
nevystihuje obsah, který některá města už
desetiletí naplňují. Například už v roce 1962
se tehdy mladý architekt Jan Gehl zasadil o
vytvoření 1,1 km dlouhé Strönget - nejdelší pěší zóny na světě. Bylo to v době, kdy
naši socialističtí architekti směle nakreslili
automobilovou magistrálu mezi Národním
muzeem a zbytkem Václavského náměstí. V Kodani tehdy oproti všem strachům,
které vytvoření pěší zóny provázely, místní
obchody nezkrachovaly, ulice se nevylidnila
– a údajně nespolečenští seveřané si zvykli
trávit ve veřejném prostoru čas. Pro nás by
mohl být tento odvážný postup příkladem
k následování. Pokud by se v dlouhodobém časovém horizontu podařilo odklonit
těžkou dopravu z náměstí vybudováním
severního objezdu, mohlo by se naše hezké opravené náměstí stát ještě zajímavějším
pobytovým prostorem.
Dalším příkladem Smart city je kanadský
Vancouver, který vyhlásil rok 2015 rokem,
kdy ve městě zmizí problém bezdomovectví. V roce 2002 se totiž v provincii Britská
Kolumbie změnil výpočet sociálních dávek
a na ulici se náhle ocitly stovky lidí. Město
se rozhodlo postavit sociální byty a ve spolupráci se soukromými investory subvencovalo výstavbu malých nájemních bytů, které
do té doby ve Vancouveru zcela chyběly.
Směřování ke Smart city obsahuje
i v současné době zpracovávaná „Studie
udržitelného rozvoje Kašperských Hor“.

Studie má dokončenou analytickou část
a v září bude dokončena kompletně. V pracovním týmu se postupně rodí jednotlivé
priority pro rozvoj města v příštích letech.
Jednou z nich je i postupné směřování
k energetické soběstačnosti. Nejen tedy
zásobování městské výtopny trvale obnovitelnou biomasou z městských lesních
a zemědělských pozemků. Ale i výroba
elektřiny z biomasy, nebo vyžití energie
slunečního záření. Ale určitě ne tak, že
„polepíme“ naše louky solárními panely. Ale tak, že využijeme plochy, které se
k tomu účelu nabízí. Jako např. střechy
stájí na Kavrlíku, střecha nové tělocvičny
a jistě se najdou i další. Samozřejmě, že
za předpokladu, že každá taková investice
bude nejen „smart“, ale i z dlouhodobého
hlediska ekonomická.
Do Smart city patří
určitě ekologická doprava. Pro Kašperské
Hory, které mají velkou část svých pozemků v Národním parku
Šumava, to má ještě
větší význam. Podařilo
se nám dohodnout
zapůjčení dvou elektromobilů na vyzkoušení. Jednak menší
vůz KIA Soul EV a
následně pak NISSAN
E-NV200 v sedmimístné variantě. Obě

auta každého řidiče překvapila příjemnou,
tichou jízdou a svižnou akcelerací. Dalšími
přednostmi jsou pak především nulové
emise výfukových plynů a mimořádně
hospodárný provoz. Opakovaně jsem měřil
wattmetrem skutečnou spotřebu pro nabití baterií. Vycházela pro obě auta zhruba
stejná, v rozmezí mezi 17–20 kWh/100
km. To je při běžné ceně nízkého tarifu
2 Kč/kWh cena asi 40 Kč/100 km, tedy asi
pětinová než u běžného benzinového auta.
Věřím, že nejen my v současném vedení města, ale i další aktivní spoluobčané
se budou inspirovat dobrými příklady.
A pak společně pokračovat v rozvoji moderního, prosperujícího města. Města
přívětivého pro „místňáky“, chalupáře
i návštěvníky.
Milan Bechyně
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Zkvalitnění služeb pro občany
v oblasti odpadů
V pátek 31. 7. 2015 byl v Kašperských
Horách slavnostně otevřen zrekonstruovaný
sběrný dvůr v Sušické ulici a hned následující den, v sobotu 1. 8. začal sloužit kašperskohorským občanům. V areálu byla pěkně
opravena hlavní budova, dodán nový sklad
na nebezpečný odpad s příslušenstvím,
nová provozní buňka pro obsluhu provozu,
která je napojena na inženýrské sítě. Takže
i obsluha se dočkala modernizace. Na ploše sběrného dvora jsou umístěny také nové
kontejnery na ukládání jednotlivých komodit. S rekonstrukcí došlo i k rozšíření služeb,
začala se od občanů v omezeném množství
vybírat stavební suť a bioodpad. Nádoby na
bioodpad zelené a oranžové barvy jsou současně rozmístěny ve městě a to v lokalitách:
ve Smetanově ulici u hřbitova, v ulici Nové,
na křižovatce Horní a Dlouhá, na Žižkovo
náměstí, u kompostárny směr Kavrlík v ulici Karlově a na konci ulice Zahradní.
Myslím, že už každý ví, co do kontejnerů na bioodpad nepatří; takže to nebudu
zbytečně opakovat, ale musím zvlášť upozornit na kontejner u hřbitova, do kterého
patří také jen „zelený odpad“, ale v žádném

případě sem nepatří zbytky svíček a jejich
obaly, plastové hřbitovní květiny a různé
ozdoby, na které jsou v místě vyhrazeny
popelnice!
Ve sběrném dvoře můžete odložit objemný odpad, nebezpečný odpad (baterie,
barvy, lepidla, vyřazená léčiva všechny výbušné, hořlavé, radioaktivní, infekční a toxické látky), pneumatiky, textil, plasty, papír, sklo a v omezeném množství stavební
suť a bioodpad. Nadále tam můžete zdarma odkládat vyřazené elektrospotřebiče
jako zpětný odběr elektrozařízení.
Věřím, že občané města tedy mohou být
celkem spokojeni s možností pohodlného
a dostupného ukládání odpadů. A když
jsou spokojeni občané, jsme spokojeni
i my... Jen jedno mi kalí radost – že se nového sběrného dvora nedočkal pan Josef
Sova, dlouholetý, velice obětavý a zodpovědný člověk, který nejprve pod hlavičkou
města, později pod firmou Rumpold-P
s.r.o. ve sběrném dvoře působil jako obsluha. Zemřel přesně v den, kdy se brána sběrného dvora otevřela pro první návštěvníky.
Helena Marková, Odbor ŽP

Opolenec sobě akcí „Z“

Opolenec je velice stará vesnička
u Kašperských Hor z počátku 14. století. Před úplným zničením v poválečných
letech ji zachránil chalupářský zájem
o Šumavu. Koncem šedesátých let minulého století přišlo do Opolence pár chalupářů, kterým se podařilo původní chalupy
zachránit. Přitom našli vždy čas a vlastní
peníze na udržování celé návsi, kapličky
a nádrže na vodu s nulovým zájmem MÚ
o spolupráci. Již začátkem 21. století jsme
žádali o opravu záchytné nádrže na vodu.
Nebyla ochota ani v případě, že nádrž
opravíme svépomocí.
Až v letošním roce při jednání se zastupitelem MÚ panem Chladou se podařilo navázat s MÚ KH spolupráci. Město
dodalo potřebný materiál a chalupáři po
osmi odpracovaných víkendech a čtyřech
dnech práci dokončili.

Opět je nádrž bezpečná,
hezká a hlavně zadržuje
vodu z pramene. Tím se
podaří udržovat hladinu
spodní vody, které je v přírodě čím dál méně. V tomto extrémním suchu se
v nádrži daří zadržet zatím
„jen“ 18 tisíc litrů vody.
Už ale nebude sloužit
jako zásoba vody pro dobytek, snad ani k hašení a ani
jako zdroj vody pro kašnu dříve napájenou
vodou z nádrže trubkami ze dřeva.
Opolenečtí

Poděkování
Město Kašperské Hory vyslovuje
poděkování opoleneckým chalupářům,
kteří ve svém volném čase a zcela zdarma
zrekonstruovali vodní nádrž v Opolenci.
Dík patří všem, kteří se na této záslužné
a potřebné akci podíleli. Zvláště děkujeme panu Luďkovi Fuhrmannovi a panu
Viktoru Vodrážkovi za jejich výborné
organizační a pracovní schopnosti.
Jaroslav Chlada

Realizace
veřejných
zakázek na
stavební práce

Město Kašperské Hory realizuje každým rokem několik stavebních akcí.
Jako veřejný zadavatel přistupujeme
k výběru stavebního dodavatele odlišně,
než je tomu v privátním sektoru. Město
musí postupovat v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek a v případě
poskytnutí finančních prostředků z dotačních fondů ještě respektovat podmínky každého poskytovatele dotace.
Výběrové řízení „přidělí“ městu dodavatele stavebních prací podle nejnižší
nabídkové ceny, s kterým se následně
uzavře patřičná smlouva o dílo.
Při posledním zasedání zastupitelstva
byly vzneseny připomínky z řad veřejnosti (p. J. Ešnerem), že se na stavbách
nepracuje efektivně a technický dozor
nezasahuje. Pro kolemjdoucí občany města to může působit dojmem, že
město dostatečně „nehlídá“ řemeslníky
a platí je za tzv. prostoje. Za pracovní
nasazení ovšem odpovídá stavbyvedoucí
dodavatelské firmy a její systém řízení.
Systém řízení stavebních prací je u každého dodavatele různý. U některých dodavatelů je dokonce v závislosti na výši
hrozícím sankcím až překvapující.
Naproti tomu město ze zákona musí
při vynakládání veřejných prostředků zajistit technický dozor stavebníka
(TDS). Hlavní náplní TDS je kontrola
souladu provedených prací s prováděcí
projektovou dokumentací, technologických předpisů, požadované kvalitě,
uzavřené smlouvy o dílo, čerpání rozpočtu, přebírání stavebních prací atd.
Pokud je zjištěn nesoulad provedených
prací zajišťuje TDS jejich nápravu. To
může mít za následek demontáž již provedených prací a následná nová montáž.
TDS tedy neřídí stavební činnost na
stavbě a není zodpovědný za špatnou
pracovní morálku zaměstnanců stavební společnosti. V případě nedokončení
stavby v termínu, který je zaviněn ze
strany zhotovitele se účtuje penále plynoucí ze smluvního vztahu. Propláceny
jsou též pouze skutečně provedené práce, jejichž cena je pevně ujednána ve
smlouvě o dílo. Naopak množství neefektivně odpracovaných hodin je v režii
zhotovitele a my na to můžeme zhotovitele pouze upozorňovat.

Bc. Jiří Hanzlík – investiční technik
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Tak jaká je vlastně ta naše škola?
S touto otázkou se určitě všichni často
setkáváme. Odpovědi jsou různé. Kdekdo
má naprosto jasnou představu a dokáže se
o ni rád podělit, přestože ve škole mnoho
let nebyl a ani netuší, jak se nám škola postupem času pomalu, ale jistě mění.
Výše položenou otázkou se samozřejmě zabývají i různé kontrolní orgány,
naposledy Česká školní inspekce. Na
konci školního roku 2014/15 nás navštívili její kontrolní pracovníci a provedli tu nejpodrobnější inspekci, která
zde kdy byla. Prověřeny byly obě naše
mateřské školy, základní škola, školní
družiny, školní klub, základní umělecká
škola, obě školní jídelny i výdejna. Vedle
kontroly veškerého toku financí a dodržování všech zákonů a vyhlášek byli pod
drobnohledem zkoumáni i všichni pedagogové a žáci.
Myslím, že není nutné podrobněji
popisovat průběh této téměř dvoutýdenní kontroly, kdy nás denně svými
požadavky doslova bombardovalo osm
inspektorů. Pro nás ve škole, pro rodiče a samozřejmě i pro zřizovatele (tedy
Město Kašperské Hory) jsou nejdůležitější závěry.
Začněme tedy jediným negativem, který se objevil. Týká se základní umělecké
školy. Zde byla inspekce vůbec poprvé za
celou dobu její existence. Výuka je závislá
na školním vzdělávacím programu, který

byl vypracován před rokem 2012 a bohužel (tak jako ve více než 30 % kontrolovaných „ZUŠek“) není na takové úrovni,
aby s ním byla inspekce spokojena. Z toho
pak vyplývají následné chyby v třídních
knihách i při organizaci výuky. Nicméně
díky kontrole nyní už konečně víme, co
a jak upravit a od začátku prázdnin usilovně pracujeme na odstranění všech vytýkaných skutečností. Přesto je v závěru
zprávy uvedeno, že výsledky vzdělávání
v ZUŠ dosahovaly i přes zjištěné nedostatky „standardní úroveň“.
Přejděme k příjemnějším závěrům, kterých je mnohem více. V žádné z ostatních
kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno
pochybení. Velice pozitivně jako nadstandardní je hodnoceno prostředí a materiální zajištění všech součástí organizace.
Stejně tak je kladně hodnocena úzká spolupráce vedení školy se všemi zaměstnanci
i styl řízení vůbec nejsložitější školské organizace celého Plzeňského kraje. Dětem
se dostává velice kvalitní poradenské činnosti a škola má propracovaný systém prevence sociálně-patologických jevů.
Pro rodiče je samozřejmě velice důležitá kvalita výuky. Ta je jak v MŠ, tak i
ve všech třídách ZŠ na základě hospitací
hodnocena jako požadovaná, úroveň je
velmi dobrá s mnoha nadstandardními
prvky (promyšlená stavba hodin, smysluplné střídání činností, vhodné metody

Nostalgie posledního zvonění
Nový školní rok se již rozběhl, děti zasedly do školních lavic a sešly se svými kamarády. Do školky nastoupili malí předškoláci a mně nedá, abych se neohlédla za
posledním zvoněním a slavnostním zakončením školního roku 2014/2015, které
proběhlo v základní škole, ale hlavně pak
v místním kině. Vždy je tato akce spojena
s velice emotivní náladou, deváťáci se loučí
se základní školou, s pedagogy, s kamarády, představují se noví prvňáčci.
Musím se přiznat, že závěrečná prezentace vycházejících deváťáků právě veškeré
emoce splňovala, a to mohu posoudit nejen
z pozice rodiče, ale i z profesního hlediska.
Dojetí a slzy byly vystřídány úsměvnými
situacemi, které tuto slavnostní prezentaci provázely. Vždy si vzpomenu na ty malé
dětičky, které se po příchodu do školky
nechtějí vzdát rodičovské náruče a uplyne
pár let a z těchto capartíků před námi stojí
slečny v krásných šatech a galantně oblečení mladí muži, kteří vstupují do další etapy
svého života.
Vzpomínám právě na letošní končící
deváťáky, které jsem si ve školce také užívala a musím říci, že velice pěkně užívala. Přibližně tak před dvanácti lety, kdy

do školky vstupovali, jsme měli ještě třídy věkově smíšené, takže starší kamarádi
pomáhali mladším a mladší se od starších
leccos naučili. Výborně se sžili dohromady, vytvořili dobrou partu. Uložené úkoly
vypracovali bez řečí, protože věděli, že nic
nebude prominuto a po splnění si budou
moci hrát. Od školky je kamarádství spojuje dodnes, o čemž svědčí i to, že někteří se budou vídat na stejném typu střední
školy nebo odborném učilišti. Nejspíš ani
jim školková léta nepřipadala zbytečná
a na slavnostním zakončení si kytičkou
vzpomněli i na svoje učitelky ze školky, což
se běžně nestává. Děkuji jim a jelikož zdi
třídy ve školce zdobí ještě jejich obrázky
("Malba na plátně"), tak slibuji, že až se
já jednou budu loučit, tak tato dílka vrátím
jejich tvůrcům! Poděkování partří i jejich
třídní učitelce Mirce Melicharové a ostatním pedagogům za trpělivost a příkladné
dovedení této bandy do závěrečné deváté
třídy.
Také bych touto cestou ráda poděkovala za finanční částku shromážděnou prostřednictvím vstupného z proběhlých výstav v prostorách radnice, kterou mateřská
škola převzala v tento slavnostní den od

práce odpovídající věku a schopnostem
žáků, individuální přístup a adekvátní
pomoc asistentek pedagoga, příznivé klima a průběžná motivace žáků, propojení
teoretických poznatků s praxí, používání
názorných pomůcek, mnoho zájmových
činností atd.). Kompletní inspekční zpráva bude od září k dispozici jak na stránkách školy, tak na stránkách ČŠI.
Nezbývá, než se znovu vrátit k původní
otázce. Jaká je tedy ta naše škola? Určitě
jiná, než byla dříve a než většina z vás
pamatuje. Od minulé inspekce je konstatován viditelný kvalitativní posun. Sami
velice dobře víme, kde se můžeme zlepšit
a průběžně se o to snažíme. Nyní jasně vidíme, že jsme na dobré cestě.
Na závěr bych chtěl vyslovit velký dík
všem zaměstnancům školy za jejich obětavou práci. Poděkování za obrovskou
podporu patří samozřejmě i současnému a předchozímu vedení našeho města.
Máme krásnou a velice dobře vybavenou
školu. Dokonce i dětí nám v posledních
letech postupně přibývá. Na nový školní
rok 2015/16 opět připravujeme mnoho
akcí pro veřejnost, na kterých rádi uvítáme jak rodiče, tak i ostatní občany našeho
města. Pokud budete chtít vědět, co zrovna plánujeme, stačí otevřít webové stránky
nebo kouknout na naši vývěsku u ZKD.
Mgr. Richard Nový
ředitel školy

zástupců města. Určitě bude využita k potřebám předškolních dětí.
Přeji bývalým deváťákům šťastný vstup
do dalšího středoškolského života, prvňáčkům a ostatním žáčkům příjemne
učení, pedagogům pevné nervy a jen samé
učenlivé a hodné děti! Hezký školní rok
2015/2016!
Radka Kolářová, učitelka MŠ
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V létě Kašperské Hory navštívily davy turistů!
Loňský rekord v návštěvnosti MěKIS překonán!
Kašperské Hory jsou malebným historickým městečkem v šumavském podhůří,
což víme nejen my – občané, ale i výletníci, kteří k nám každým rokem přijíždějí ve
stále větším měřítku. O tom svědčí nejedna statistika návštěvnosti, ale i letošní plné
kapacity ubytovatelů a parkovacích stání.
Za posledních pět let, kdy jsme začali v Městském kulturním a informačním
středisku „čárkovat“ návštěvníky, počty
narostly neuvěřitelně. V prvním roce měření tj. r. 2011 byla celková roční návštěvnost střediska 8 526 osob, v roce 2014 do
města zavítalo 20 809 osob a návštěvnost
letošní (od ledna do 30. srpna) již překonala loňské počty a činí zatím 24 068 osob.
Letní přehled
Pokud se zaměříme jen na letní sezonu, jsou výsledky měření podobné – rostoucí. Návštěvnost v období od 1. května
do 30. srpna byla v roce 2015 21 233 osob
s denním rekordem 577 návštěvníků dne
27. července, v porovnání s rokem 2014
to bylo 13 749 osob s denním maximem
455 návštěvníků 5. srpna. Středisko bylo
v obou letech otevřeno od května do srpna
denně.
Oblibu mají také komentované prohlídky města s průvodcem, které se konají už
třetí sezonu, pravidelně od června do září.
Pro tuto chvíli je tento rok navštívilo už
562 osob.
Novinkou prázdnin byla spolupráce
s paní Barfussovou, kdy jsme uspořádaly
každou středu Letní tvořivé dílny – výrobu prstových loutek. Dílničky si získaly velkou oblibu a děti i dospělí si s sebou
odnesly 115 loutek, které si vlastnoručně
vyrobili.
Úsměv na tváři většiny návštěvníků vyloudil náš letní dozorčí Charlie, který společně s majitelkou a naší brigádnicí Týnkou
pomáhají zajistit letní provoz infocentra.

Ve spolupráci s KÚ Plzeňského kraje jsme
vytvořili nový letáček „Policie Modrava –
Po stopách oblíbeného televizního seriálu“,
tyto výlety budou poté možné zhlédnout ve
video trasách na webu turistika.cz.
Kvalitněji jsme označili kancelář MěKIS
samolepkami s logem „I“ a provozní dobou
pro lepší viditelnost. Také jste si mohli
všimnout nových velkoplošných fotografií
s kulturními typy a informací o úschovně
kol zavěšené na budově objektů Bílé růže.
Úschovna kol bude
v provozu dle potřeby po celý rok, a je
umístěna také v budově Bílé růže.
MěKIS na začátku letní sezony prošlo úspěšnou kontrolou organizace
Czechtourism, formou mystery shoppingu, kde uspělo
ve všech kategoriích
na 100%.
Mezi nabídku suvenýrů MěKIS se
letos zařadily další
pohlednice města,
leporelo, dřevěné
náprstky a zápalky, svíčky, turistické vizitky nebo nálepky a také pamětní mince.
Ráda bych poděkovala ubytovatelům,
kteří průběžně aktualizovali přehledy volných kapacit svých objektů pro návštěvníky
MěKIS, kteří přijeli bez rezervací a mohli
jsme jim tak zajistit kvalitní služby a ubytování v našem krásném městě.
Velké díky si zaslouží i celý kolektiv
mých kolegů v kanceláři MěKIS, který letošní „náročnou“ sezonu zvládl vždy
s úsměvem.
A co teď?
Konečně se můžete těšit na nové webové stránky města
s informacemi pro
občany i návštěvníky. V současné chvíli
probíhá ladění grafiky, v září se začnou
vkládat textové podklady a snad v říjnu
bychom mohli nový
portál uveřejnit i pro
vás.
V září se také
chystáme
vyrazit
propagovat
turistickou
lokalitu
Kašperských Hor
a hradu Kašperku
na veletrh cestovního ruchu ITEP

do Plzně. Ten se koná 24.–26. září v hale
Lokomotiva.
Věřím, že si každý v bohatém letním
programu našel to, co hledal. Určitě si nenecháte ujít další pestrou kulturní nabídku.
Rádi uvítáme vaše názory, klidně i kritické, protože i ty mají pro rozvoj cestovního
ruchu a kultury svůj význam.
Krásné babí léto přeje

Veronika Rosecká, vedoucí MěKIS

Letní tvořivé dílny.

Vzpomínka na pana
Josefa Bártíka
dirigenta pěveckého sboru z dob již
minulých. Velmi miloval tuto píseň:
Otavěnka.  
1. Otavěnko šumivá, dcero krásné
Šumavy        
lidu svému jsi drahá    
nade všemi poklady.    
Jsi prostá jak horský lid     
zářivá jak slunka svit  
zlatonosná dárkyně
v Pootaví vládkyně.                             
2.Velikáni pralesu
budiž Bůh tvůj život spjal      
v blaženém i v zlém času     
sleduji tvou cestu  v dál    
rýžováním je utkán      
stříbropěnný zlatý šál,        
chudým chléb jsi dávala       
ruce jejich laskala.  
             
Několik pamětníků by ještě zvládlo
jak soprán, tak i alt. Moc vzpomínáme.  

-S. M. H.-                     

PÁTEK 11. ZÁŘÍ

18.30 ZAHÁJENÍ OSLAV TRUBAČI

SOBOTA 12. ZÁŘÍ odpoledne
13.00

O SNĚHURCE

Na náměstí

14.00

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD NA BOJIŠTĚ

S PROGRAMEM
19.00 DOBOVÁ HUDBA

15.00

20.00 ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ

16.30
17.00

A VYVĚŠENÍM VLAJEK

18.40 PŘIVÍTÁNÍ PŘÍTOMNÝCH A SEZNÁMENÍ
Skupina Bakchus
Lancea

20.30 POPRAVA
21.00 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

Srdcové eso, taneční vystoupení spojené
s výukou tanců

21.30 OHŇOVÁ SHOW

Představí se krotitelé plamenů

SOBOTA 12. ZÁŘÍ dopoledne
9.30

PROBUZENÍ MĚSTA TRUBAČI
A VYVĚŠENÍM VLAJEK
9.40 PŘÍJEZD KRÁLE JANA LUCEMBURSKÉHO
S CHOTÍ A SYNEM KARLEM IV.
10.00 ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JANA
LUCEMBURSKÉHO + VERNISÁŽ VÝSTAVY
10.30 O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

11.10

Pouliční divadlo Viktora Braureitera

ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ
Lancea

11.45 DOBOVÁ HUDBA
Bakchus

17.10
17.50
18.20
18.45
19.30

Pouliční divadlo Viktora Braureitera
Ke kostelu sv. Mikuláše

RYTÍŘSKÝ TURNAJ

Rytířský turnaj v krásných prostorách
za kostelem sv. Mikuláše

NÁVRAT ZPĚT NA NÁMĚSTÍ
PŘÍPITEK NA OSLAVU VÍTĚZE TURNAJE
Přípitek krále s jeho družinou

O ČERVENÉ KARKULCE

Pouliční divadlo Viktora Braureitera

ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ
POPRAVA

Poprava rytíře, který nečestně bojoval při
rytířském turnaji

BAKCHUS DOBOVÁ HUDBA
Bakchus

ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ
Lancea

20.00 OPILÝ HORNÍK A SVATÁ BARBORA
Divadlo o hornících

20.30 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
21.00
21.30

Gloria, taneční vystoupení spojené s výukou
tanců

VELKÁ OHŇOVÁ SHOW

Představí se krotitelé plamenů

ODJEZD KRÁLE A KRÁLOVSKÉ DRUŽINY

Na náměstí od 14.00 – 16.00 hudební a taneční
vystoupení

DORAZÍŠ-LI V HISTORICKÉM KOSTÝMU, BUDEŠ
POZVÁN
NA KRÁLOVSKOU
Dorazíš-li
v historickém
kostýmu, budešHOSTINU!
pozván
VÍ C E I N FO N A WWW.SUMAVA.NET/ICKHORYna královskou hostinu!
MĚ STSK É K U L TU R N Í A I N FO R MA ČN Í STŘ ED I SK O K A ŠPE R SKÉ HO R Y
E- MAIL: kultura@kasphory.cz, TEL: 376 503 412
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POCTA ČESKÉMU KRÁLI
Odhalení pamětní desky králi Janu
Lucemburskému v Kašperských Horách
doprovodí historické slavnosti i jedinečná
výstava vzácných dokumentů, v níž nebudou chybět ani kopie českých královských
korunovačních klenotů.
Rok 2015 přinesl několik zajímavých historických výročí, z nichž některá se bezprostředně týkají našeho města.
Například 690 let uplynulo od zahájení
ražby prvních českých zlatých mincí – florénů Jana Lucemburského. V patrné historické souvislosti si s touto událostí si letos připomínáme také 690 let od prvních
písemných zpráv o Kašperských Horách
a jejich zlatých dolech a samozřejmě také
670 let od udělení prvního městského privilegia a dalších městských výsad včetně
pečeti a znaku Kašperským Horám králem
Janem Lucemburským. Již letos se rovněž
připravujeme na velké jubileum příštího
roku 2016 a sice 700 let od narození „Otce
vlasti“, Janova syna - krále a císaře Karla
IV. Významná historická výročí oživila
myšlenku uctít prvního Lucemburka na
českém trůnu umístěním pamětní desky
na jeho počest v našem městě s výhledem,
že v budoucnosti by mělo hlavní náměstí
v Kašperských Horách nést jeho jméno.
Krále Jana Lucemburského chceme ocenit
nejen jako významného panovnického příznivce našeho města, ale také jako evropsky znamenitého politika a státníka.
Slavnostní odhalení pamětní desky Janu
Lucemburskému se tak stane ústředním
bodem programu letošní městské slavnosti Šumavské Kašperské Hory ve dnech
11. a 12. září. Na uměleckém ztvárnění desky pracuje plzeňský výtvarník, restaurátor,
umělecký pozlacovač, divadelní malíř, medailér a sochař Jiří Špinka (1944). Téměř

čtyři desetiletí je tento umělec zasloužilým pracovníkem oddělení konzervace
Západočeského muzea v Plzni. Pamětní
deska bude zhotovena ze šedé leštěné žuly
o rozměrech 90 x 60 cm. Na ní bude umístěn bronzový reliéf s motivem jezdecké pečeti 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“. Slavnostní odhalení pamětní desky,
která bude umístěna na budově Galerie
Muzea Šumavy, se uskuteční v sobotu
12. září od 10.00 hodin. Slavnostní akt
bude bezprostředně pokračovat otevřením
exkluzivní doprovodné výstavy pergamenových originálů královských privilegií
pro město Kašperské Hory z doby
14. až 18. století v místním Muzeu
Šumavy. Zcela výjimečně bude mít
veřejnost příležitost vidět vzácné
a zcela unikátní listiny panovníků
pro naše město jako například Jana,
Karla a Zikmunda Lucemburského,
Ladislava Pohrobka, Vladislava
a Ludvíka Jagellonského, Ferdinanda
Habsburského, Maxmiliána II.,
Rudolfa II.,Matyáše nebo Marie
Terezie. Nepochybně nejcennějším
exponátem v expozici bude pergamenový originál prvního městského
privilegia, které Kašperské Hory
obdržely od Jana Lucemburského
29. září 1345 nebo listiny, které
ve 14. století vydalo samo město. K atraktivitě jedinečné výstavy
přispěje i vystavení kopií českých
korunovačních klenotů ze sbírek
Pražského hradu. Krátkodobá ori-

ginální výstava vzácných archivních dokumentů a symbolů české státnosti potrvá
od 12. do 30. září 2015. Svými zápůjčkami se na ní podílí Státní okresní archiv
v Klatovech a Správa Pražského hradu.
Výstava bude otevřena denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin s výjimkou
polední přestávky od 12.00–12.45. U příležitosti odhalení pamětní desky králi Janu
Lucemburskému v Kašperských Horách
vychází péčí města pamětní ilustrovaná
historická publikace s názvem „Kašperské
Hory v době krále Jana“, kterou autorsky a redakčně připravil historik Muzea
Šumavy.
Vladimír Horpeniak

Jiří Špinka

Křížek nad bývalým mlýnem Kaltmühle
Začalo to - jak jinak než posezením
u piva. Při debatě o zničených krásných
místech Šumavy, kterým již nikdo nemůže pomoci, přišel Jarda Chlada s nápadem,
který zkusíme realizovat.
Na loukách nad Losenicí, patřících kdysi ke mlýnu Kaltmühle, stojí pod velkým

javorem kamenný podstavec, nad kterým
byl litinový kříž. Průzkum vidlemi ve
dvaceticentimetrové vrstvě spadaného listí nepřinesl žádný výsledek. Až s pomocí
detektoru kovů přišel úspěch. Kříž v dobách soudruhů a tajemníků nejen někdo
urazil, ale ještě roztloukl palicí. Podařilo

se dohledat všech deset částí. Jediné, co
chybělo, byla Kristova dlaň. Vše opískoval pan Jirman, svařil pan Hadrava, paní
Chladová natřela a Jarda osadil na původní
místo. Tak se nám podařilo obnovit jeden
kousek šumavské historie.
I. Nachtigall, Císařský Dvůr
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Zářijové víkendy

Letní prázdniny dětem a studentům
sice skončily, ale to nemění nic na tom,
abychom i o víkendech v září žili kulturně. V nabídce si vyberete z veteránské
rallye, historických slavností, sportovních
zážitků, fotografické soutěže nebo zajímavého programu na hradě Kašperku
a akcí Informačního střediska Národního
parku Šumava.
Hned první sobotu tj. 5. 9. bude projíždět a na několik hodin i zastaví na
kašperskohorském náměstí dvoudenní
setinová rallye klasických a sportovních
vozů – South Bohemia Classic. Od 10.00
zahraje u kostela sv. Markéty jako doprovod swingová kapela Black Tower a zkušený moderátor vám průběžně představí
jednotlivé soutěžní vozy a provede celým
poledním programem.
Po celý víkend 5.–6. 9. se hrad Kašperk
zapojil do oslav Dnů Evropského dědictví
2015 – těšit se můžete na prohlídky s kastelánem hradu Mgr. Zdeňkem Svobodou,
ty se uskuteční po oba dva dny od 11.00
hodin. Seznamte se s tím, jak se v současnosti udržují, rekonstruují a provozují
významné evropské památky na příkladu
hradu Kašperk. Vstupné zdarma, rezervace
doporučujeme.
Již tradičně druhý zářijový víkend patří
městským slavnostem s názvem Šumavské
Kašperské Hory 11.–12. 9., které letos vyzdvihnou dobu Jana Lucemburského. Na
náměstí ožije historické tržiště, za doprovodu krále Jana se budete moci podívat
na rytířský turnaj u kostela sv. Mikuláše.
Návštěvníci oblečeni do historických kostýmů budou mít tu čest zasednout k hostině
přímo s králem! Podrobné informace v samostatném článku na s. 1 a 7 nebo na webu
www.sumava.net/ickhory.
Slavnostně 12. 9. bude otevřena unikátní
výstava originálů královských pergamenových listin pro město Kašperské Hory a kopií českých korunovačních klenotů u příležitosti odhalení pamětní desky českému
králi Janu Lucemburskému v Kašperských
Horách v Galerii Muzea Šumavy.
V sobotu 12. 9. také Kašperské Hory
zaplaví záře blesků fotoaparátů – vypukne
další ročník Šumavského FotoMaraton,
jehož se bude účastnit se svojí přednáškou
i známý český fotograf Robert Vano.
Třetí víkend započne v pátek setkáním
přátel časopisu Vítaný host – akce s názvem
Den Vítaného hosta se uskuteční v kašperskohorském kině od 18.00 hodin. Těšit se
můžete na zajímavé hosty z blízkého i dalekého okolí, nebude chybět ani setkání
s představiteli některých rolí seriálu Policie
Modrava.
Máte doma nepotřebné, fungující věci,
kterých je vám líto vyhodit? Ať už je to
oblečení, hračky, sportovní potřeby, knihy,
nářadí, šperky, porcelán nebo cokoli jiného?
Nebo naopak některé věcičky potřebujete.
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Přijďte se zúčastnit nebo podívat na kašperskohorské Náměstí v sobotu 19. 9. – bude se
zde konat Bleší trh od 9.00 do 12.00.
Přivítání po prázdninách si pro návštěvníky nachystalo Informační středisko a SEV
NP Šumava, zábavná sobota 19. 9. plná tvořivých a řemeslných aktivit je připravena od
10.00 do 15.00 hodin v areálu IS.
V sobotní podvečer 19. 9. můžete vyrazit
za poznáním ke kostelu sv. Mikuláše. Od
17.30 zde proběhne přednáška „Smrt napříč
dějinami“ a od 19.00 se tu koná koncert sopranistky Gabriely Eibnerové a varhaníka
Adama Viktory.
Neděle 20. 9. bude patřit vyznavačům
sportu – koná se běžecký závod Kašperská
10. Závod skrze šumavské vesnice a kolem
hradu Kašperku startuje v 12.00 hodin od
Horského klubu. Podrobnosti naleznete na
webu www.kasperska10.cz.
Poslední víkend v září nezoufejte, protože
programová nabídka je neméně pestrá: 26. 9.
Botanická vycházka „Kvetoucí podklady
podzimu“ – akce IS a SEV NP Šumava;
26.–28. 9. vyrazte na Svatováclavský víkend
na hradě Kašperk. Opět po měsíci bude
také otevřeno Muzeum lehkého opevnění
u Annína, po celé tři dny prodlouženého
víkendu, více na www.ropik-annin.cz.
Každou zářijovou sobotu se od 10.30
konají komentované prohlídky města s průvodcem, ti kteří si chtějí doplnit znalosti o našem krásném městečku, vřele zvu.
Navštívíte radniční podzemí, pivovarskou
jeskyni, kostel sv. Markéty a dozvíte se
o historii, o které jste třeba ještě netušili.

Pouť
Tímto článkem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách
kašperskohorské pouti. První poděkování patří panu farářovi Zavrelovi za
bohoslužby v krásně vyzdobeném kostele a za dobře zorganizované procesí.
Druhé poděkování patří vedení města,
že umožnilo, aby pouťové atrakce byly
u DPS a staročeský jarmark na náměstí. Putovaly různé zvěsti o tom, že
pouťové atrakce mají být na náměstí
případně na záchytném parkovišti na
začátku Kašperských Hor, což se naštěstí nepotvrdilo.
Třetí poděkování patří MěKIS
a jeho týmu dobrovolníků. Zde bych
dala pochvalu za to, že letošní staročeský jarmark byl nejen v lepší a klidnější atmosféře, ale i bohatší na řemeslné výrobky. I dle majitelů stánků, byli
letos spokojenější nejen s atmosférou,
ale hlavně s komunikací organizátory
trhu.
Takže ještě jednou všem moc děkuji
a doufám, že i příští rok to bude opět
tak povedené jako letos (i když jsem se
všech akcí neúčastnila) a že další zvěsti
o stěhování pouťových atrakcí nebudou
a vše zůstane, jak je.
-eh-

Hezký kulturní zážitek přeje kolektiv MěKIS

Společenská kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně přeje jubilantům, kteří
o prázdninách oslavili významné životní jubileum.
Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a harmonie.
Josef Černý
Božena Fialová
Hana Hailová
Václav Hrach
Leante Janderová
Terezie Jirovcová
Anna Kováříková
Jiřina Lišková

Jaroslav Loukota
Jiřina Matasová
Helena Piklová
Jarmila Přindová
Emilie Šlapáková
Marta Valentová
Antoním Zeman

O prázdninách nás opustili:
Jaroslav Heztman
Marie Reindlová
Marie Rendlová

Jan Řimnáč
Josef Sova
Jiří Steinbach

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

Dovolte mi malé ohlédnutí za letošní poutí k Panně Marii Sněžné. Přestože
nebyla ozdobena slavnými jmény biskupů
a kardinálů, byla myslím o to vydařenější
a hlavně posílila vědomí, že v Kašperských
Horách jsme jednou rodinou, a to nejenom
my ve farnosti, ale v celém městě.
Vše začalo už v pátek v deset hodin večer
tichým světelným procesím s Nejsvětější
svátostí z kostela sv. Markéty na náměstí do poutního kostelíka Panny Marie
Sněžné. Pro mě osobně je tohle vždycky
jeden z nejkrásnějších okamžiků celé poutě. Tiché usebrání ve tmě, kde září jenom
plamen svící a bílá hostie v monstranci.
V sobotu se farní zahrada na chvíli proměnila v centrum celé komunity. Lidé

Milé setkání

V roce 1951 muselo předat Město
Kašperské Hory svoje lesy do správy
Československých státních lesů. Tehdy
byly lesy spravovány z Hartmanic, kde
byl přímo řízený závod. 1. 1. 1956 vzniká
Lesní závod Kašperské Hory, v roce 1992
je nucen předat lesy ležící na území NPŠ do
jeho správy, čímž si podepisuje svůj „ortel“.

přicházeli, dali si
pivo nebo limonádu, chvíli si povídali
nebo
poslouchali
rytmy
flamenca.
Navíc nás přijeli
posílit dva autobusy poutníků – ze
Strakonic a ze severních Čech. Ten
měl cestou velké
problémy, ale přesto
dorazil, alespoň do
kostela na nešpory.
Pouťové zpívané
chorální
nešpory
jsou každoročně nejenom krásným hudebním zážitkem, ale
jsou hlavně modlitbou, která nás spojuje
s dobou vzniku našeho města. Vždyť gregoriánský chorál zazníval určitě v našich
kostelích již při jejich postavení. Slavnostní
procesí s korouhvemi a Pannou Marií se letos ubíralo pozměněnou trasou kolem polikliniky a ke kostelu přišlo shora. Vyhnulo
se tím dopravnímu ruchu na úzké silničce
ke kostelu.
Slavná česko-německá mše svatá koncelebrovaná děkanem z partnerského města
Grafenau P. Dr. Kajetanem Steinbeisserem
byla vyvrcholením sobotního dne.
Večer pak následoval koncert Pellant kolegia se smyčcovým virtuosem Vladimírem
Bukačem. Krásný koncert s hodnotným

repertoirem byl malým osvěžením před
neděním shonem.
V neděli se kostel naplnil do posledního
místečka, ale nás nejvíce potěšilo, že přišli i hosté z vedení našeho města a spousta
milých lidí ze všech koutů Šumavy. Jako
všechny hlavní poutní bohoslužby, tak
i nedělní slavnou mši doprovodil svým zpěvem řezenský sbor dómské farnosti a jeho
zpěv byl pro všechny potěšením navíc.
Hlavním celebrantem byl v letošním roce
P. Prokop Patrik MATURKANIČ, Ph.D.,
CFSsS, kněz, který velmi ovlivnil duchovní cestu našeho pana faráře. Domnívám se,
že při jeho kázání jsme si všichni uvědomili
proč. Promluvil jasně, jednoduše a při tom
tak naléhavě k srdci každého posluchače,
že lidé po mši prosili o jeho kázání v tištěné podobě. Pro nás to bylo poučením,
že při kašpersko-horské pouti nezáleží na
zvučných jménech a funkcích kněží a hudebníků, ale že máme hledat hlavně duchovní, kteří dokáží oslovit nejenom věřící,
ale i ty, kteří do kostela přichází jen občas
a třeba jen jednou za rok na poutní mši,
dobré kazatele a dobré kněze.
Poutní oběd a odpolední požehnání
poutníkům od našeho věrného pomocníka „šumavského jáhna“ z Prahy Ing. Jana
Pečeného byly milým zakončením letošních poutních slavností.
Děkujeme Vám všem, kteří jste s námi
sdíleli radost z nich.

S koncem
r o k u
1996 def i n it i v n ě
končí LZ
Kašperské
Hory a region ztrácí
v ý z n a mného zaměstnavatele.
To l i k
fa k t a .
Existují
ale věci,
které trvají dál,
a to jsou
přátelství, která mezi tehdejšími kolegy
vznikla.
Letos na jaře opustil naše řady další z
bývalých kolegů. Nechceme se setkávat
jenom při smutných událostech, proto
jsme se rozhodli uspořádat setkání pracovníků LZ Kašperské Hory. Chtěli jsme
pozvat všechny zaměstnance, ale když

jsme začali dávat dohromady jejich jména,
u čísla 500 jsme si uvědomili, že to není
v našich možnostech, a tak jsme své pozvání zaslali jen bývalým TH pracovníkům LZ Kašperské Hory. Vycházeli jsme
ze stavu let 1987 a 1991. Rozeslali jsme
106 pozvánek.
27. 6. 2015 se v Horském Klubu sešlo 58
bývalých kolegů. Po kratičkém úvodu se
rozběhla volná zábava. Bylo to rušné odpoledne, každý měl plno novinek pro ostatní, a tak se stalo, že si nestihli popovídat
všichni se všemi. Setkání se líbilo, proto
jsme si slíbili, že ho brzy zopakujeme.
Jsem moc ráda, že jsme si v dnešní uspěchané době našli čas na své staré kamarády
a přátele, že přijeli i kolegové ze vzdálenějších míst, z Horažďovicka, Chanovicka
a že se na chvilku vrátily staré časy. Přeji
všem, aby se našeho dalšího setkání dočkali ve zdraví a přišli si zase „poklábosit“.
Děkuji Bohuslavě Bernardové za pomoc,
ing. Miroslavu Mäntlovi nejen za finanční podporu celé akce a Městu Kašperské
Hory za bezplatné poskytnutí Horského
Klubu.

Helena Pekárková

Hana Naušová
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Šumava nad zlato
V sobotu 22. 8. 2015 se v Kašperských
Horách uskutečnilo setkání odpůrců těžby zlata na Šumavě. Organizátorem celodenní akce bylo Město Kašperské Hory
a Občanské sdružení Šumava nad zlato
ve spolupráci se Sdružením Čechy nad
zlato.
Početně zastoupená veřejnost „od
Šumavy až po Mokrsko“ a oficiální hosté
se shromáždili ke krátkému úvodu na náměstí před budovou muzea, kde bylo také
hlavní stanoviště občerstvení a místo odpočinku mezi jednotlivými bloky bohatého programu.
Po úvodním slovu Ing. Oldřicha
Slováčka a představení všech hostů z řad
starostů okolních obcí, senátorů, poslanců parlamentu a krajského zastupitelstva,
rozvezly autobusy návštěvníky po stanovištích Kavrlík a Štola naděje.
V malebné lokalitě osady Kavrlík
prezentoval jednatel Statku Kašperské
Hory, s.r.o. Ing. Kratochvíl chov hovězího dobytka a v bývalém dobývacím
prostoru údolí Zlatého potoka seznámil
Ing. Slováček všechny zájemce s dopady
těžby na celou oblast Kašperskohorska.
Vizualizace budoucího možného provozu
a výpočty týkající se vytěženého materiálu a tím i škodlivých látek, jako např.
arsenu, zanechaly v některých z nich hluboký dojem.
Součástí
doprovodného
programu byla i prohlídka seismické stanice
Geofyzikálního ústavu AV v Praze s odborným výkladem.
V odpoledních hodinách se pak početné publikum setkalo na besedě s celou
řadou odborníků z profesí úzce spjatých
s problematikou těžby zlata, dopadu těžby na zdraví obyvatelstva i specialistkou
na mezinárodní ekonomické vztahy, která přítomné seznámila se situací připravované smlouvy TTIP, resp. arbitrážní
doložky.
Jako první promluvil místostarosta bavorského městečka Grafenau, pan
Liebl, který vyjádřil bezvýhradnou pod-

poru činnosti všem spolkům a připomněl,
že nežijeme v době Karla IV., kdy dobývací technologie zahrnovaly krumpáč
a lopatu. Nedají se tedy srovnávat s mamutím provozem, který by obklíčil celé
město. Negativní dopady těžby by byly
patrné daleko od Šumavy. Zdůraznil, že
valná část německé veřejnosti je negativně
naladěna k mnoha ustanovením chystané
smlouvy TTIP mezi EU a USA, a že se
Evropa nesmí nechat uvrhnout do situace,
kdy by měla rezignovat na své hodnoty týkající se ochrany životního prostředí.
Paní Bernardová přečetla dopis Ing.
Jitky Rutkayové Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který
bude uveřejněn na webových stránkách
sdružení.
Čtené slovo vystřídala projekce záběrů
následků protržené hráze v kanadském
Mount Polley, kterou velmi pohotově
okomentoval Ing. Slováček.
Následovala přednáška prof. Dr.
Bohumíra Janského CSc. o dopadech těžby
a přírodního ohrožení v Kyrgyzstánu, Dr.
Janský je člen expertní komise, která řeší
preventivní opatření možného protržení
hráze odkaliště dolu na zlato..
V dalším vystoupení informovala paní
Bernardová o úspěchu zastavení průzkumu a následné těžby v Rumunsku, kdy
těžební společnost konstatovala, že odstupuje od záměru dobývání a obrací se na
arbitrážní soud.
Na téma arbitráží navázala doc. Ing.
Ilona Švihlíková Ph.D., naše přední ekonomka, která obsáhle poreferovala o následcích přijetí dohody mezi EU a USA.
Největší nebezpečí tohoto paktu spatřuje
v tzv. arbitrážní doložce, která v podobě,
tak jak je zpracována, obchází jak právo
evropské, tak právní normy jednotlivých
evropských států.
V hlubokém kontrastu pak byl dopis europoslance RNDr. Luďka Niedermayera,
který popisoval výše uvedenou smlouvu
jako ráj na zemi. Text bude uveřejněn na
webových stránkách sdružení.

V sále, který v tu chvíli čítal stále ještě více, jak sto posluchačů se představil
Doc. Ing. Luboš Babička CSc. Velmi
přesvědčivě a fundovaně pohovořil
o dopadech těžby na lidský organizmus,
potravní řetězce a velmi snadný přenos
zátěže z místního obyvatelstva, dále do
vnitrozemí. Takže občané Prahy, týká se
to i vás…..
Nejednoznačné a obalené mnoha zaklínadly preference národních zájmů
a české legislativy bylo vystoupení náměstka ministra průmyslu a obchodu pana
Ing. Jiřího Koliby, který jako kdyby nebral
vůbec v úvahu evidentní ztrátu suverenity
v rozhodování na národní úrovni.
V závěru proběhla ještě diskuze na
téma těžebních limitů, kterou svým vystoupením osvěžil místní patriot a pamětník pan Emil Kintzl. Velice lakonicky
shrnul postoje většiny účastníků do jednoduchého prohlášení: „Pečlivě jsem poslouchal vše, co bylo řečeno a je jasné, že já
těžbu zlata nechci, město ji nechce, okres
ji nechce, kraj je zásadně proti, vláda také,
tak už jim konečně řekněte, ať jdou s tou
těžbou do …“
Milan Růžička

Odkazy:
ht t p://casopis.vesmir.cz /clanek /jubileum-seismicke-stanice-kasperskehory
ht t p: //g l o b a l n e w s . c a /t a g /m o u ntpolley-mine/
https://home.czu.cz/babicka/
http://www.grafenau.de/
PODĚKOVÁNÍ:
Za organizátory akce bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří jste nás přišli
podpořit, i Vám, kteří jste nám pomohli
celou akci zorganizovat a uskutečnit.
Bohuslava Bernardová

Den Vítaného hosta v Kašperských Horách
Dne 18. září v 18.00 hodin se již počtvrté setká redakce časopisu Vítaný host
na Šumavě se svými čtenáři, a jak se již
stalo dobrým zvykem, přizve si i tentokrát
několik pozoruhodných hostů, s nimiž se
jistě postará o dobrou zábavu.
Po tři roky se redakce se svými čtenáři
a přáteli setkávala v Muzeu Lamberské
stezky v Žihobcích, kde představitelé
obce nabídli skvělé zázemí. Leč tentokrát
nás pozve do Kašperských Hor. Má to své
opodstatnění: většinu pozvaných hostů
či spoluúčinkujících pojí s Kašperskými

Horami úzké osobní či pracovní vztahy.
Proč se tedy scházet jinde?
Spolu s plzeňskou vydavatelkou Hanou
Voděrovou přivítá návštěvníky historik
Vladimír Horpeniak, zoolog Ivan Lukeš
představí připravovanou knihu „Okamžiky
přírody“, bývalý šumavský kantor Emil
Kintzl spolu s režisérem Janem Fischerem
povypráví o seriálu „Zmizelá Šumava“,
který tisíce diváků zhlédly na TV Stream,
a promítnou některý z nových dílů.
A jako bonus přijdou mezi návštěvníky někteří z herců mimořádně úspěšné-

ho seriálu „Policie Modrava“. Pokud seriál znáte, pak víte, že seriáloví policisté
měli svou služebnu rovněž v Kašperských
Horách…
A tak bude zdejší kinosál tím místem,
kde si všichni návštěvníci společně jistě
užijí příjemný podvečer.
Lze tradičně očekávat velký divácký zájem, proto doporučujeme rezervaci vstupenek: MěKIS Kašperské Hory,tel: 376
503 413, 376 503 412, e-mail: informace@kasphory.cz, kultura@kasphory.cz

Hana Voděrová
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Za jeleny na Kvildu, za vlky na
Srní

Správa NP Šumava otevřela nové návštěvnické centrum v Kvildě, další připravuje na Srní.
Nové návštěvnické centrum věnovanému životu jelenů otevřeli 19. srpna v těsné
blízkosti Kvildy ministr životního prostředí Richard Brabec, předseda Senátu Milan
Štěch, ředitel Správy NP Šumava Pavel
Hubený, jeho náměstek Miloš Juha a další významní hosté, v doprovodu starosty
Kvildy Václava Vostradovského a zástupců okolních obcí. Nechyběli ani zástupci
Kašperských Hor – starosta Petr Málek a
místostarosta Milan Bechyně. Prohlídka
energeticky pasivní stavby, jeleního výběhu a vyhlídkových pozorovacích věží
byla součástí zahájení provozu. Na financování návštěvnického centra v hodnotě
75 milionů korun významně přispěla EU
- správa parku získala z Operačního programu Životní prostředí 90 % potřebných
financí.
Největším lákadlem je naučná stezka
uvnitř devítihektarového areálu umístěného v atraktivním prostředí, ale zaujme
i moderní, energeticky pasivní dům pro veřejnost, který je postavený v tradičním šumavském slohu a je jedním z mála v ČR.
„Na samém počátku celého záměru
bylo vytipováno sedm lokalit, kde by bylo
možné vybudovat návštěvnická centra obdobného typu, ale se zaměřením na různé
druhy zvířat. V prvních úvahách bylo nutné se zabývat vhodnými biotopy pro každé
jednotlivé zvíře, a tedy i každou lokalitu.
U Kvildy byly do smrkového lesa původně zvoleny tři druhy zvířat. Při zahájení
provozu budou ve výběhu jeleni, a ti budou
postupně doplněni v následujících letech
o výběhy s rysem ostrovidem a prasetem
divokým,“ vysvětluje náměstek ředitele
Správy NP Šumava Miloš Juha.
„Návštěvníci začnou svou prohlídku centra na parkovišti, které jsme udělali co nejvíce přírodní a rozčleněné tak, aby se nejednalo o jednolitou zpevněnou plochu. To
pojme padesát aut a tři autobusy. Následně
se vydají k budově, která je energeticky pasivní a využívá všechny moderní technolo-

gie příznivé k životnímu prostředí pro energetické zisky. Zároveň
je ale postavena ve stylu šumavské
architektury v moderním pojetí,“
představuje Miloš Juha.
Budovy mají celou řadu moderních technologií a za zmínku
stojí přenos obrazu z výběhů, kdy
pohybově omezený návštěvník
může sám ovládat kamery ve
výběhu zvířat a obraz bude přenesen na velkoplošnou obrazovku v hlavní expoziční místnosti.
Součástí expozice pak bude šest
multifunkčních vitrín s interaktivními
prvky a exponáty. Hned vedle této budovy
je také dětské hřiště s netradičními herními prvky.
„Uvnitř návštěvnického centra je také
konferenční sál pro zhruba 40 osob. Zde
budeme pořádat výstavy fotografií a odborné semináře zaměřené především na zoologii,“ doplňuje mluvčí Správy Národního
parku Šumava Jan Dvořák
Na budovu pak navazuje naučný okruh
v délce 2,5 kilometru a výběh o velikosti
téměř 9 hektarů, ve kterém bude až deset
kusů jelení zvěře. Na stezce jsou tři vyhlídkové věže, díky kterým budou moci
návštěvníci sledovat jeleny a laně s nejlepším výhledem. „V návštěvnickém středisku Kvilda vidím nový potenciál toho,
co může Správa NP nabídnout místním
obyvatelům i návštěvníkům. Doufám, že
nabídka tohoto zařízení přispěje k zatraktivnění Šumavy i možnosti intenzivnějšího „prožití“ Šumavy pro všechny,“ říká
ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.
Návštěvnické centrum Kvilda je financováno z fondů Evropské unie, a to konkrétně
z Operačního programu Životní prostředí
s podílem 90 %. Celkové náklady přitom
činí 75 milionů korun.
Ministr životního prostředí Richard
Brabec při oficiálním zahájení provozu
v úterý 18. srpna poděkoval také předchozímu vedení parku, které zoologický program rozpracovalo. Uvedl, že ministerstvo
na Šumavě chystá i jiné podobné programy. „Máme desítky dalších menších projektů. Máme pořád možnost využít peníze
z Operačního programu Životní prostředí
do roku 2020. Tato možnost je historická,
protože možná, že po roce 2020 taková
příležitost nebude," řekl.
Další Návštěvnické centrum, věnované
životu vlků a pozorování vlčí smečky, vyrůstá na Srní a otevřeno by mělo být pravděpodobně koncem září. Obě návštěvnická centra budou kromě dubna otevřena po
celý rok a vstup do nich je zdarma.
-tz,asFoto:-as-

Zmizelá vesnice
Asi 4,5 km jihovýchodně od
Kašperských Hor a 2 km východně od
vesnice Červené, na svahu Mílovského
vrchu v nadmořské výšce kolem 900
metrů se někdy ve středověku rozložila
vesnička Mílov (Millau). Po druhé světové válce, v padesátých letech minulého
století, byla tato skromná osada srovnána
se zemí, a tak na její existenci dnes upozorňuje jen malý pomníček. Jak vysvětluje
autor slovníku místních jmen v Čechách
Antonín Profous, jméno Mílov (Mílovo)
označovalo původně Mílův dvůr, tedy
majetek jistého Miloslava. Poprvé se
osada písemně uvádí k roku 1584, kdy ji
z panství hradu Kašperku získalo město
Kašperské Hory. Při koupi byli jmenováni
místní rolníci „Bartl, Hanzl, Bartl veliký,
Jiřík a Pavel“. Mílov ležel na staré cestě
Kašperské Hory – Vimperk a až do doby
kolem roku 1845 jím procházela veškerá
doprava mezi oběma středošumavskými městy. Nová silnice pak vedla jinudy,
a tak Mílov zůstal zcela stranou jakéhokoliv většího ruchu. V patnácti staveních
tu tenkrát žilo kolem 150 lidí. Přes drsné klimatické podmínky v Mílově údajně hospodařilo asi pět větších sedláků.
Chalupníci se kromě zemědělství věnovali různým řemeslnickým činnostem,
vykonávali zednické a tesařské práce,
káceli stromy, zaměstnání mívali také na
pilách nebo pracovali v malých továrnách
v okolí Kašperských Hor. Zvláště v zimních měsících se v mílovských domácnostech spřádal len, tkalo plátno, dralo
peří nebo se vyráběly různé předměty
ze dřeva – od soustružených krabiček až
po dřeváky či nejšle. Výrobou dřeváků
i betlemářstvím svého času zvlášť proslul
sousední Studenec – Brunn. Kolem staré cesty vznikla v Mílově obdélná náves,
kterou obklopovaly domy s typickými
polovalbovými střechami a dřevěnými
štíty. Uprostřed osady stávala kaple s cibulovitou střechou a malou zvoničkou na
vrcholu. Starousedlíci tvrdili, že obyvatelé Mílova byli prý lidé velmi společenští
a často se scházeli k práci i zábavě. K tomu
jim nejednou vyhrávali místní muzikanti
jako Johann Vrhel nebo Franz Weber.
Vladimír Horpeniak
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Vzpomínka na paní Reindlovou

Dne 28.
července
2015
zemřela
paní Marie
Reindlová.
Byla
ve
svých nedožit ých
devadesáti sedmi letech nejstarší občankou
našeho města.
Marie Reindlová se narodila přesně na
rozhraní let 1918 až 1919 v Ostružně na
Šumavě. Podle jejího vyprávění jí otec zapsal datum 31. 12. 1918, aby byla o rok starší a mohla dříve po ukončení školy jít pracovat do zemědělství. V mládí tedy pracovala
na hospodářství svého otce. Po provdání
za klempířského mistra Aloise Reindla se
s mužem přestěhovala do Kašperských Hor.
Vychovala dceru Marii a syna Jiřího. Dcera
po svatbě s lékařem Karlem Fuckeriérem,
rovněž rodákem z Kašperských Hor, odešla
do západního Německa. Marie vystudovala
hudební konzervatoř - obor varhanictví, ve
kterém vynikala. Na varhany hrála v mnoha
kostelích u nás i v cizině.
Syn Jiří vystudoval strojírenskou techniku a jeho dcera Markéta vyšla z hudební
rodiny v Třemošné u Plzně jako evropsky
uznávaná varhanice. Absolventka plzeňské
konzervatoře, pražské Akademie múzických umění a Vysoké školy pro chrámovou
hudbu v Heidelbergu se už mnohokrát prosadila v mezinárodní konkurenci.
Získala ceny na soutěži v bavorském
Landau an der Isar, v belgických Bruggách,
v Tokiu i první cenu a cenu publika na
Mezinárodní varhanní soutěži Luxembourg
– France – Allemagne. Absolvovala velké
množství místních i mezinárodních koncertů. Je provdána v Německu, užívá jméno
Schley-Reindlová a do Čech velmi často
jezdí.
Při zádušní mši sv. za svou babičku hrála
dne 4. srpna na varhany ve zdejším kostele.
Při rekviem ji doprovázela její dlouholetá
přítelkyně, mezzosopranistka Opery divadla JKT v Plzni, Ivana Klimentová. Ta s
ní na přání zesnulé, zpívala z „Biblických
písní“, Largo od Antonína Dvořáka a Ave
Maria od Franze Schuberta. Markéta zahrála závěrečný chorál z Janových pašijí od
J. S. Bacha.
Na pohřbu vystoupil i vnuk paní
Reindlové – Tomáš.
Ing. BcA. Tomáš Reindl je hudební skladatel, aktivní hudebník - multi-instrumentalista, a hráč na tabla.Ve své hudbě rád překračuje žánrové bariéry, inspiruje se starými
evropskými i mimoevropskými hudebními
tradicemi, zároveň však využívá i moderní
hudební technologie a procesy.
Na pohřeb do kostela sv. Markéty i na
hřbitov přišlo množství lidí.
Paní Reindlová mnoho let pracovala jako

oblíbená vynikající vedoucí kuchařka v dětském domově.
V důchodu se pečlivě starala o svůj domek a zahrádku. Bezmála 40 let u ní 3 dny
v týdnu bydlel dojíždějící učitel Pavel Ruda
ze Žichovic, kterému byla jakousi druhou maminkou, podobně jako sousedu
dr. Vl. Horpeniakovi.
Ve svém stáří přicházela pravidelně na
bohoslužby do kostela a často na koncertní vystoupení své vnučky v Kašperských
Horách či v okolí. Při demokratických volbách chodila i k urnám.
V pokročilém stáří si ji k sobě vzal syn Jiří,
který se o ni vzorně staral až do její smrti.
Karel Větrovec

Jaroslav
Hetzman

V úterý 25. 8. 2015 zemřel ve věku
pouhých 55 let dlouholetý zaměstnanec
technických služeb města Kašperské
Hory.
Po vyučení pracoval celých 15 let
jako horník na dole v Karviné. Po návratu do Kašperských Hor se stěhuje do
nového bytu v ulici Besední, později se
zde žení a s manželkou Janou vychovávají dva syny Jaroslava a Michala. Svoji
práci u města začal v roce 1991 jako
topič v kotelně v Besední ulici. Když
se v roce 2005 rozběhla centrální výtopna, opouští kotelnu a začíná vybírat
parkovné na náměstí v Kašperských
Horách. Velice se však osvědčil jako
„parťák sekáčů“, kdy si dokázal zorganizovat skupinu lidí starající se
o veřejnou zeleň ve městě. I přes svoji
drobnější postavu si snadno získával
u spolupracovníků respekt a s kolektivem odváděl dobrou práci. V září 2011
onemocněl a od doktorů dostává taková omezení, že v říjnu 2012 odchází do
invalidního důchodu.
Odešel člověk, na kterého jste se
mohli spolehnout a na kterého budeme
v dobrém vzpomínat.
Radek Vrhel – vedoucí TS

Josef Sova

V tomto vydání zpravodaje nelze nevzpomenout na kašperskohorského občana pana
Josefa Sovu, pro někoho příbuzného, pro
jiného souseda, kamaráda nebo kolegu, ale
hlavně člověka neskonale dobrého, poctivého, pracovitého a velice zodpovědného.
Opustil tenhle svět 1. 8. 2015 po nemoci,
která mu vzala již veškerou sílu bojovat.
Své mládí prožil se svými rodiči ve statku na Hutašíně, který nebyl do současnosti
novými majiteli nijak přestavěn, takže si lze
dnešnímu návštěvníku snadno představit, jak
nádherné to bylo místo k životu, ale zároveň
jak těžce se zde muselo pracovat a hospodařit.
Když se pan Sova oženil, postavil si se svou
manželkou domek v Kašperských Horách
v Zahradní ulici a pracoval zde ve Státním
statku až do důchodového věku. Protože
v okolí statku na Hutašíně vlastnil pozemky
a byl člověkem, který nevydržel chvíli nečinně sedět, trávil každou volnou chvíli tam.
Chtěl však být i nadále prospěšný ostatním,
tak přijal práci obsluhy ve sběrném dvoře
v Kašperských Horách, kde nejprve pracoval
jako zaměstnanec Města Kašperské Hory
a později pod firmou Rumpold P -s.r.o., provozovna Sušice. Před 18 lety, kdy mu zemřela
manželka, se pro něj práce stala tím nejpodstatnějším životním naplněním.
Z té doby si ho pamatuji já. Udivilo mě
a potěšilo zároveň, že i přes to, že byl jako
důchodce zaměstnán jen na pár hodin týdně, mu nebylo lhostejné neefektivní hospodaření. Stále se zajímal o to, jak nejlépe
zkvalitnit služby pro občany, jak to udělat,
aby město nevydávalo zbytečně velké částky na likvidaci odpadů a jak by se daly některé odpady ještě zužitkovat - přesně jako
správný hospodář. V případě potřeby mu
nebylo zatěžko pomoci ve sběrném dvoře
vlastní technikou, bez nároku na náhradu.
Obdivovala jsem ho, když v pokročilém
věku měl pořád tolik fyzických sil zvládat
těžkou práci. Sběrným dvorem prostě žil.
Stále volal a upozorňoval na nutnost opravy a rekonstrukce dvora, ne pro sebe ale
s ohledem na bezpečnost občanů. Protože
bylo zřejmé, že některé věci tam opravdu
nejsou v pořádku, rozhodlo vedení města
o jeho rekonstrukci. Když jsem sběrný dvůr
chvíli před tím, než se dočasně po dobu
rekonstrukce uzavřel, navštívila, evidentně se již pan Sova necítil zdravotně dobře.
Sedět jsem ho tam do té doby nikdy neviděla! Moje obavy se naplnily. Přála jsem si,
aby nový SD alespoň viděl. Do telefonu mi
řekl, to jsem s ním mluvila naposledy, že již
nemá sil návštěvu uskutečnit, přestože by
moc rád. Zemřel právě v den, kdy se zrekonstruovaný sběrný dvůr nově otevřel pro
své občany.
Vzpomeňte prosím tedy se mnou v tiché
vzpomínce na tohoto poctivého a charakterního člověka, pana Josefa Sovu.
Helena Marková, Město Kašperské Hory
(foto Josefa Sovy vlevo)
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Mlecí kameny
ze zlatorudných mlýnů

Ukázky mlecích kamenů ze středověkých
zlatorudných mlýnů z okolí Kašperských
Hor byly v červenci 2015 péčí města trvale
nainstalovány na náměstí při jižní straně

Nenechte si ujít…

kostela sv. Markéty. Akci připravil historik Muzea Šumavy
PhDr. Vladimír Horpeniak,
technická realizace proběhla
ve spolupráci s Technickými
službami Města Kašperských
Hor. Vlastní instalaci provedl kovář - zámečník pan
Ladislav Hadrava (na snímku) včetně náročné výroby
speciálních kovaných stojanů pro tyto cenné technické
památky. Vystavené mlecí
kameny upomínají na slavnou a rušnou dobu krále Jana
Lucemburského, kdy v blízkém okolí Kašperských Hor pracovalo
údajně 300 zlatorudných mlýnů.
Vladimír Horpeniak

VÝSTAVA ILUSTRACÍ
A KRESEB VÝTVARNÍKA
LUDVÍKA KUNCE
Vážení čtenáři,
nenechte si ujít výstavu ilustrací a kreseb
autora Ludvíka Kunce, instalovanou do
konce října letošního roku v Galerii Muzea
Šumavy v Kašperských Horách.
Výstava je pozoruhodná svým zoologickým tématem zaměřeným na velké šelmy,
které se ještě vyskytují v České republice na
území Šumavy a Beskyd.
Výstava je založena na spolupráci muzea s významným zoologem, ilustrátorem
a propagátorem celé řady významných a zajímavých druhů naší fauny se specializací na
velké šelmy. Ilustrátor Ludvík Kunc je nejen
milovníkem přírody, ale i velkým propagátorem ochrany šelem. Svoje životní zkušenosti z práce s divokými zvířaty a studiem
šelem, hlavně rysů, vlků a medvědů, zúročil
nejen ve svém výtvarném nadání, ale napsal
na toto téma řadu knih, které byly vydány
od 70. let minulého století až do současnosti. Poslední knižní tituly, bohatě doplněné
i ilustracemi Ludvíka Kunce, lze zakoupit
i v Muzeu Šumavy. Více k autorovi můžete
zjistit při návštěvě výstavy.
Kromě originálních ilustrací je výstava
doplněna o naučnou zoologickou expozici
zaměřenou na rysa ostrovida, vlka a medvěda hnědého a nutí návštěvníka k zamyšlení,
jestli mohou a za jakých podmínek existovat tato zvířata v naší přírodě a jestli jsme
schopni přijmou a akceptovat i jejich životní potřeby. Kromě poznání jejich života se

může návštěvník seznámit i s dlouholetým
pozorováním a zkušenostmi lidí, kteří této
problematice věnují velkou pozornost.
A aby si na své přišly i děti, je výstava
doplněna o dermoplastické preparáty (vycpaniny) vybraných, u nás se vyskytujících
šelem.
Autor ilustrací, Ludvík Kunc, umožnil,
že vystavené originály originály jsou také
prodejné za příznivou cenu.
Při příležitosti konání výstavy je, ve
spolupráci se Správou Národního parku
Šumava, k distribuci připravena i brožura
s názvem Šelmy velké i malé naší přírody.
Postupně bude možné tuto velmi zajímavou
brožuru zakoupit na prodejních místech
Muzea Šumavy, v informačních střediscích a pravděpodobně i v nově vznikajících
zoologických centrech na Srní a Kvildě.
Kromě zmiňované brožury je v prodeji již
série šesti barevných pohlednic s ilustracemi L. Kunce. Pohlednice lze též zakoupit
samostatně.
Pro skupiny návštěvníků – zájemce připravilo Muzeum Šumavy pod názvem
Ozvěny EKOFILMU také možnost prohlídky zajímavých zoologických videopořadů z celé Evropy . Předvádění videopořadů
je zdarma (jen všední dny) a je vázáno na na
předchozí domluvu s muzeem.
kurátor výstavy: Vladimír Vlk
přírodovědné pracoviště MŠ, Kašperské Hory
e-mail: khmuzeum@seznam.cz

navštívení krásy…!
Do konce října tohoto roku probíhá v Muzeu Šumavy v Kašperských
Horách obsahem výjimečná a pozoruhodná výstava „Umění gotiky a
krajích Otavy a Úhlavy“. Expozice
je výběrem nejvzácnějších památek
pozdního středověku z našeho regionu. Oblast jihozápadních Čech na
rozhraní 15. a 16 století zaujímala významné postavení také díky působení
bohatých a mocných panských rodů,
z nichž kulturně vynikali Švihovští
z Rýzmberka. Z měst se díky příznivým ekonomickým okolnostem
dokázaly na poli kultury viditelně
prosadit kromě jiných také katolické
Kašperské Hory. Nejstarší památkou ve výstavní expozici je Madona
z Velkého Boru u Horažďovic, která
by svým vznikem mohla sahat až do
doby Karlovy. Někdy po roce 1420
vznikla monumentální plně plastická socha Panny Marie Nezamyslické,
která právě v Nezamyslicích jako
takzvaně milostný obraz zapříčinila
pozdější barokní slávu tohoto poutního místa v Pošumaví. Největší obdiv
ctitelů středověkého umění však patří
pracím anonymního tvůrce – Mistra
Oplakávání Krista ze Zvíkova, který pro Kašperské Hory někdy v době
1510–1520 vytvořil rozměrný skříňový oltář se životními sochami Panny
Marie s Ježíškem, svatých Markéty
a Linharta. – Gotické umění patří
k tomu nejlepšímu, čím naše země
přispěly ke světovému kulturnímu
dědictví. I proto stojí za to navštívit
ojedinělou uměleckohistorickou výstavu v Muzeu Šumavy v Kašperských
Horách.
K obsahu výstavy je možno si
v muzeu zakoupit obsažnou bohatě
ilustrovanou publikaci „Obrazy krásy a spásy – Gotika v jihozápadních
Čechách“, která vyšla v nakladatelství Arbor vitae v roce 2013. Muzeum
Šumavy nyní vydalo tři nové pohlednice s vyobrazením nejvýznamnějších
krajových památek gotického umění – k zakoupení rovněž v pokladně
Muzea Šumavy.
Vladimír Horpeniak
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6. ročník South Bohemia Classic Šumavský
FotoMaraton

První zářijová sobota bude v Kašperských
Horách patřit nablýskaným veteránům.
Účastníci šestého ročníku South
Bohemia Classic, setinové rallye klasických a sportovních vozidel, přijedou do
Kašperských Hor. Více než osmdesát klenotů automobilové historie se představí
obyvatelům i návštěvníkům města v sobotu 5. září.
Sobotní komentovaný program odstartuje v 10 hodin, kdy na pódiu u kostela svaté Markéty vystoupí kapela Black Tower.
O hodinu později začnou na Náměstí přijíždět v minutových intervalech první soutěžící, kteří zaparkují své vozy na prostranství okolo kostela, aby si mohli „odskočit“
na oběd.
Jen co polední pětačtyřicetiminutová
pauza skončí, posádky vyrazí před budovu
Dětského domova, kde odstartují do 120
metrů dlouhého testu přesnosti. Dále po
trase budou pokračovat Fügnerovou ulicí
a přes Dlouhou a Besední se vrátí zpátky na
hlavní silnici, odkud zamíří přes Nezdice
na Šumavě směrem na Javorník.
Diváci se můžou těšit například na
vozy značek MG, Austin Healey, Jaguar,
Cadillac, Mercedes-Benz, Alfa Romeo
nebo Porsche, chybět nebude ani domácí
Škoda. Do kategorie
Exclusive pro modernější auta se zase přihlásili majitelé strojů z dílen automobilek Audi,
Maserati, Ferrari nebo
BMW.
Soutěž startuje v jihočeské
metropoli.
Tradiční podnik odstartuje úderem páteční půl
sedmé večer za doprovodu stylové hudby od
Grandhotelu Zvon na
českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara

II. Trať první etapy soutěžící zavede ještě
do Hluboké nad Vltavou, Kaplice nebo
Českého Krumlova.
Po noční přestávce na břehu lipenské
přehrady v Dolní Vltavici vyrazí posádky v sobotu ráno do Horní Plané, Volar
a Prachatic, odkud budou pokračovat
přes hráz Vodní nádrže Husinec, Lažiště,
Vimperk a Churáňov právě na oběd
v Kašperských Horách. Trasa soutěže
povede ze Šumavy i na území Německa
a Rakouska. Cíl bude odpoledne opět
v Dolní Vltavici.
Trať obou etap zpestří třináct testů přesnosti. Dvojice, která je absolvuje s nejmenší
odchylkou od předepsaného času, se stane
vítězem. Jako hlavní cenu obdrží putovní pohár, který převezme na slavnostním
galavečeru ve čtyřhvězdičkovém Hotelu
Relax.
Více informací, včetně seznamu přihlášených posádek a času průjezdu jednotlivými obcemi, najdete na internetových
stránkách www.southbohemiaclassic.cz.
Pavel Kacerovský, ČK motorsport
FOTO: Ondřej Kroutil

foto: Itinerář a stopky.
Důležitá výbava každé posádky.
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Registrovat pro slevu se můžete zde:
http://www.fotomaratony.cz/sumava/
registrace
Soutěží se o hodnotné fotografické
ceny od partnerů soutěže.

Kašperský běh
20. září 2015
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Startovné je po předchozí online
registraci za polovinu, tedy za 50 Kč.
V jeho ceně je i doprovodný program.
Těšit se lze na přednášky Roberta Vano
a Andreje Macenauera.

Všichni, kdo rádi fotíte i soutěžíte,
nebo si chcete jen o fotografiích povídat, těšíme se na vás v sobotu 12. září.
Informace a možnost registrace naleznete na stránkách www.fotomaratony.
cz, novinky a možná i nápovědy můžete sledovat na www.facebook.com/
FotoMaratony

Rozpis fotbalových utkání
��������

Zveme vás na 5. Šumavský
FotoMaraton, kde si můžete zasoutěžit si
trochu jinak. 5. Šumavský FotoMaraton
proběhne v sobotu 12. 9. 2015. Úkolem
soutěžících je nafotit za 5 hodin 5 témat
v zadaném pořadí. Registrace je od 9.00
v Infocentru NP Šumava (Sušická 399,
Kašperské Hory) a Infocentru Radnice
(Náměstí 1, Kašperské Hory). Výsledky
a předání cen jsou již večer, od 17.00
do 18.00 v Horském klubu Kašperské
Hory.
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Středně náročný nádherný terén okolí Kašperských Hor, který prověří Vaši
fyzičku!
Takový bude také letošní ročník Kašperského běhu se startem a cílem u Horského klubu v Kašperských
Horách.
V roce 2015 se poběží na desetikilometrové trati jeden nebo dva okruhy.
Závodníci si tedy mohou vybrat, jestli
poběží distanci 10 km nebo 20 km.
Na trati Vás čeká kromě nádherných
výhledů, potu, dřiny a sportovního zápolení občerstvovací stanice a občerstvení bude připravené i v cíli.
Start ve 12.00 hodin.
Více info na: www.k10.sumavago.cz
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Hasičské prázdniny
Během letních prázdnin jsme měli na
pilno. Zúčastnili jsme se mnoha zajímavých akcí. V okolních SDH se konaly slavnosti k výročí vzniku založení a i náš SDH
na slavnostech v Janovicích, Hartmanicích
a Rabí nechyběl v průvodu se svým
praporem.
25. 7. 2015 se v Sušici konal Den s hasiči, kam jsme byli pozváni předvést svou
techniku, v našem případě to byla CAS 20
MAN TGM 18.340. Na náměstí byl kromě vystavené techniky pro veřejnost připraven zajímavý doprovodný program.
Během letošního léta, které bylo extrémně horké a suché, byla 6. 8. 2015 hejtmanem Plzeňského kraje vyhlášena doba
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Naše
jednotka byla během tohoto období neustále v pohotovosti a děkujeme všem občanům
i turistům za dodržování bezpečnostních
pokynů, že nemusela u žádného požáru
zasahovat. V tomto extrémním počasí byla
také poskytována technická pomoc Městu
a Městským lesům formou zavlažování.
O prázdninách jsme také chystali dva
výlety pro naše mladé hasiče. Výlet na

Záchrannou hasičskou stanici na Letiště
Václava Havla v Praze jsme byli bohužel
nuceni vzhledem k extrémnímu horku přeložit na podzim, ale děti o něj určitě nepřijdou. Druhým výletem bylo stanování na
Prachárně. Proběhl 15.-16. 8. Cestou na
Prachárnu jsme využili možnosti prohlédnout si seismickou stanici se zajímavým
výkladem paní Jany Bartizalové a děti dokonce ve štole Kristýna našly zlatý poklad.
Na Prachárně jsme stanovali pod velkým
vojenským stanem, opékali kuřata a klobásy a celý den se vydařil za spolupráce všech
přítomných členů. Večer na děti čekalo
slavnostní pasování - ty mladší na Mladé
hasiče a ty starší na Hasiče I. kategorie za
přítomnosti rodičů a příbuzných dětí. Za
tmy byla pro děti připravena stezka odvahy a všichni mladí hasiči ukázali, že jsou
to nebojácné povahy. Pak už zbývalo jen
se zahrabat do spacáků, probrat zážitky
a usnout.
Těšíme se zase na další společně strávené
chvíle na chystaných akcích, o jejichž konání vás budeme informovat.
SDH Kašperské Hory

SDH Kašperské Hory děkuje

Horké pětidenní pod
Ralskem
Období letních prázdnin patří k vícedenním závodům. Mezi nejtradičnější
pak patří BOHEMIA, pořádaná oddílem z Nového Boru. Letos to byl již
20. ročník a byl situován do lesů v prostoru pod Ralskem. Horké počasí, kdy
rtuť teploměru se vždy vyšplhala přes
35 stupňů, nic neubralo na kvalitě závodů, a to jak ze strany pořadatelů tak i
závodníků. Těch se na letošním ročníku sešlo skoro 1.700, s početnou účastí
zahraničních borců. Mezi nimi nechyběli ani závodníci z oddílu orientačního
běhu TJ Kašperské Hory. A díky Pavle
Hulcové, bylo o Kašperských Horách
hodně slyšet. Pavla ve své kategorii
D35A nezaváhala ani v jedné z pěti
etap, vždy se umístila na prvním místě.
Díky dobrým výkonům ve všech etapách tak svým další soupeřkám na druhém a třetím místě, ruským závodnicím
Kheldertové a Minakové, “utekla“ o
víc jak o 10 minut. V jejím stínu je pak
celkové umístění Miloše Fialy v H65B
pod stupni vítězů, tedy na čtvrtém místě. Ale ani on nezůstal bez prvenství, to
má z vloženého závodu – minisprintu
na pláži a nejbližším okolí v Stráži pod
Dalekem.
Miloš Fiala

Velmi rádi bychom tímto způsobem poděkovali
panu Zdeňku Bálkovi za umožnění bezplatné
prohlídky Muzea historických motocyklů pro
naše kolegy hasiče z Grafenau,
panu Pavlu Břicháčkovi za poskytnutí
autovraku k nácviku vyprošťování,
pánům Luboši Baldíkovi a Jiřímu Jirmanovi
za vyhotovení věcného daru při příležitosti
hasičských oslav v Grafenau,
paní Janě Bartizalové za umožnění prohlídky
seismické stanice
a
Kašperskohorským městským lesům s.r.o.
za možnost strávit na chalupě Prachárna dva
dny s našimi mladými hasiči

SDH Kašperské Hory
si dovoluje požádat občany o zapůjčení čehokoli, co souvisí s HISTORIÍ
místního SDH (fotografie, exponáty,
nástroje, listiny...).
Děkujeme!
Jaroslav Schmid - velitel
telefon: 725 042 581
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KULTURA
DLOUHODOBÉ AKCE
do 30. září
V�sta�a Jose� Sodomka � Kašpe�sk�ch
Ho�ách a histo�ie podniku LIAZ

V�sta�a předsta�í posta�u Jose�a Sodomk� –
známého českého ka�osáře, kte�� ��studo�a�
��znamnou Dře�ařskou ško�u � Kašpe�sk�ch
Ho�ách. Větší část ��sta�� se poté zaměří na
histo�ii spo�ečnosti Liaz z Mnicho�a H�adiště,
�e kte�é p. Sodomka také p�aco�a�, �o�mou �otog�a�í, dokumentů a exponátů. Autoři ��sta��: Ka�e� Vác�a�ík �e spo�up�áci s p�aco�ník�
MěKIS Kašpe�ské Ho��.
V�sta�a ote�řena denně září: po – pá 9.00 –
12.00, 13.00 – 16.00, so – ne 9.00 – 15.00.
| V �sta�ní místnost na �adnici Kašpe�ské Ho��

do 31. října
V�sta�a „Ve�ké še�m� Šuma�� a Besk�d“

P�odejní ��sta�a i�ust�ací Lud�íka Kunce se
koná �e spo�up�áci se Sp�á�nou NP Šuma�a.
Ote�í�ací doba: k�ěten, če��en: út – so 9.00
– 12.00, 13.00 – 17.00, ne 9.00 - 12.00; če��enec - s�pen: út - ne 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00;
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��

12. – 30. září
V�sta�a K�á�o�ská p�i�i�egia a ko�uno�ační k�enot�

3Unikátní ��sta�a o�iginá�ů k�á�o�sk�ch pe�gameno��ch �istin p�o město Kašpe�ské Ho��
a kopií česk�ch ko�uno�ačních k�enotů u pří�ežitosti odha�ení pamětní desk� českému k�á�i
Janu Lucembu�skému � Kašpe�sk�ch Ho�ách
– �e spo�up�áci se Státním ok�esním a�chi�em � K�ato�ech a Sp�á�ou P�ažského h�adu.
Ote�řeno denně k�omě pondě�í 9.00 - 12.00,
12.45 – 17.00
| Ga�e�ie Muzea Šuma��, Kašpe�ské Ho��

Září | sobot� od 10.30
Komento�ané p�oh�ídk� Kašpe�sk�ch Ho�
s p�ů�odcem

Odha�te tajemná zákoutí Kašpe�sk�ch Ho�

I. ČÁST
s p�ů�odcem. P�oh�ídk� o histo�ii města s ná�ště�ou �adničního podzemí, pi�o�a�ské jesk�ně a koste�a s�. Ma�két�. Vstupenk� � předp�odeji na Městském ku�tu�ním a in�o�mačních
středisku � K. Ho�ách � budo�ě �adnice, �eze��ace dopo�učujeme - te�. 376 503 413.
| Radnice Kašpe�ské Ho�� – začátek p�oh�ídk�

ZÁŘÍ
4. 9. | 13.00 – 15.30
Zahájení výstavy „ Houby známé
i neznámé“

Zahájení p��ního �očníku m�ko�ogické ��sta��
pří�odních exponátů i mode�ů hub. V�sta�a
„ži��ch“ exponátů do 5. 9. do 16 hodin, ��sta�a mode�ů hub pot��á do 30. 10. Kontakt te�.
376 582 734, 731 530 544.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

5. 9. | 10.30 – 12.00
Komento�aná p�oh�ídka Kašpe�sk�ch Ho�
s p�ů�odcem

Reze��ace na te�. 376 503 413. Vstupné zák�adní 60 Kč, snížené 45 Kč.
| Radnice Kašpe�ské Ho�� - začátek p�oh�ídk�

5. – 6. 9.
Dn� E��opského dědict�í 2015
na Kašpe�ku

Speciá�ní p�oh�ídk� s kaste�ánem - H�adem �ás
p�o�ede kaste�án h�adu Kašpe�k Z. S�oboda.
Sobota a nedě�e od 11.00. Vstupné je zda�ma.
Inte�akti�ní dětské p�oh�ídk� „Staň se ��tířem
nebo p�inceznou“. Začátek dětské p�oh�ídk� je
�e 14.00.
| H�ad Kašpe�k

7. 9. | od 16.00
Přástk� - t�ů�čí dí�na p�o dospě�é

4. 9. | 20.00
Kino – R�ch�e a zběsi�e 7

Přij�te si s námi ��t�ořit ���obk� p�o �aše �ato�esti.
| Ho�sk� k�ub, k�ubo�na 2NP, Kašpe�ské Ho��

5. 9. | 10.00 – 13.00

11. – 12. 9.
Šuma�ské Kašpe�ské Ho�� – městské
s�a�nosti dob� Jana Lucembu�ského

Vstupné 50 Kč
| Kino Kašpe�ské Ho��

South Bohemia C�assic – setino�á �a���e k�asick�ch a spo�to�ních �ozů
Komento�an� p�og�am započne � 10.00 hodin,
kd� na podiu u koste�a s�. Ma�két� ��stoupí
s�ingo�á kape�a B�ack To�e�. Od 11.00 hodin začnou na Náměstí přijíždět � minuto��ch
inte��a�ech p��ní soutěžní �ozid�a. Více in�o
���.southbohemiac�assic.cz.
| Kašpe�ské Ho��, Náměstí

Zasta�te se spo�u s námi os�a�it „kašpe�skoho�ské b�tí“. Vžd�ť ži�ot je k�ásn� a šuma�ské
Kašpe�ské Ho�� taktéž. V pátek �eče�ní p�og�am. Hudba, dob�é jíd�o a spoustu zába��,
� sobotu řemes�né a �a�mářské t�h� po ce��
den. S�a�nosti na téma ži�ot a s�á�a k�á�e Jana
Lucembu�ského. Více in�o�mací na p�akátcích,
���.suma�a.net/ickho��, te�. 376 503 412.
| Náměstí Kašpe�ské Ho�� a oko�í

5. 9. | 10.00 – 14.00
M�ko�ogická přednáška „ Houb� známé
i neznámé“

12. 9. | 9.00 – 18.00
Šuma�sk� FotoMa�aton - 5. �očník

V�dejte se s námi „na houb�“. V�cházka tentok�át s odbo�níkem na s�o�o �zat�m, kte�� nám
dokáže, že jed�é a chutné mohou b�t i na p��ní
poh�ed ob�čejné „p�aši�k�“. Součástí p�og�amu
je i p�oh�ídka m�ko�ogické ��sta��. 20 Kč, kontakt te�. 376 582 734, 731 530 544.
| �IS a SEV Kašpe�ské Ho��

Ce�os�ěto�ě ob�íbená �otog�a�cká soutěž p�o
ši�okou �eřejnost. Exk�uzi�ním hostem je s�ěto�ě uzná�an� �otog�a� Robe�t Vano s přednáškou: Jak se stát s�a�n�m �otog�a�em, od
16h � Ho�ském K�ubu. S sebou: Fotoapa�át,
nabitou bate�ii, p�ázdnou paměťo�ou ka�tu
a chuť �otit. Te�. 376 582 734, 731 530 284.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

změna p�og�amu ��h�azena
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KULTURA
12. 9. | 10.30 – 12.00
Komento�aná p�oh�ídka Kašpe�sk�ch Ho�
s p�ů�odcem

Reze��ace na te�. 376 503 413. Vstupné zák�adní 60 Kč, snížené 45 Kč.
| Radnice Kašpe�ské Ho�� - začátek p�oh�ídk�

18. 9. | 18.00
Den Vítaného hosta

Čt��té šuma�ské setkání čtenářů časopisu
Vítan� host s ��da�ate�skou �edakcí, da�šími
sk�ě��mi host� a pest��m p�og�amem. Vstupné 80 Kč. Reze��ace �stupenek a předp�odej
na MěKIS Kašpe�ské Ho�� od 7. 9. 2015.
| Kino Kašpe�ské Ho��

19. 9. | 9.00 – 12.00
B�ešák – p�odej, nákup, ��měna

Máte doma nepotřebné, �ungující �ěci, kte��ch
je �ám �íto ��hodit? (ob�ečení, h�ačk�, spo�to�ní potřeb�, knih�, nářadí, špe�k�, po�ce�án,
atd.) Nebo naopak někte�é �ěcičk� potřebujete. Přij�te se zúčastnit nebo podí�at na
kašpe�skoho�ské Náměstí. Reze��ace místa
376 503 412, pop�atek za místo 50 Kč, možnost
p�odeje z auta, �stup p�o nakupující zda�ma.
| Náměstí Kašpe�ské Ho��, před Bí�ou Růží

19. 9. | 10.00 – 15.00
Vítejte po p�ázdninách

Zába�ná sobota p�ná t�oři��ch a řemes�n�ch
akti�it. Tentok�át s možností ��zkoušet si p�áci na h�nčířském k�uhu. 30 Kč, kontakt te�.
376 582 734, 731 530 284.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

19. 9. | 10.30 – 12.00
Komento�aná p�oh�ídka Kašpe�sk�ch Ho�
s p�ů�odcem

Reze��ace na te�. 376 503 413. Vstupné zák�adní 60 Kč, snížené 45 Kč.
| Radnice Kašpe�ské Ho�� - začátek p�oh�ídk�

19. 9. | 17.30
B�ána nebes – přednáška na téma „Sm�t
napříč dějinami“

Přednáška He�en� Peká�ko�é, koo�dináto�ka

II. ČÁST
Muzea B�ána nebes.
| Koste� s�. Miku�áše

19. 9. | 19.00
Konce�t sop�anistk� Gab�ie�� Eibne�o�é
a �a�haníka Adama Vikto��

ku da�ší náh�ed do středo�ěku, tentok�át p�ostřednict�ím české středo�ěké di�ade�ní h��.
B�ižší in�o�mace na ���.kaspe�k.cz
| H�ad Kašpe�k

Ba�okní paschá�ní sk�adb�, ducho�ním s�o�em
p�o�ází P. Tomas �an Za��e�
| Koste� s�. Miku�áše

ŘÍJEN

20. 9.
Kašpe�ská 10

Pouť s jáhnem Jiřím Vo�áčkem
| kap�ička na Ka���íku

Běžeck� zá�od s 10 km ok�uhem šuma�sk�mi
�esnicemi odsta�tuje � 12.00 od Ho�ského k�ubu. Více in�o�mací ���.kaspe�ska10.cz.
| Kašpe�ské Ho��

26. 9. | 10.00 – 14.00
K�etoucí pok�ad� podzimu

Botanická ��cházka nejen za šuma�sk�mi hořci.
Pohod�ná obu�. V případě nepřízni�ého počasí
náh�adní p�og�am � IS a SEV. 20 Kč, kontakt
te�. 376 582 734, 731 530 284.
| S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho��

26. 9. | 10.30 – 12.00
Komento�aná p�oh�ídka Kašpe�sk�ch Ho�
s p�ů�odcem

Reze��ace na te�. 376 503 413. Vstupné zák�adní 60 Kč, snížené 45 Kč.
| Radnice Kašpe�ské Ho�� - začátek p�oh�ídk�

26. – 28. 9. | denně 10.00 – 18.00, ne
10.00 – 16.00
Muzeum �ehkého ope�nění Annín

Jediné před�á�ečné ope�nění na Šuma�ě, tz�.
řopík – objekt je ��zb�ojen� a ��st�ojení, ��sta�ka zb�aní, pouta�é nástěnk�, �zducho�ko�á stře�nice, ochotní p�ů�odci. Da�ší op�a�ené
objekt� � b�ízkosti. In�o�mace na: ���.�opikannin.cz, emai�: muzeum.annin�seznam.cz.
| U zastá�k� D�ouhá Ves, Bohdašice, přes řeku
Ota�u u obce Annín

26. – 28. 9.
S�ato�ác�a�sk� �íkend na h�adě Kašpe�ku

S�átek s�atého Vác�a�a znamená na Kašpe�-

4. 10. | 14.00
Pouť na Ka���íku

10. 10.
Wake Up Mountains

Da�ší �očník hudebního �esti�á�ku � Ho�ském k�ubu
| 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.
| 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�: muzeum.
annin�seznam.cz.
| U zastá�k� D�ouhá Ves, Bohdašice, přes řeku
Ota�u u obce Annín

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 �ato�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��
| Pod�obnosti na �ebu nebo Facebooku MěKIS.

změna p�og�amu ��h�azena
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