
Pro obyvatele Kašperských Hor a okolí Ročník 20, číslo 4, rok 2022

Zářijové volby 2022  
Rozhovory se zástupci volebních hnutí, které 
se v září utkají o přízeň místních voličů.

Kašperskohorská pouť 
Pozvánka na letošní pouťový program, 
historické články s pouťovou tématikou.

Pozvánky   
Na jaké kulturní události se můžete těšit 
v následujících týdnech?

SRPEN 2022

Bukový porost v okolí Bílého potoka (foto: Hana Naušová)

Městské lesy slaví 30 let
Ohlédnutí za 30 lety fungování společnosti 
Kašperskohorské městské lesy s.r.o.

Vzhledem k tomu, že Kašperskohorské 
městské lesy s.r.o. v letošním roce slaví 
30 let své existence, bylo by asi dobré 
trošku bilancovat.
Kašperskohorské městské lesy s.r.o. je or-
ganizace zřízená městem Kašperské Hory 
za účelem hospodaření s lesním majetkem. 
U vzniku firmy před 30 lety stál tehdejší 
starosta pan František Kortus a z výběro-
vého řízení vyšel vítězně Pavel Šlajs jako 
jednatel a ředitel společnosti.
Nejprve se hospodařilo na majetku v oko-
lí Kašperských Hor (cca 1 400 ha), který 
město převzalo na základě Zákona o ob-
cích. Ostatní historické majetky nebyly 
vydány, protože byly na území nově vy-
hlášeného Národního parku Šumava. Po 

dlouhých vyjednáváních v parlamentu, 
senátu a také s Lesy České republiky do-
šlo k novele tohoto zákona a my jsme si 
v roce 2000 převzali proti vůli Národního 
parku Šumava dalších 4 700 ha lesů uvnitř 
národního parku.
Hospodaření společnosti bylo v prvních le-
tech vcelku vyrovnané. Měli jsme dost času 
dělat všechny potřebné práce v lesích. 
Asi největší zkouškou pro lesnický perso-
nál byl leden roku 2007, kdy během 10 
minut řádění orkánu Kyrill leželo v lesích 
140 000 kubíků dřeva. S následky této 
kalamity jsme se vypořádávali mnoho dal-
ších let. 

Pokračování na straně 2
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Když už se zdálo, že můžeme začít v kli-
du hospodařit, přišla novela Zákona 
o ochraně přírody a krajiny a ta zakázala 
asanovat aktivního kůrovce v přírodních 
zónách (cca 600 ha uvnitř našich lesů). 
Následky tohoto rozhodnutí se projevily 
naplno v roce 2019 a pokračují dodnes 
(graf 1).
Zvýšená těžba znamená samozřejmě také 
veliké náklady na obnovu lesa i lesních 
cest. Po orkánu Kyrill nás čekala obrovská 
porce zalesňování a následné péče o mla-
dé kultury, ať už mluvíme o ožínání, po-
střiku proti klikorohu, nátěrech proti oku-
su, stavbě oplocenek, péči o individuální 
ochrany kolem melioračních dřevin a také 
prořezávkách.
V zalesnění převládaly sazenice smrku, 
protože velká část majetku je ve vyšších 
nadmořských výškách a tato dřevina je zde 
ve svém optimu, ve většině případů jsme 
však vysazovali se smrkem i další dřeviny 
– buk, jedli, borovici, modřín, douglasku, 
javor klen, dub, lípu, jasan, jilm a také olši. 
Od roku 2007 do roku 2021 jsme vysadi-
li 3 415 630 sazenic. Z toho bylo 66 % 
smrku, 23 % buku, 8 % jedle a na ostatní 
dřeviny připadají 3 %. Z tohoto poměru je 
zřejmé, že dochází postupně k přeměně 
smrkových monokultur na smíšené lesy 
(graf 2).
Za 30 let existence Kašperskohorských 
městských lesů se tu vystřídalo velké 
množství zaměstnanců. Velké poděková-
ní patří zcela jistě všem lesním dělnicím 
a dělníkům, bez jejichž práce bychom se 
neobešli. Jsme moc rádi, že tu odcházející 
generaci žen nahradily další „lesní ženy“ 
a že je stále někdo, kdo je ochoten vzít 
do ruky motyku, srp a nebo si kleknout 
do záhonu v lesních školkách. Také naši 
traktoristi odvádí potřebný kus poctivé 
práce. Poděkování náleží také všem živ-
nostníkům, kteří pracují převážně v těžbě 
a přibližování dříví.
O našich lesích mluvíme jako o „zeleném 
zlatu“, pravdivost tohoto tvrzení dokazuje 
skutečnost, že jsme od roku 2000 do roku 
2021 odvedli do městské pokladny část-
ku ve výši 332 milionů korun. Vážíme si 
tohoto bohatství a dál se budeme snažit 
o naše lesy pečovat co nejlépe.

Hana Naušová
jednatelka KML s.r.o.

Dokončení ze strany 1

V březnu letošního roku nás zastihla 
smutná zpráva o skonu paní Drahomíry 
Krátké, která v letech 1969–1978 pra-
covala v Muzeu Šumavy jako odborný 
pracovník – zoolog a ředitelka tohoto 
kulturního zařízení. 
Doktorka Krátká, rozená Šachlová, ro-
dačka z Poděbrad, vystudovala Pedago-
gickou a Přírodovědeckou fakultu Uni-
verzity Karlovy v Praze, zde po určitou 
dobu pracovala jako odborný asistent, 
později nastoupila do redakce Českoslo-
venské vlastivědy. 
Na pracovišti muzea v Kašperských Ho-
rách se spolu se svým manželem Jiřím 
Krátkým podílela na řadě zoologických 
výzkumů zaměřených zejména na drob-

Bývalá ředitelka Muzea 
Šumavy Drahomíra 
Krátká bydlela v Nebi…

né savce. Za jejího ředitelování komplexu 
Muzea Šumavy (Sušice, Kašperské Hory, 
Železná Ruda) se kromě jiného provádě-
la rozsáhlá a technicky náročná generální 
oprava muzejní budovy v Kašperských 
Horách a posléze i příprava nových mu-
zejních expozic, inventarizace sbírek a je-
jich stěhování. V té době kromě manželů 
Krátkých v muzeu v Kašperských Horách 
pracovala také odborná preparátorka Jit-
ka Kozáková i údržbář a správce budov 
Stanislav Polauf. Ve druhé polovině 70. 
let ředitelka doktorka Krátká přijala do 
týmu Muzea Šumavy také dva nové od-
borné pracovníky – historika Vladimíra 
Horpeniaka a zoologa Ivana Lukeše. Díky 
vstřícnosti města Kašperských Hor a teh-
dejšího ředitele Lesního závodu Mäntla 
byl manželům Krátkým poskytnut nájem-
ní byt v bývalé hájence na samotě v Nebi 
u Kašperských Hor, kde bydleli až do jara 
roku 1978. 
Drahomíra Krátká, bývalá ředitelka Mu-
zea Šumavy, zemřela letos v březnu ve 
věku 81 let.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy

Vzpomínka
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Kašperskohorský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku, periodicita: dvouměsíčník, 
místo vydávání: Kašperské Hory, registrační číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645. Odpovědná osoba a grafická  
úprava: Martina Hamáková, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz. Složení redakční rady je uveřejněno na 
internetových stránkách města. Tisk: Dragon Press s. r. o., Klatovy. Pravidla pro vydávání Kašpersko-
horského 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. září 2022
Příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Pelíšková Jitka
Vrhel Zdeněk

Schlafferová Věra
Greplová Terezie
Urbánek Vratislav
Boušková Hana
Fenclová Marie

Zabloudil Ladislav
Drábková Anna
Kapic Čestmír
Šubová Terezie
Pajerová Jana

Konířová Anežka
Semirádová Miloslava

Haubelt Václav
Nývltová Miloslava
Janderová Leante

Voráčková Jaroslava
Šlapáková Emilie

Bártík Jiří
Piklová Helena
Holá Helena
Raab Luděk

Lišková Jiřina
Slovák Čestmír
Holevová Eva

Šebestíková Vlasta

narodila se:
Brožová Martina

zemřeli:
Cholt Jiří

Šimek Václav
Pozůstalým tímto vyslovujeme 

upřímnou soustrast.

 Pokud si nepřejete být ve 
Společenské kronice zveřejněni, sděl-
te to na MěKIS, nebo e-mailem na 

adresu: zpravodaj@kasphory.cz

TERMÍNY JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KAŠPERSKé HORY

10. a 24. srpna a 7. a 21. září 2022

Jednání rady města se konají v kanceláři starostky města, jsou neveřejná.  
Podklady, podněty a připomínky, které mají být zařazeny na jednání rady města je  
třeba doručit na podatelnu MěÚ vždy nejméně 7 dní před plánovaným termínem 

jednání rady města. 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Příští jednání se uskuteční: 15. září 2022.  
Zastupitelstvo města se koná od 17:00 v Horském klubu.

Upozornění na nedodržování obecně závazné vyhlášky 
Z důvodu, že se množí stížnosti na hluk ve městě o nedělích a svátcích, důrazně 
připomínáme všem občanům, i vlastníkům rekreačních chat a chalup, že obecně závaz-
ná vyhláška č. 04/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je stále 
v platnosti. Článek 3 odstavec 2) této vyhlášky říká, že v době od 6:00 do 22:00 
o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu je každý povinen se zdržet 
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. se-
kaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

Helena Marková
 Odbor životního prostředí

Již počtvrté se na Krajském úřadě Pl-
zeňského kraje uskutečnil Den památek 
a lidové kultury. Z rukou hejtmana Pl-
zeňského kraje Rudolfa Špotáka převzali 
účastníci ocenění v soutěži Památka Pl-
zeňského kraje 2021. Byli oceněni také 
mistři tradiční rukodělné výroby a no-
sitelé nemateriálního kulturního dědictví 
Plzeňského kraje za rok 2021. Toto oce-
nění je udělováno od roku 2017 a v le-
tošním roce byl mezi laureáty také dlou-

Pan Vladivoj Hrach získal 
významné ocenění

holetý kašperskohorský občan a jeden 
z tvůrců skříňového betléma pan Vladivoj 
Hrach. Panu Hrachovi k tomuto význam-
nému ocenění srdečně gratulujeme. 

Martina Hamáková
redakce KHZ

Gratulujeme

Zvláštní vydání Kašperskohorského zpravodaje, kde vám přineseme organizační  
informace k volbám do obecních zastupitelstev, očekávejte ve svých schránkách 

začátkem září. Do tohoto vydání nebudou přijímány žádné externí články.  
Uzávěrka pro vaše příspěvky zůstává beze změny 20. září 2022.
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Děkuji, končím
Komunální volby jsou před námi a já se rozhodl, že letos kandidovat již nebudu. Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 1998 
s tím, že se nedá jen bojovat proti zlatu a že i moje město může být rozkvetlá zahrádka jako je to za „kopečky“. Také mi to bylo 
ihned vytknuto od nových majitelů penziónů, kteří si zde chtěli zachovat jakýsi „skanzen“ pro lidi z velkých měst. 
Říká se, že v nejlepším je třeba přestat. To jsem však měl udělat již před 8 lety, kdy vítěz voleb ostrouhal po spojení dvou 
poražených volebních stran a i do malého města vstoupila velká politika. Od té doby máme město rozděleno na dva tábory a více 
či méně jako celou společnost. Máme mezi sebou zastupitele, kteří přeskakují z jednoho uskupení do druhého a pokaždé měří 
jiným metrem. Co odhlasují v roce 2018 (stavby apartmánů), tak v roce 2021 kritizují a neodsouhlasí ani malou změnu stavby. 
Nebo kritizují prodeje pozemků, i když ve volebním období 2014-2018 se prodalo 2,5x víc pozemků a 5x laciněji než v období 
2018-2022. Ti, kteří hlásali vše pro mladé a slibovali nové byty pro začínající rodiny, tak dnes nesouhlasí s výstavbou 20 nových 
městských bytů.  
Prostě tomu nerozumím a nebo si moc pamatuji. 
Těch 24 let stačilo. Snad se něco podařilo. Máme krásné město, ale máme stále co dohánět. 
V nastávajících volbách přeji voličům šťastnou volbu pro blaho a krásu našeho města. 
Děkuji všem občanům za podporu v komunální politice.

Miroslav Mäntl
člen rady města Kašperské Hory

Dne 1. září 2021 jsem slavnostně předáva-
la klíče od naší hasičské zbrojnice panu Sta-
nislavu Bočánkovi z akciové společnosti 
Prima Strakonice, aby mohli začít pracovat 
na půdní vestavbě, na zázemí pro naše 
dobrovolné hasiče. 17. června 2022 jsem 
přebírala klíče zpět, neboť jsme měli stav-
bu dokončenou a zkolaudovanou. 
A jak to všechno začalo? Pan Václav Vl-
ček z Klatov připravil projekt rekonstrukce 
a pak následovalo obvyklé kolečko potřeb-
né pro získání stavebního povolení. Důleži-
tý byl příslib pomoci financování celé akce, 
a to od Ministerstva vnitra a také od Plzeň-
ského kraje. To byl impuls pro to, abychom 
vysoutěžili zhotovitele. Prima Strakonice, 
a.s., z mého pohledu pracovala dobře. Sa-
mozřejmě, že se občas vyskytly potíže, ale 
ty jsme společnými silami překonali. 
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na 
rekonstrukci podíleli. Děkuji Minister-
stvu vnitra a Plzeňskému kraji za dota-
ce, které významně pokryjí cenu díla. Ta 
činí 5.531.283,00 Kč bez DPH, s DPH je 

Hasičská zbrojnice – máme hotovo
to 6.692.852,43 Kč. Děkuji projektantovi 
panu Václavu Vlčkovi, firmě Prima Strako-
nice, všem jejím pracovníkům v čele s pa-
nem Stanislavem Bočánkem a stavbyve-
doucím panem Martinem Štěchem. Děkuji 
i panu Františku Lis-
topadovi z firmy GPL 
Invest, s.r.o. Strako-
nice, který nám po 
celou dobu zajišťo-
val technický dozor 
a panu Miroslavu 
Marc ink ie v ic zov i , 
který měl na starosti 
BOZP. Velký dík patří 
i našim dobrovolným 
hasičům, které stav-
ba omezovala. Za to 
dostávají hezké záze-
mí pro svoji činnost. 
Takové ještě nikdy 
neměli. 
Přeji všem našimx
dobrovolným hasičům, 

ať se jim daří v osobním i pracovním životě. 
Snad k tomu přispěje i dokončená rekon-
strukce hasičské zbrojnice. 

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Hřiště u školy – prosba
V letošním roce probíhala rekonstrukce 
hřiště u základní školy, které opět vylep-
ší možnosti výuky tělesné výchovy našich 
žáků. Hřiště už to potřebovalo jako sůl. 
Z velké části náklady pokryje dotace z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj.
Rekonstrukci provádí firma SWIETELSKY 
stavební Sušice pod vedením pana Pavla 
Kavaleho. Opěrnou zeď mezi prvním a dru-
hým hřištěm opravily a oplocení na ní vy-
měnily Technické služby Města Kašperské 
Hory, s.r.o. Oběma firmám, jejich pracovní-
kům, děkuji za skvěle provedenou práci. 

Stavba je v podstatě hotová, ale ještě ji 
město nepřebralo do svého vlastnictví. 
Proč? Je potřeba, aby se hřiště krásně za-
zelenalo po osetí trávou. Stavba bude pře-
dána městu na konci prázdnin, abychom 
celé dílo mohli v září předat naší škole, 
jejím žákům a učitelům. 
Dovoluji si tímto požádat širokou ve-
řejnost o trpělivost a o to, aby na hřiš-
tě nikdo nechodil. 
Vím, že Vás to láká, ale je to stále stavba 
a pro její úplné dokončení je třeba, aby 
tráva dobře zakořenila, aby bylo hřiště 
opravdu hezké a trávník kvalitní. Trpěli-
vost se nám určitě vyplatí. 

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Slavnostní předání hasičské zbrojnice (foto: Andrea Staňková)

Hřiště u školy (foto: Martina Hamáková)
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6.8. So 14:00 Chudenice
13.8. So 16:00
20.8. So 14:00
27.8. So 14:00 Luby "B"
3.9. So 17:00 Dlouhá Ves
10.9. So 14:00
18.9. Ne 15:00 Plánice
24.9. So 13:30 Nezamyslice
1.10. So 16:00
8.10. So 13:00 Janovice
16.10. Ne 15:00
22.10. So 12:30 Nýrsko
30.10. Ne 14:30 Malý Bor

DATUM DEN HOD. DOMÁCÍ HOSTé

Naši kluci v modrém 
aneb kopaná snad nezahyne

Po několikaletých problémech v soutěži 
Okresního přeboru díky covidovým opat-
řením došlo u mnoha hráčů ke ztrátě mo-
tivace trénovat a možná i hrát fotbal. Jako 
spousta jiných týmů se i ten náš potýkal 
a potýká s nedostatkem aktivních hráčů.                                                                                        
Jarní část sezony muži dohráli s potížemi, 
jelikož velká část mužů je dojíždějící. Došlo 
také k řadě zranění, ale přesto nakonec do-
sáhli uspokojivého výsledku, když skončili 
na 8. místě ze 14 účastníků.
Dnešní hráči jsou kluci (muži), z nichž již 
mnozí jsou tatínkové, kteří s fotbalem vy-
rostli. Chybí však jejich následovníci, dnešním 
mládežníkům asi nechybí pohyb venku, ani 
týmová spolupráce. Možná raději komunikují 
na sociálních sítích a hrají týmové hry ve vir-
tuální realitě. Neplatí to však úplně vždy a tak 
se náš tým naštěstí dočkal mladé posily.
Novou sezonu zahájí naše mužstvo mužů 
v okresním přeboru již v sobotu 6. srpna 

ve 14:00 na domácím hřišti s Chudenicemi, 
přijďte je podpořit. Dále pak podle rozpisu 
utkání na celý podzim (viz tabulka).

 A co naši malí fotbalisté?
Naše děti ve starší přípravce absolvovaly 
7 turnajů, ve kterých odehrály 22 utkání 
se střídavými úspěchy.
Hlavním kamenem úrazu bylo málo hrá-
čů na hokejové střídání. Dalo by se říct, 
že chlapci druhé a třetí utkání v turnaji 
prohráli, protože byli unavení a neměl je 
kdo střídat.
Bohužel i u malých fotbalistů byla docház-
ka mizerná. Dvou turnajů jsme se neúčast-
nili, protože se sešlo 
málo hráčů a tak 
jsme museli odvolat 
objednaný autobus. 
Na nový ročník sou-
těže jsme již mládež 
nepřihlásili pro malý 
počet hráčů. Myslí-

me, si, že je to veliká škoda, ale bez pod-
pory rodičů je naše snaha marná.

Miloslav Eger
TJ Kašperské Hory

Fotbalová sezona 2022/2023

Oddíl orientačního běhu TJ Kašperské Hory 
srdečně zve všechny nadšené sportov-
ce i dobrodruhy všech věkových kategorií 
na závod v orientačním běhu „Šumavský 
kufr“, který se koná 3. a 4. září 2022.
Centrum závodu je pro oba dny v obci Dolní 
Dvorce. Tratě provedou závodníky atraktiv-
ním terénem směrem k hradu Kašperk, kde 
je pro letošní závody připravena zcela nová 
mapa závodního prostoru „Kašperk – 2“ 
v měřítku 1:10 000. Pro účastníky budou 
postaveny jak tratě veřejného závodu pro 
orientační začátečníky a především děti, tak 
závodní tratě podle věkových kategorií pro 
zkušené běžce. Orientační začátečníci si bu-
dou moci vyzkoušet tento sport původem 
ze Skandinávie na několika tratích různé 
obtížnosti, od tratě vyznačené v terénu fá-
borky pro nejmenší děti v doprovodu rodičů, 
až po orientačně náročnější trať pro dospělé 
začátečníky. Výběr obtížnosti tratě je zcela 
na účastníkovi veřejného závodu. 
A jak se vlastně takový orientační běh běží? 
Úkolem každého závodníka je absolvovat 
trať tvořenou tzv. kontrolami, na kterých 
se nachází oranžovo-bílý lampión a speciální 
elektronické zařízení k zaznamenání prů-

Přijď vyzkoušet orientační běh na „Šumavský kufr“!
chodu kontrolou. Každý závodník nese svůj 
osobní čip, který vkládá do krabičky na kon-
trole. Vložením čipu do krabičky na kontrole 
dojde k zaznamenání průchodu závodníka 
kontrolou (tzv. „oražení“) a závodník může 
poté pokračovat ve své trase. Závodní trať 
je vyznačena červenou barvou, ve speciální 
mapě zachycující prostor závodu v mnoha 
detailech potřebných pro orientaci v terénu, 
jako jsou lesní porosty různého věku, pase-
ky, kameny, hrázky, vodní toky atd. Speciální 
„mapový klíč“ obdrží účastníci při prezentaci 
závodu. Pořadí kontrol stanovené zákresem 
tratě je pro závodníka povinné. Postup mezi 
jednotlivými kontrolami je pak na uvážení 
každého běžce. Měl by však být takový, jaký 
závodníka provede všemi kontrolami, co nej-
rychleji do cíle závodu. 
Veřejný závod v orientačním běhu se koná 
v rámci oblastních závodů Západočeského 
a Jihočeského oblastního žebříčku v orien-
tačním běhu, na nichž poměří své schopnos-
ti zkušení závodníci Západočeského i Jiho-
českého kraje. Šumavský kufr se letos svým 
18. ročníkem řadí již mezi tradiční závody 
uvedených seriálů oblastních závodů. Zku-
šený pořadatelský tým Oddílu orientačního 

běhu TJ Kašperské Hory i v letošním ročníku 
chystá vybavené centrum závodu, diplomy 
a ceny pro vítěze všech kategorií a odměny 
pro všechny malé závodníky bez ohledu na 
pořadí. Prezentace sobotního závodu je ve 
12:00 až 13:30, nedělního od 8:30 do 9:30. 
Více informací na www.sumavskykufr.cz 
nebo na telefonu 608 652 684. Tak nevá-
hejte a přijďte k nám zkusit orientační běh!

Martina Liberdová
OOB TJ Kašperské Hory

Malí fotbalisté (foto: fotoarchiv TJ)

Kašperskohorské fotbalové mužstvo (foto: fotoarchiv TJ)

Závodníci u kontroly (foto: fotoarchiv TJ)
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kandidát na starostu: 
Jan Voldřich, DiS 
 
Jak vidíte Kašperské Hory  
v blízké budoucnosti?
V případě našeho vítězství budeme usilo-
vat o větší transparentnost a informova-
nost směrem k občanům. Budeme usilovat 
nejen o to, aby město i jeho organizace 
fungovaly na základě plánování, stanove-
ní jejich cílů ale také o jejich vyhodnocení. 
Aby z toho co město vyprodukuje, profi-
tovali především místní občané. Budeme 
podporovat samozřejmě také kulturu, 
školství a všechny volnočasové aktivity 
obyvatel města.
Pokud vyhrajete volby, co je pro vás  
největší priorita?
My tu prioritu máme bez ohledu, jestli 
volby vyhrajeme. Chceme docílit toho, aby 
došlo k většímu vzájemnému souladu mezi 
občany města. Tak aby se lidé přestali bát 
zúčastnit se zastupitelstva, účastnit se po-
dílení na veřejném dění, aby v sobě našli 
odvahu a chut' spolupracovat, zklidnit at-
mosféru ve městě.
Jakými reálnými kroky chcete  
řešit bytovou krizi?
Při vědomí omezených možností, jaké má 
město v této otázce, bychom přistoupili 
ke kontrole a revizi stávajících nájemních 
smluv na obecní byty. Abychom si byli jistí, 
že jsou využívány k tomu účelu, ke které-
mu mají být. Podporujeme výstavbu obecní 
bytovky ale s výhradami k lokaci a projek-
tování.  Podporujeme zasít'ování pozemků 
na vodárně, protože není jiná cesta, když 
druhá polovina kopce bude také zasít'ova-
ná (soukromým investorem). Tímto může 
vzniknout až osm stavebních parcel.
Postoj vašeho sdružení vůči výstavbě 
jakéhokoliv supermarketu?
Naše sdružení podporuje všechny pod-
nikatelské aktivity. Na tuto otázku nelze 
odpovědět jednoduše, protože vždy zále-
ží, v jakém území se má záměr realizovat, 
kdo má být investorem, k čemu má sloužit. 
Nelze jednoznačně odpovědět zda-li ano 
či ne. Pokud jsou ale podmínky pro město 
v souladu jak s územním plánem, tak i po 
finanční stránce, tak jsme rozhodně pro.
Hodláte nějakým způsobem řešit pro-
blematiku parkování v turisticky  
exponovaném období?
Turistická sezona je pouze pár měsíců 
v roce. Máme ve městě určitý počet míst, 

které jsou ve vlastnictví města a mohou se 
využít na drobnější parkovací stání. Nemusí 
se realizovat velká parkovací plocha na úze-
mí města, měli by se využívat stávající ulice 
a ostatní plochy, počítat s tím by se mělo 
při rekonstrukcích komunikací. Také bychom 
si měli šetřit místa, které jsou v současnos-
ti nabízeny těm, kteří staví apartmánové 
domy. Kvůli tomu že vedení města, resp. 
rada města jim povolí využít městský poze-
mek k parkování, tak mohou realizovat svo-
je stavební záměry. Poté jsou místa, kde je 
zapotřebí parkovací místa posílit a vytvořit 
úplně nové zázemí. Jedno z nich je Čeňko-
va Pila, to je dlouhodobě velký problém. 
Městu tam uniká spousta peněz a dalo by 
se tam mnohem více vytěžit. Podobně je 
to také na hradě ale tam se již připravuje 
rozšíření parkoviště.
Máte nějaké konkrétní plány ohledně 
rozvoje podnikání ve městě?
Rozhodně bychom navázali na předminulé 
volební období, kdy jsme se snažili a bude-
me se zase snažit povznést kulturní život 
na Kašperských Horách. Je to potom pří-
ležitost pro místní podnikatele podnikající 
v turistickém ruchu. Pořádáním akcí ze stra-
ny města je to tak příležitost k výdělku: 
příjem pro ubyvovatele, příjem pro restau-
ratéry, příjem pro provozovatele obchodů. 
Další věcí by byl rozvoj podnikání v měst-
ských organizacích, kde je našim cílem 
rozšířit stávající nabídku podnikatelských 
aktivit. U Kašperskohorských městských 
lesů se chceme pokusit znovuobnovit dře-
vozpracující průmysl a také navázat na pro-
jekt porážky dobytka u Kašperskohorských 
městských statků. U plochy po bývalé pile 
u Národního parku by byla škoda jí celou 
zaplnit parkovištěm případně supermarke-
tem. Tam by mohl být prostor rozvojové 
zóny pro podnikatele s možností pronájmu 
dílen nebo jiných nebytových prostor. Naše 
podpora podnikání by byla víceúrovňová. 
Další možností podpory by mohla být spo-
lupráce při realizaci drobných zakázek pro 
město. Tam můžeme hledat cesty, jak vyu-
žít místní živnostníky, řemeslníky a drobné 
stavební podnikatele k realizaci drobných 
záměrů bez složitých výběrových řízení. 
Technické služby by také měly poskytovat 
více služeb pro běžné občany.
Kde vidíte největší problémy v sociál-
ním prostředí Kašperských Hor?
Samozřejmě největší problém je nesouro-
dost obyvatelstva na Kašperských Horách. 

Pramení z toho, v jaké lokaci se nacházíme, 
tz. v bývalých Sudetech. Původní obyva-
telé byli vysídleni a přišli sem zcela noví 
lidé. Trvá několik generací než se vztahy 
nastaví, jak by bylo zdrávo. Budeme usilo-
vat o zlepšení atmosféry ve městě, aby při 
jakýchkoliv městských událostech se mohli 
místní zúčastnit a měli pocit, že to je jejich 
město a měli perspektivu od mladých až 
po seniory. Chceme, aby se lidi spolu nau-
čili mluvit a spolupracovat.
Jaký je váš názor na současnou  
komunikaci zastupitelů vůči občanům?
Zastupitel je od slova zastupovat. Zastu-
puje určitou část lidí. Každý z nás, který je 
zastupitelem se snaží s lidmi stýkat a pře-
dávat informace o tom dění. Ale co se týče 
oficiálního kanálu ohledně předávání infor-
mací, toho co se děje ve městě, tak od 
toho je starosta města a je to jedna z jeho 
hlavních povinností, která je přímo daná 
zákonem. Náš názor je, že informovanost 
zastupitelstva vůči obyvatelům města je 
značně nevyhovující.
Máte v případě úspěšných voleb pláno-
vané nějaké změny vůči městským fir-
mám s.r.o. a o.s.? (firmy s.r.o.: Statky, 
Lesy, EVK, Technické služby, organizač-
ní složky: MěKIS, hrad Kašperk)
Zásadní změny nechystáme. Plánujeme 
rozvoj společností, aby se rozšířily podni-
katelské aktivity. Nejdůležitější městskou 
organizací byly a jsou Kašperskohorské 
městské lesy, které stále hospodaří podob-
ně jako tomu bylo v 70. letech minulého 
století. Je potřeba se od toho již odprostit 
a dívat se do budoucna. 
Poté máme společnosti, které žijí v součas-
nosti. To jsou Statky nebo EVK. Tam už 
je potřeba to jenom dopilovat. Např. EVK 
bychom rádi rozšířili o stránku energetiky 
tak, aby mohli realizovat případně mikroz-
droje (fotovoltaika) na stávajících budovách 
ve vlastnictví města. Rozvoj městských 
organizací by měl být v souladu s rozvo-
jem města jako celku, aby se to všechno 
doplňovalo.
Co neuděláte?
Rozhodně nikdy neprodáme městský po-
zemek developerovi ke stavbě jakéhokoliv 
záměru apartmánového bytového domu. 
Což se bohužel v současném zastupitel-
stvu stalo. Nejdeme do voleb proto, aby-
chom se mstili ale hledali budoucnost to-
hoto místa. 

Sdružení nezávislých kandidátů Kašperky pro Život

Předvolební rozhovory s kandidáty 
Otázky byly položeny postupně až během rozhovorů, všechna sdružení je předem neznala. Po krátké debatě zástupců kandidátních 
uskupení byl pořízen zvukový záznam pro následný přepis. Každá skupina využila možnosti drobných úprav po přepisu bez změny vý-
znamu vět. Rozhovory jsou seřazeny podle abecedního pořadí názvů sdružení. Otázky se zaměřují na názor uskupení jako celku, necílí 
na jednotlivce.

Zdeněk Kůs
Kašperské Hory

Pokračování na straně 7
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Sdružení nezávislých kandidátů KAŠPERKY SOBĚ
kandidát na starostu:  
Bc. Jan Eger 
 
Jak vidíte Kašperské Hory 
v blízké budoucnosti?
Za naše sdružení KAŠPERKY SOBĚ vidíme 
trend, který tady je, jako neudržitelný. Chce-
me podpořit obyvatele, kteří zde chtějí trva-
le žít, pracovat a mít zde rodinu.
Pokud vyhrajete volby, co je pro vás 
největší priorita?
Největší prioritou pro nás je, zamezení pro-
deje městského majetku, a to především 
pro developerské projekty, jak tomu bylo 
doposud. 
Další důležitou věcí je finanční stabilita měs-
ta, a to ve formě výdajů. Jsou zde myšlené 
zbytečné projekty, které se nikdy nerealizují 
a ukládají se pouze do „skříně“. Dále je důle-
žitá analýza příjmů města. Neposlední řadou 
je transparentní vedení města jako celku.
Jakými reálnými kroky chcete řešit  
bytovou krizi?
Bytová krize je jedním z hlavních programů 
našeho sdružení. Konkrétní kroky představí-
me až v naší kampani. Co se týče případného 
prodeje stavebních parcel, určitě bude naší 
snahou podpořit prodej místním občanům 
v souladu s platnou legislativou a zákonnými 
ustanoveními.

Postoj vašeho sdružení vůči výstavbě 
jakéhokoliv supermarketu?
Naše sdružení vítá variantu výstavby super-
marketu, ale je třeba to řešit komplexně. 
Tento přínos pro město, jako sdružení vidí-
me reálně. Město na to má pozemek, který 
by pro tento projekt byl velice vhodný. Ne-
lze to ovšem řešit formou architektonicky 
nic nevypovídající montované haly.
Hodláte nějakým způsobem řešit proble-
matiku parkování v turisticky exponova-
ném období?
Problematiku parkování chceme řešit, a to 
jednotlivými projekty při rekonstrukci ulic. 
Bližší informace budeme specifikovat v před-
volebním programu nebo až při realizaci jed-
notlivých záměrů.
Máte nějaké konkrétní plány ohledně 
rozvoje podnikání ve městě?
V případě podnikání soukromých osob bu-
deme nápomocní a podpoříme vznik nových 
pracovních míst. U našich městských firem 
bychom chtěli podpořit rozšíření segmentu 
a jejich rozvoje.
Kde vidíte největší problémy v sociálním 
prostředí Kašperských Hor?
Jako sdružení bychom se chtěli pokusit 
o stmelení obyvatel a přivedení k většímu 
zájmu o kulturní dění. Aby měli jak místní 
obyvatelé, tak návštěvníci kvalitní vyžití.

Jaký je váš názor na současnou komunikaci 
zastupitelů vůči občanům?
Toto téma je jeden z hlavních důvodů, proč 
vzniklo naše sdružení. My tu komunikaci vidí-
me dlouhodobě jako tristní. Věci se odehrá-
vají pouze v úzké skupince lidí a informace 
se nedostávají dál mezi obyvatele města, což 
bychom chtěli rádi změnit. Chceme přivést 
veřejnost k zájmu o dění v samosprávě.
Máte v případě úspěšných voleb plá-
nované nějaké změny vůči městským 
firmám s.r.o. a o.s.? (firmy s.r.o.: Statky, 
Lesy, EVK, Technické služby, organizační 
složky: Měkis, hrad Kašperk)
Hlavní změnou by byla podpora těchto or-
ganizací a především podpora k dalšímu roz-
voji. V této otázce se také vracíme k druhé 
otázce, což je stabilizace a analýza finanč-
ních zdrojů.
Co neuděláte?
Nebudeme prodávat městský majetek za 
účelem výstavby developerských projektů. 
Nebudeme řešit osobní spory s konkurenč-
ními sdruženími a jednotlivými zastupiteli. 
V případě, že nám voliči dají svůj hlas, tak 
nezklameme jejich důvěru a budeme je in-
formovat o dění ve městě. Nedopustíme, 
aby občané neměli přehled o dění v našem 
městě a zlepšíme komunikaci ze strany ve-
dení města.

Sdružení nezávislých kandidátů Nové Kašperské Hory
kandidátka na starostku: 
Bohuslava Bernardová 

Jak vidíte Kašperské Hory 
v blízké budoucnosti?
Jako malé město, kde se naučí žít vedle 
sebe lidé - starší generace, lidé kteří jsou 
zde rok nebo pět let. 
At' se lidé naučí žít vedle sebe, aby se 
nám zde lépe žilo. Pokud půjdeme neu-
stále proti sobě, tak se Kašperské Hory 
nikam nepohnou. Vidíme zde také novou 
výstavbu, kde budou moci bydlet mladí 
a přestanou odtud odcházet, trochu se 
stabilizuje počet obyvatel a začne spíše 
narůstat.
Pokud vyhrajete volby, co je pro vás  
největší priorita?
Největší priorita je pro nás dostupné byd-
lení pro místní občany. Konkrétně posta-
vit dva nájemní bytové domy a připravit 
pro místní obyvatele stavební parcely na 
vodárně.
Jakými reálnými kroky chcete řešit  
bytovou krizi?
Jak už jsme říkali, budou se stavět dva ná-
jemní bytové domy v Besední ulici, které by 
měli být určené pro místní. Budou to byty, 
které se nebudou prodávat. Do budoucna 
chceme hledat prostory v městských bu-
dovách, kde by bylo možné vytvořit další 
byty. 

Postoj vašeho sdružení vůči výstavbě 
jakéhokoliv supermarketu?
Výstavbu supermarketu v Kašperských 
Horách podporujeme. Je to především 
proto, aby se přirozeně rozšířila nabídka 
služeb pro všechny místní občany a turisty 
v souladu s rozvojem města.
Hodláte nějakým způsobem řešit 
problematiku parkování v turisticky 
exponovaném období?
Ano, řešíme tuto otázku tím, že se sou-
kromým investorem připravujeme parko-
viště ve Smetanově ulici naproti Baywě, 
nikoliv naproti budově Národního parku. 
A další věc, kterou se snažíme rozšířit je 
hradní parkoviště na Račánku, kde auta 
stojí i u silnice. Pokud se v budoucnu 
schválí nový územní plán, tak další parko-
viště by mělo být na kopci u komunikace 
na Ždánov.
Máte nějaké konkrétní plány ohledně 
rozvoje podnikání ve městě?
Město se bude snažit podporovat praktic-
ky jakýkoliv způsob podnikání, ale ten ná-
pad by měl přijít od daného podnikatele, 
který s tím příjde na radnici. My bychom 
byli rádi, aby se lidé nebáli chodit na rad-
nici a řešili to s námi. Město může v dneš-
ní době velice dobře podpořit podnikatele 
tím, že tady vytvoří slušené prostředí pro 
bydlení, aby tu zůstali mladí lidé a mohli 
zde pracovat u podnikatelů.

Kde vidíte největší problémy v sociál-
ním prostředí Kašperských Hor?
Neustálé rozdělování na náplavy, původní 
obyvatele a luft'áky. Nespolupráce lidí mezi 
sebou. Mnoho lidí se doma zavře a je mu 
jedno, co se děje okolo něj. Je zde poměr-
ně malá angažovanost obyvatel ve veřejném 
prostoru.
Jaký je váš názor na současnou komunikaci 
zastupitelů vůči občanům?
Prostor pro zlepšení komunikace je vždycky. 
Z našeho pohledu mají občané informace na 
stránkách města, na úředních deskách, ve 
Zpravodaji, ale bohužel jich málo chodí na 
zastupitelstvo, aby měli informace z první 
ruky.
Máte v případě úspěšných voleb plánova-
né nějaké změny vůči městským firmám 
s.r.o. a o.s.? (firmy s.r.o.: Statky, Lesy, 
EVK, Technické služby, organizační složky: 
MěKIS, hrad Kašperk)
Všechny městské firmy a organizační složky 
momentálně fungují naprosto bezproblémo-
vě. Pokud má někdo nějaký problém, budeme 
rádi, pokud někdo s nějakou věcnou připo-
mínkou přijde za námi.
Co neuděláte?
Určitě nezrušíme partnerství s Grafenau 
v Bavorsku, které trvá už jednatřicet let. Ur-
čitě nechceme, aby se zde zkoumalo a těžilo 
zlato/wolfram. Určitě neutečeme před svou 
zodpovědností. 
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POUŤ
KAŠPERSKÉ HORY

změna p�og�amu ��h�azena

5. − 7. SRPNA 2022

V SOBOTU I V NEDĚLI PO CELÝ DEN J A R M A R K  NA NÁMĚSTÍ
OSTATNÍ S TÁ N K Y  A  AT R A K C E  NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ

Pátek 5. srpna
16:30 Mše s�atá     
     (koste� s�. Ma�két�)

17:30 Ado�ace Nejs�ětější S�átosti 
     (koste� s�. Ma�két�)

Sobota 6. srpna
14:00 Loutko�é di�ad�o Kejk�íř 
15:30 Decho�á hudba Ota�anka   
     (náměstí)

17:00 Poutní mše s�atá    
    (koste� Pann� Ma�ie Sněžné)

18:30 kape�a Pe�íško�é 
20:00 �a�hanní konce�t Adama Vikto�� 
      (koste� s�. Miku�áše)

21:00 kape�a Rank� Sepp    
     (náměstí)

Neděle 7. srpna
10:00 S�a�nostní poutní mše s�atá 
14:00 XII. �očník setkání ha�monikářů 
   (náměstí)

15:00 Požehnání poutníkům  
         hudební dop�o�od Eibnsch�äge� Sänge� 
    (koste� Pann� Ma�ie Sněžné) 

ADAM  VIKTORA
VARHANNÍ  KONCERT

slavnostní akce v rámci tradiční pouti Panny Marie Sněžné 2022

Kašperské Hory | kostel sv. Mikuláše (hřbitov)
sobota 6. srpna | 20.00 

Hudba starých evropských mistrů na unikátních varhanách z roku 1733: 
D. Zipoli, B. Pasquini, J. Cabanilles, Joannis de Lublin, J. Pachelbel, 

G. Muffat, improvizace a další.
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První srpnový víkend se v Kašperských Ho-
rách tradičně slaví pouť Panny Marie Sněž-
né. Naše město je již více než pět století 
slavným šumavským poutním místem. Puto-
vání na posvátná místa bylo součástí nábo-
ženského života už od nejstarších dob. Lidé 
hledali pomoc ve svých důležitých životních 
rozhodnutích, těžkostech a ve vyslyšení 
proseb a tužeb. Pouť ale nebyla jen ryze 
duchovní záležitostí. Obvykle bývala také 
významnou kulturní a společenskou událostí 
daného kraje. 
V pátek 5. srpna od 16:30 proběhne 
Mše svatá a Adorace Nejsvětější Svátosti 

v kostele sv. Markéty na náměstí. 
V sobotu 6. srpna od 10:00 bude na ná-
městí probíhat řemeslný jarmark. Ostatní 
stánky a pouťové atrakce budou tradičně 
připraveny na Žižkově náměstí. Ve 14:00 za-
čne pod kostelem sv. Markéty kulturní pro-
gram vystoupením loutkového divadla Kej-
klíř. Tato divadelní společnost byla založena 
v roce 1990 a vidí inspiraci v lidovém divadle 
minulých věků. V 15:30 vystřídá loutkáře 
dechová hudba Otavanka. Ta přijede z Ho-
ražďovic a příznivcům nabídne známé lidové 
písně z Pošumaví. Poutní mše svatá se le-
tos koná v kostele Panny Marie Sněžné od 

Kašperskohorská pouť
17:00. V 18:30 hodin se na náměstí předsta-
ví hudební skupina z Klatov – Pelíškové. Za-
měření repertoáru je širší, spíše orientované 
na populární hudbu s možností hraní na přá-
ní. Další sobotní hudební pozvánka v rámci 
kašperskohorské pouti je ve 20:00 do koste-
la sv. Mikuláše na varhanní koncert Adama 
Viktory. Tento varhaník, dirigent a hráč na 
harmonium vystupuje na hudebních festiva-
lech po celé Evropě, přednáší a koncertuje 
na mezinárodních varhanních kongresech. 
Ve 21:00 na náměstí vystoupí tradičně do-
mácí rockovo-punková kapela Rankl Sepp. 
V neděli se uskuteční v 10:00 v kostele sv. 
Markéty Slavnostní poutní mše svatá a ve 
14:00 se můžete na náměstí těšit již na 12. 
ročník setkání harmonikářů.   

Radek Nakládal
kulturní referent

Poutě a poutní místa na Šumavě  
K obrazu života naší země v minulosti i sou-
časnosti patří náboženské poutě. Zvyk na-
vštěvovat místa milosti, ostatky svatých, 
zázračné milostné obrazy nebo prameny 
a studánky je velmi starý. Putování na svatá 
místa je tedy součástí náboženského živo-
ta od nejstarších dob. Poutě vznikly z víry, 
že modlitba na určitých svatých místech je 
zvláště účinná, že v těchto místech je zvlášť 
blízká milost Boží. Lidé tu hledali pomoc ve 
svých důležitých životních rozhodnutích, těž-
kostech a ve vyslyšení proseb a tužeb. Pro 
poutníka je pouť výrazem živé víry, zbož-
nosti a pokání, prostředkem duchovní očisty. 
Už od 4. století křesťané putovali k posvát-
ným místům v Palestině, brzy se putovalo 
i k hrobům apoštolů a mučedníků. Zvláště 
doba křížových výprav podnítila touhu křes-
ťanů navštěvovat Svatou zemi, Kristův hrob 
v Jeruzalémě. Významným poutním místem 
se stal Řím, Santiago de Compostela, vznik-
la řada mariánských poutních míst. Jen málo-
kdo si mohl dovolit putování do vzdálených 
míst. Proto se lidé rádi spokojovali s návště-
vou posvátných míst ve svém okolí, třeba ve 
své zemi či ve svém kraji.
V oblasti horního Pootaví měla velmi starou 
poutnickou tradici místa jako Horažďovice, 
Nezamyslice, Dobrš, Zbynice a Strašín. Od 
konce 17. století se s obdivuhodnou rych-
lostí šířila úcta k milostnému obrazu Matky 
Boží z Klatov. Podobně veliké úctě se těšil 
obraz Panny Marie Pomocné – Pasovské. 
O jeho rozšíření na Šumavě se zasloužila 
i Železná Ruda, obec se svým originálním 
farním kostelem s kopií pasovského milost-
ného obrazu. Pověst hojně navštěvovaného 
poutního místa měl od poloviny 17. století 
Týnec u Klatov, mariánští ctitelé navštěvova-
li také Loretu u Horažďovic. Za svatou An-
nou se putovalo do Javorné, do poutní kaple 
na hřbitově v Kašperských Horách nebo do 
vzdálenějšího Kraselova na Strakonicku.
Skutečně prastarým poutním místem Pošu-
maví je Strašín, položený v podhorské kra-
jině tzv. Podlesí v blízkosti mohutné hory 

Ždánova. Jeho poutní a zároveň farní kostel 
Narození Panny Marie stojí na návrší mimo 
ves a tak je vidět ze všech stran. Vznik pů-
vodní stavby, ze které se dochovala hrano-
lová věž v ose západního průčelí, se klade 
do první poloviny 13. století. Koncem 15. 
století kostel opravil a sochou Madony opat-
řil významný český velmož Púta Švihovský, 
držitel nedalekého hradu Rabí. V 70. letech 
16.století působil ve Strašíně jako farář Mar-
tin Rezek Strakonický, který požíval pověst 
světce a proroka. Díky sílícímu poutnickému 
zájmu získal strašínský kostel Narození Pan-
ny Marie svou dnešní barokní podobu. Stalo 
se tak za působení faráře Tomáše Františka 
Vaňka v letech 1736 – 1739. Nejnovější his-
torie Strašína je spojována především s více 
než dvacetiletým působením kněze a básní-
ka Františka Daniela Mertha, který tu ze-
mřel roku 1995.
Také pootavská Sušice má staré tradice 
poutního místa. O ty se zasloužili přede-
vším místní kapucíni, kteří do města přišli už 
v roce 1644. Šlechtic Jindřich Hýzrle z Cho-
dů jim daroval zázračný milostný obraz Bo-
lestné Matky Boží, který se v Sušici uctívá 
dodnes a je vystaven v kapucínském kostele 
sv. Felixe. Od místního kapucína a kazatele 
pátera Ladislava Bílinského vyšla iniciativa 
k vystavění poutní kaple sv. Andělů Stráž-
ných na vrchu Stráž nad Sušicí v roce 1682. 
Časem se toto místo stalo cílem tisíců pout-
níků a poutnická tradice je zde živá dodnes.
Zástupy českých a německých poutníků 
proudily od dávných dob také k Dobré Vodě 
u Hartmanic. Předmětem úcty zde byla mi-
lostná, asi jeden metr vysoká gotická socha 
poustevníka sv. Vintíře. Postupem času si 
socha získala pověst milostného obrazu. Pro 
ni se vystavěla kaple a později kostelík. Voda 
z blízké studánky prý na přímluvu světce 
uzdravovala lidi i zvířata a proto už v 17. 
století tu vznikly malé lázně. Poutní místo 
přežilo i nelehkou dobu socialismu, kdy mís-
to pohltil rozsáhlý vojenský výcvikový pro-
stor. Nyní se Dobrá Voda u Hartmanic rozví-

jí jako místo setkávání českých a německých 
poutníků. Kostel získal nové umělecké zaří-
zení, které je dílem české sklářské výtvarnice 
Vladěny Tesařové. Povídkou Červené srdce 
připomněl svým čtenářům spisovatel Karel 
Klostermann malé poutní místo v Hauswal-
du u Srní. Oblíbenou poutní svatyni zničili 
však v 50. letech 20. století vojáci. V roce 
2006 bylo místo důstojně upraveno a zpří-
stupněno, obnoven byl pramen a studánka 
údajně léčivé vody. Od té doby sem znovu 
směřují kroky poutníků z obou stran šumav-
ské hranice.
Ke středošumavským poutním místům pat-
ří také poutní kaple Panny Marie „Na Lizu“ 
u Zdíkova. Byla zbudována v lese u prame-
ne, jehož voda uzdravila roku 1731 slepou 
ženu ze Zdíkova. Lidé z vimperské části Šu-
mavy rádi navštěvovali lesní poutní kapli ve 
Stožci. Oblíbeným poutním místem v oblasti 
jihovýchodní Šumavy byl Kájov i kaple Panny 
Marie Sněžné (zvaná Odpočívající na kame-
ni) nedaleko Vyššího Brodu. Pro mnohé Šu-
mavany a Jihočechy je dodnes významným 
poutním místem Lomec u Vodňan s nád-
herným barokním kostelíkem Jména Panny 
Marie.
Význačné postavení mezi poutními místy 
na Šumavě zaujímají Kašperské Hory s tra-
diční poutní slavností Panny Marie Sněžné. 
Původním cílem poutníků se tu stala malá 
kaplička na jižním okraji města, nazývaná 
„Grantl“ a vystavěná u dodnes vydatného 
pramene, jehož voda byla prohlašována za 
léčivou. Do dnešní podoby a velikosti se 
kaple zasvěcená Panně Marii Klatovské pře-
stavovala a rozšiřovala z dobrovolných pří-
spěvků věřících za děkana Mikuláše Toeppe-
ra v letech 1815 – 1816. Když ve 40. letech 
19. století tato kaple již nestačila sílícímu 
proudu poutníků, bylo rozhodnuto o výstav-
bě nové svatyně. Jednolodní novorománský 
kostel Panny Marie Sněžné tu opodál vyros-
tl z darů poutníků v letech 1850 - 1876. Vy-

Pokračování na straně 10
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Ke znamenitostem Kašperských Hor patří od 
dávných dob vydatný pramen, který vyvěrá 
na jižním dolním okraji města, poblíž kostela 
Panny Marie Sněžné, při cestě, která kdysi 
bývala součástí Zlaté stezky do Pasova. Pra-
men je sveden ke kamennému korýtku ve 
výklenku při severní straně nevelké poutní 
kaple Panny Marie Klatovské. Jeho voda byla 
prohlašována za léčivou a tak se pramen stal 
hlavním důvodem toho, že se Kašperské Hory 
staly vyhledávaným poutním místem.
Počátky mariánských poutí v souvislosti s ob-
líbeností místního pramene hledáme již v 17. 
století, v době, kdy v celé naší zemi dochází 
k velkému oživení mariánské úcty a tradice 
poutnictví. Víra v léčivou sílu vody vyvěra-
jící ze zemských hlubin má obecně původ 
již v pravěkých kultech pramenů. Křesťan-
ství na tyto tradice ochotně navázalo. Při 
vodních zdrojích, zvláště těch, ke kterým se 
pojila nějaká zbožná legenda, vznikala poutní 
místa. Voda z pramenů a studánek zasvěce-
ných Panně Marii podle víry našich předků 
léčila zvláště oční onemocnění. Na některých 

Moc a síla pramenů a studánek 
místech byly živé pověsti o studnách a pra-
menech mládí, které mohly staré lidi nejen 
osvěžovat ale dokonce jim navracet mládí. 
V pověstech, pohádkách i snech vystupují 
studánky jako místa průniku do neznámých 
světů nevědomí, do světů toho, co je skry-
té a v běžném životě nepřístupné. S touto 
vizí zřejmě souvisí touha po očistných koupe-
lích, pití z pramenů života a ukájení žízně po 
vyšším poznání. Studna a pramen s proudící 
vodou jsou v naší kultuře obrazem tělesného 
a duševního posílení a očisty. V atriu raně 
křesťanských kostelů a v křížových chodbách 
klášterů byl studni kromě praktických a litur-
gických účelů přikládán i symbolický význam 
jako „studnice života“. V dílech gotického 
a renesančního umění můžeme vidět postavu 
Krista nebo „Beránka Božího“ jak dávají do 
nádrže proudit „spásnou vodu“, která je ob-
razem mystické Kristovy krve. Ve velikonoční 
liturgii tuto symboliku podtrhuje hymnus: „Vi-
děl jsem pramen vody, který vyvěral z chrámu 
po pravé straně, a všichni k nimž voda dosáhla, 
byli uzdraveni a volají Aleluja.“ 

Podle biblické Písně písní je „fons signatus 
– zapečetěný pramen“ poukazem na Marii-
no panenství, ukazuje na Pannu Marii, která 
dala lidstvu „pramen spásy“ samotného Kris-
ta. Pramen jako zdroj vody, symbolický zdroj 
duchovního života a spásy, je v tomto smyslu 
atributem Panny Marie, počaté bez poskvrny 
dědičného hříchu.
V neposlední řadě je studna místem setkává-
ní, víme o tom nejen z Bible a kronik minu-
lých věků ale i z dnešního praktického života. 
(Vzpomeňme například na příběh setkání 
Krista se Samařskou ženou u studny, které 
s oblibou zobrazovala díla starého umění.) 
Přejme si, aby zázračné studánky v našem 
městě – Grantl u Panny Marie Sněžné nebo 
pramen Zmrtvýchvstání na Prádle – opět oži-
ly a daly dohromady lidi, kteří hodlají tato 
vzácná místa zvelebovat a pečovat o ně.
Pramenitá tekoucí „živá“ voda smývá veškeré 
nečistoty, zbavuje vlivů zla a uzdravuje, kéž 
také přibližuje lidi k nebi.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy a Šumavský kulturní spolek

Cesta k hraničnímu přechodu Modrý sloup 
Luzenským údolím může být zpřístupněna 
návštěvníkům. Musí se však dodržet něko-
lik podmínek – tak zní ve stručnosti rozhod-
nutí odboru Státní správy Národního parku 
Šumava, která rozhodovala o navržených 
kompenzačních opatření. 
Otázku zpřístupnění hraničního přechodu 
Modrý sloup řešila většina ředitelů Správy 
Národního parku Šumava. Všechny snahy 
však skončily fiaskem a následným doporu-
čením zpracovat hodnocení vlivu na ochra-
nu přírody, tzv. EIA. Hodnocení nakonec 
nechal zpracovat ředitel Pavel Hubený: 
„Nebyla jiná šance, jak se ke zpřístupnění 
Modrého sloupu legálně dobrat. Proto jsem 
nechal zpracovat hodnocení EIA. Verdikt 
však zněl, že cesta k Modrému sloupu bude 
mít významný negativní vliv na tetřeva 
hlušce, proto není možné ji otevřít. Ovšem 
dále hodnotitelé uvedli, že pokud Správa 
NP Šumava navrhne dostatečná kompen-
zační opatření, která by nezhoršovala vývoj 
populace tetřeva na Šumavě, a tato opat-

Legální zpřístupnění hraničního přechodu 
Modrý sloup je možné – pod podmínkami 

ření budou schválena, je možné o otevření 
cesty v omezeném režimu uvažovat.“
Vedení Správy NP Šumava proto navrhlo 
několik kompenzačních opatření. To první 
je zvětšení klidového území o 3 381 ha 
v oblasti kolem Poledníku, které se ale 
nedotkne existence stávajících turistických 
cest a cyklotras. Dalšími opatřeními bylo 
mimo jiné zpřístupnění Luzenského údolí 
k Modrému sloupu pouze v době od 15. 
července do 15. listopadu a v denní dobu 
od 10:00 do 17:00 bez možnosti vstupu 
se psy a jízdy na kolech. 
Orgán ochrany přírody, který návrh kom-
penzačních opatření vyhodnocoval, tedy 
odbor státní správy NP Šumava, je pro-
jednal se všemi dotčenými účastníky říze-
ní a stanovil jak regulace záměru, včetně 
podmínek, za kterých může být cesta ote-
vřena, tak vlastní kompenzační opatření 
spočívající v rozšíření klidového území ke 
zvýšení životního komfortu tetřeva hlušce, 
také rysa ostrovida nebo jeřábka lesního. 
Jednou z těch nejzásadnějších podmínek 

je dostatečná velikost šumavské populace 
tetřeva hlušce a prokazatelné zachová-
ní nebo zlepšení velikosti jeho populace. 
Modrý sloup bude tedy možné zpřístup-
nit, pokud se potvrdí existence více než 
735 jedinců tetřeva na území NP Šumava 
a Bavorský les. 
„Tuto podmínku považuji za zcela logic-
kou. To číslo 735 totiž vychází z posled-
ního monitoringu tetřeva, který probíhal 
v letech 2016-2018. Tehdy bylo potvrzeno 
605 jedinců s tím, že odchylka výpočtu 
modelu je 130 jedinců. I 735 jedinců tet-
řeva hlušce je tedy hodnotou maximálního 
odhadu současné populace.  Pokud tedy 
další monitoring tetřeví populace proká-
že tento počet, je jisté, že šumavská po-
pulace má pozitivní vývoj a bude možné 
zpřístupnit Modrý sloup,“ vysvětluje Pavel 
Hubený.
Monitoring tetřeva hlušce je už nyní na-
plánován na období nadcházející zimy 

stavění poutního kostela přispělo k tomu, že 
Kašperské Hory se staly významným pout-
ním místem Šumavy, kam směřovala procesí 
nejen z okolních osad a měst, ale i ze vzdá-
lenějších oblastí Čech, Bavorska a dokonce 

i z Vídně. Odhadovalo se, že na počátku 
20. století přicházelo o svátku Panny Marie 
Sněžné do Kašperských Hor kolem deseti ti-
síc poutníků. Poutní tradici Kašperských Hor 
se nepodařilo přerušit ani komunistickému 
režimu. Nový dech a mezinárodní rozměr 
nabrala tato slavnost zvláště v 90. letech 

20. století se změnou politických a spole-
čenských poměrů. Kašperskohorská pouť má 
i dnes svůj smysl jako svátek letního setká-
vání na šumavských horách, jako svátek víry 
a důvěry k Matce Boží.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Pokračování na straně 11

Dokončení ze strany 9

POUTĚ, AKTUALITY



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ strana 11

Výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice 
 

  
  
Tajemnice MěÚ Kašperské Hory  vyhlašuje v souladu se z. č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
dále dle z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a  § 110 z. č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pozici 
  

sociální pracovník/pracovnice  
- referent/ka sociálního odboru Městského úřadu Kašperské Hory. 

 
Místo výkonu práce: město Kašperské Hory  
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, nejlépe k 01.09.2022 
Pracovní úvazek: 1,0  

  
Požadavky na uchazeče a další podrobnosti najdete na www.kasphory.cz 

 
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek: 
Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu Městský úřad 
Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám tajemnice úřadu tak, aby byly 
doručeny nejpozději do čtvrtka 04.08.2022 do 12:00 hodin na podatelnu MěÚ. 
  
Obálka s přihláškou a požadovanými dokumenty musí být viditelně označena nápisem 
„Výběrové řízení – sociální pracovník“. 
 
Kontaktní osoba pro bližší informace:  
Ing. Andrea Staňková, tajemnice MěÚ, tel. 720 136 744, e-mail: tajemnik@kasphory.cz 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání 
důvodu. 

 
 
 

V Kašperských Horách 08.07.2022    Ing. Andrea Staňková 
        tajemnice MěÚ 

2022-2023 a výsledky by měly být známy 
v průběhu roku 2023. Další podmínkou 
zpřístupnění je vyhlášení klidových úze-
mí pro ochranu tetřeva hlušce tak, jak 
jsou navrženy a projednávány už od roku 
2019.
„To je podmínka, se kterou jsem osobně 
počítal. Projednávání klidových území 
a možnost zpřístupnění Modrého sloupu 
jsou totiž spojené nádoby. A protože už je 

znám výsledek stanovení kompenzačních 
opatření k Modrému sloupu, nic nebrání 
dokončit  projednávání klidových území 
v Radě NP Šumava už letos na podzim,“ 
plánuje ředitel Hubený. 
Návrh klidových území je k nahlédnutí 
zde: 
https:// www.npsumava.cz/sprava-np/
nova-zonace-a-navrh-klidovych-uze-
mi/navrh-klidovych-uzemi-narodniho-
parku-sumava/
V současné době běží patnáctidenní lhůta 

pro odvolání účastníků řízení ve věci zpří-
stupnění Modrého sloupu. 
„Se závěry řízení se plně ztotožňuji a jsem 
rád, že konečně máme jasno, zda a za ja-
kých podmínek je možné hraniční přechod 
Modrý sloup z české strany zpřístupnit 
veřejnosti. Samozřejmě je před námi ješ-
tě kousek cesty, ale tu její nejtěžší část 
máme za sebou,“ zakončuje ředitel Správy 
NP Šumava Pavel Hubený. 

Jan Dvořák
tiskový mluvčí

Dokončení ze strany 10

AKTUALITY
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Během loňského školního roku využila 
naše 5. třída možností zúčastňovat se růz-
ných soutěží a výletů pořádaných nejen 
školou, ale i ve spolupráci především s ná-
rodním parkem a dalšími institucemi. Žáci 
se zúčastnili přírodovědné a matematické 
soutěže, ve které Josef Švarc obdržel ve 
své kategorii 3. místo v okrese. Za to mu 
patří velká gratulace.
Stranou nezůstaly ani sportovní soutěže. 
Všichni žáci byli zapojeni do atletického 
čtyřboje a olympijského víceboje.
Během května a června jsme navštívili 
spoustu krásných míst Šumavy – Mod-
ravu, Tříjezerní slať, Povydří, Čeňkovu 
Pilu spojenou s prohlídkou elektrárny 
a zároveň jsme se vzdělávali ve výuko-
vých programech pod vedením Střediska 
enviromentální výchovy v Kašperských 

Akce žáků páté třídy
Horách. Děkujeme za pestře připravené 
programy a pracovní listy. Nechyběl ani 
výšlap na hrad Kašperk a výhled z Pus-
tého hrádku.
S průvodci národního parku jsme pozná-
vali Šumavu i z německé strany. 
V Neuschőnau jsme navštívili středisko 
Hans-Eisenmann-Haus a venkovní expo-
zici zvířat, která se dětem velice líbila. 
Zavítali jsme i do Techmánie a planetária 
v Plzni.
Závěrem lze říci, že po dlouhé covidové 
pauze se tento školní rok vydařil a mohli 
jsme se plně zapojovat do pestré nabídky 
programů nejen v závěru roku, ale i při 
různých příležitostech jako např. Den 
Země, Noc s Andersenem a další. 
Všem organizátorům děkujeme za 
spolupráci. 

Alena Kratochvílová
ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory

Na výletě v Neuschőnau (foto: fotoarchiv školy)

V právě skončeném školním roce 
2021/2022 žáci, kteří splnili povinnou 
školní docházku, řešili na jaře přijímací ří-
zení na střední školy. Přihlášky žáci na vy-
brané školy zaslali během února. V dubnu 
ti, kteří zvolili maturitní obor, absolvovali 
přijímací zkoušky. Z 20 vycházejících si 
maturitní obor zvolilo 12 žáků, 8 žáků se 
přihlásilo na různé učební obory. Všichni 
byli úspěšní a byli přijati na zvolené střed-
ní školy. Mezi vycházejícími jsou například 
budoucí veterinární technik, opravář ze-

Vycházející žáci
mědělských strojů, 
grafický designér, 
aranžér, předškolní 
pedagog či pracov-
ník v gastronomii. 
Všem přejeme
mnoho úspěchů ne-
jen při studiu, ale 
i v celém životě. 

Alena Lepešková
ZŠ, ZUŠ a MŠ

 Kašperské Hory Poslední školní den žáků deváté třídy (foto: fotoarchiv školy)

Příběhy s vyjmenovanými slovy
Namyšlený myslivec zůstal viset na stromě kvůli medvědovi, 
který se umýval pod stromem v umyvadle. Myslivec chtěl med-
vědovi ukrást mýdlo, aby přestal dělat po lese mydlinky.

M.  Synecký

Netopýr letěl z Ruzyně do Litomyšle a cestou potkal kobylu, 
která se třpytila jako diskokoule. Vedl ji vysoký kluk jménem 
Zbyněk. Byl tam i hlemýžď, který se šel umýt do potoka, pro-
tože spadl do bláta.

N. Korálová
žáci osmého ročníku

Tvořivé psaní
Básně s půvabem nesmyslu
Lysá ovce ladně běžela.
Po šišaté tabletě těžce šílela.

Jistého šikulu alkohol skolil
protože zelenou odpoledne zvolil.

Ostnatý ježek ležel pod stromem.
Lano ho odtáhlo i s traktorem.

P. Břicháčková
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Doba „covidová“ nás všechny chtě nech-
tě ovlivnila. V hodinách tělesné výchovy 
většina žáků začínala téměř od nuly. Žáci 
zapomněli pohybové dovednosti a návyky, 
o fyzické kondici ani nemluvím. Proto bylo 
velmi důležité, že jsme většinu školního 
roku mohli fungovat bez omezení. 
Opět jsme se zapojili do Sazka olympijské-
ho víceboje. Na konci roku jsme dosáhli 
na stříbrnou medaili za zapojených 78% 
žáků, ti splnili všechny disciplíny v dané 
kategorii. 
Na 1. stupni se plnil Olympijský diplom, 
jehož cílem není soutěžit o nejlepší výko-
ny, ale u každého žáka najít jeho přednosti 
a dle toho doporučit sporty, pro které má 
talent. 
Žáci 2. stupně se věnovali Odznaku vše-
strannosti. Plnění deseti disciplín podpo-
ruje všestranný sportovní rozvoj dětí. Ti 
mohou po dokončení všech disciplín porov-
návat svoje výkony a také získat odznak 
různé úrovně (bronzový, stříbrný, zlatý 
nebo ten nejvyšší diamantový). Našim 
mladým sportovcům od 6. do 9. ročníku 
se letos podařilo dosáhnout pouze na tři 
bronzové odznaky. Žáci 2. ročníku si popr-
vé vyzkoušeli plnit také odznak a k velkému 
překvapení získali sedm bronzových a dva 
stříbrné odznaky, což je velký úspěch.
Po dvouleté přestávce se podařilo usku-

Dobrodružství v Soběšicích
Pátek 17. června byl 
dlouho očekávaný 
den – chystali jsme 
se na výlet do Sobě-
šic. Pozvali nás totiž 
zemědělci z družstva 
na zábavné dopoled-
ne. V devět hodin 
už nás čekal před 
školou super auto-
bus a začalo dlouhé 
nastupování, protože 
s námi jeli ještě žáci 
z MŠ a z první a dru-
hé třídy.
Po příjezdu se nás 
ujala paní Svátková 

z družstva a začala prohlídka. Hezky jsme 
se u ní ale zapotili, protože jsme museli po-
řád odpovídat na zvědavé otázky, které za-
čínaly vždycky stejně: „Jestlipak víte…“ Pro-
hlédli jsme si krávy, telátka, dojení a hlavně 
ty obrovské nové traktory. Nás kluky by 
určitě bavilo na nich jednou jezdit. 
Taky jsme si povídali o pěstování brambor 
a mohli jsme si jeden vzít a doma zasadit. 
Těšíme se, co vypěstujeme. Největší dřina 
byla, když jsme zkoušeli dojit. Asi jsme byli 
šikovní, protože jsme za odměnu dostali 
nejenom klíčenku, ale kluky vzali do opra-
várenské dílny. To byl teprve zážitek!
Protože jsme pilně pracovali, všichni jsme 
dostali nakonec párek v rohlíku a limonádu 
a pak hurá autobusem zpátky před školu. 
Tak tenhle výlet stál za to. Děkujeme So-
běšicím a těšíme se na příště!

David, Paloma, Norma 
žáci speciální třídy ZŠ Kašperské HoryNa výletě v Soběšicích (foto: fotoarchiv školy)

Sportovní ohlédnutí tečnit lyžařský vý-
cvik 6. a 7. ročníku 
a také plavecký vý-

cvik žáků 3. a 4. ročníku. 
Hřiště nad školou bylo po celý školní rok 
uzavřené a my jsme se nemohli věnovat 
atletickým disciplínám. Na konci května 
jsme proto uspořádali na stadionu v Sušici 
atletický čtyřboj pro žáky prvního i druhé-
ho stupně. Před koncem školního roku byli 
vyhlášeni a odměněni ti nejlepší. 
Nemohu nevzpomenout Májovou laťku, 
soutěž ve skoku vysokém pro žáky 2. stup-
ně. Tato disciplína je technicky náročná, 
dlouhou dobu jsme se jí nemohli věnovat, 
a proto musím oce-
nit snahu a překva-
pivé výkony našich 
skokanů. 
Za zmínku stojí ještě 
jedna krásná akce, 
TMB olympijský běh. 
Je to největší běžecká 
akce v České republi-
ce oslavující Olympij-
ský den. Naše škola 
se 22. června zúčast-
nila poprvé. Všichni 
přítomní žáci zdolali 
vymezenou trasu 
(500 – 1000 m). Kdo 
dorazil do cíle, získal 
za odměnu medaili 
a sušenku, ale také 

pocit, že to zvládl. V každé kategorii byli 
ještě vyhlášeni a odměněni tři nejlepší. 
Obdivuhodný byl výkon B. Čonky (III. A), 
který vyhrál svoji kategorii a poté na vlast-
ní přání běžel ještě jednou se staršími spo-
lužáky delší trať a umístil se v první desít-
ce! Všichni ho odměnili velkým potleskem. 
Kromě zmíněného běhu žáci během dopo-
ledne tvořili koláže na téma „výjimečnost“ 
a také si připomněli olympijské hodnoty 
a co je „fair play“.
Všem přeji krásný zbytek léta a těším se 
na viděnou v novém školním roce. 

Miroslava Melicharová
ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory

TMB olympijský běh (foto: fotoarchiv školy)

Pasování žáků první třídy na čtenáře proběhlo slavnostně dne 24. června (foto: fotoarchiv školy)
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Tým pracovníků Českého rozhlasu v Pra-
ze – stanice ČRo 3 Vltava pod vedením 
hudebního redaktora a kampanologa Rad-
ka Rejška provedl v červnu a červenci le-
tošního roku několik nahrávek kostelních 
zvonů v našem kraji. V červnu se usku-
tečnila nahrávka zvonů kostela sv. Mar-

Přední kulturní osobností města Kašper-
ských Hor v 19. století byl městský úřed-
ník Engelbert Panni (1841 – 1896). 
Uznání si zaslouží především jeho kro-
nikářská a vlastivědná práce včetně vy-
dání dosud jediné historické monografie 
o Kašperských Horách, která byla vytiš-
těná roku 1876 v Klatovech. Engelbert 
Panni se narodil 5. září 1841 v Želnavě 
(Salnau) na Prachaticku rodičům Kleofá-
ši Panni a Marii Salzer. Engelbertův otec 
Kleofas působil jako učitel v Srní, později 
se přestěhoval do Kašperských Hor, kde 
se mimo jiné ujal také funkce ředitele 
místního kostelního kůru. Třiadvacetiletý 
Engelbert se v Kašperských Horách roku 
1864 přiženil do starobylé místní rodiny 
Kreussových, která bydlela v patrovém 
domě č. 2 na konci uličky mezi pivovarem 
a hostincem Ertl. S manželkou Jeanette 
měli pak sedm dětí, kterým zajistili zá-
kladní a středoškolské vzdělání. Engelbert 
Panni pracoval na radnici jako tajemník 
a finanční správce, zastával různé veřejné 
funkce a Kašperské Hory si velice oblíbil. 

V rámci 10. kola výzvy Vy rozhodujete, 
my pomáháme jsme od zákazníků sušické-
ho Tesca získali pro náš projekt Výlet pro 
seniory nejvíce žetonů, a tím i grant ve 
výši 30 000Kč na jeho realizaci. Jeho cílem 
bylo vrátit seniory po covidové pandemii 
do společenského života. V úterý 31. květ-
na jsme společně se seniory z Kašperských 
Hor a blízkého okolí vyrazili autobusem 
směrem na lovecký zámeček Kozel. Prošli 
jsme se zahradami a odpočinuli si před ho-
dinovou prohlídkou interiérů zámečku. Po 
prohlídce nás autobus odvezl do nedaleké-
ho Nepomuku, kde jsme společně pooběd-
vali v místní restauraci. Následovala exkur-
ze s ochutnávkou ve zdejším pivovaru Zlatá 
Kráva, kde jsme měli možnost vyslechnout 
informace o fungování pivovaru a ochutnat 

Výlet pro seniory

pivo z jejich domácí produkce – Plnotučnou 
12 a osvěžující citrónovou Yellow Cow 12.  
Někteří si odvezli domů na ochutnání i dal-
ší vzorky místních piv. Výlet sklidil mezi 
účastníky velký úspěch a těší se na další 
výpravu, rádi by se podívali třeba na zámek 
Hluboká nebo do Českých Budějovic.  My 
věříme, že se nám podaří podobnou pří-
jemnou akci brzy opět zrealizovat. 

Lenka Krátká
Charita SušiceVýlet pro seniory (foto: fotoarchiv Charita Sušice)

Výlet pro seniory (foto: fotoarchiv Charita Sušice)

Zvony v Českém rozhlase
kéty v Kašperských Horách, která bude 
průběžně odvysílána v průběhu letošních 
letních měsíců vždy o nedělním poledni 
a půlnoci. Další zvukové snímky zazna-
menaly zvony ve Vimperku, Stachách, 
Kvildě a Strašíně. Vimperské zvony se 
nacházejí ve zvonici, která stojí poblíž 

farního kostela Navštívení Panny Marie. 
Vedle nového velkého zvonu INOCENC 
(800 kg), který vyrobil nedávno zvonař 
Petr Rudolf Manoušek, je tu umístěn je-
den z nestarších zvonů v Čechách MARIA 
HILF, který byl ulit v roce 1419. Vimper-
ská zvonice je v době turistické sezóny 
veřejně přístupná. 

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy a Šumavský kulturní spolek

První moderní kronikář 
města Engelbert Panni

Ujal se práce městského kronikáře a na 
základě podrobné znalosti minulosti i pří-
tomnosti města a jeho okolí sepsal a vydal 
knihu „Die königliche freie Goldbergstadt  
Bergreichenstein und die ehemalige kö-
nigliche Burg Karlsberg“. Panniho hlavní 
dílo - rukopisná kronika o téměř 700 stra-
nách, uložená nyní ve Státním okresním 
archivu v Klatovech, je neocenitelným 
zdrojem poznatků o minulosti Kašper-
ských Hor, obsahuje mimo jiné jedineč-
nou kapitolu o místních tradicích, zvycích 
a pověstech. 
Panni jako hejtman místních ostrostřelců 
vytvořil pro tento c.k. privilegovaný spo-
lek služební předpisy, podobně s lékařem 
Dr. Stinglem a dalšími předáky města 
podpořil a stanovami opatřil spolek dob-
rovolných hasičů. 
Kronikář Panni se nedožil vysokého věku, 
zemřel po delší nemoci na srdeční vadu 
v pouhých 55 letech. Je pohřben v Kaš-
perských Horách na místním hřbitově 
v prostoru jižně od kostela sv. Mikuláše 
nedaleko hrobky rodiny Kreuss. 

Z rodu Engelberta Panni pochází paní He-
lena Mrázová z Prahy, která příležitostně 
Kašperské Hory navštěvuje, zúčastnila 
se zde například odhalení pamětní desky 
krále Jana Lucemburského v roce 2015.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Engelbert Panni, 1976 (foto: fotoarchiv muzea)
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O víkendu 9. a 10. července t. r. se uskuteč-
nil již potřetí program pod názvem Indu-
striální dědictví, tentokrát s dovětkem na 
Šumavě. Akce se poprvé uskutečnila v au-
tokempu Radešov, účastníci programu tak 
měli možnost si poprvé vyzkoušet rýžování 
v Opoleneckém potoce, případně i v mohut-
nější Otavě. 
Program byl opět zacílen nejen na rodiny 
s dětmi, ale rovněž i na všechny, které baví 
poznávat řemeslné a industriální dědictví 
našeho regionu. Vedle mosazných „zla-
tinek“, které jsme jako motivaci přidávali 
spolu s pískem do rýžovnických misek, se 
některým rýžovníkům podařilo vyrýžovat 
skutečné zlatinky. Rozměrově se jednalo sice 
o miniaturní, ale pro příležitostné rýžovníky 
svým významem velké kousky zlata.

Industriální dědictví na Šumavě v Radešově
Vedle již tradičního rýžování, výroby hli-
něných kahanů, ražby mincí, výroby pečetí 
byl program tentokrát zaměřen i na tradi-
ci dřevozpracujících provozů podél zdejších 
zlatonosných toků. Kromě dokončení výroby 
krabičky historických sirek si účastníci pro-
gramu mohli vyzkoušet opracovat loukoť 
a sestavit z jednotlivých dílů rozložené lou-
koťové kolo. 

Velice zajímavé bylo setkání s místním pa-
mětníkem, pane Horstem Hasenöhrlem 
starším z Rejštejna, který si se zájmem pro-
hlížel alba historických fotografií zachycují-
cích stará řemesla Šumavy. Měli jsme tak 
výjimečnou příležitost získat k těmto his-
torickým fotografiím zasvěcený komentář, 
který byl doplněn osobními vzpomínkami. 
I přes chladnější počasí byla dvoudenní akce 
slušně navštívena, odhadem se mohlo jednat 
o cca 450 osob. Jako pořadatelé jsme byli 
rádi, že mezi nimi bylo nemálo malých i vel-
kých účastníků programu z Kašperských Hor.
Program Industriální dědictví na Šumavě se 
konal s podporou Plzeňského kraje v rámci 
festivalu Industry Open 2022.

Zdeněk Svoboda
Gabreta Nova, z.s.

Kniha Šumavské pohádky paní tmy 
při křtu rozsvítila Horský klub
Na konci června proběhl v Horském klubu křest pohádkové kni-
hy Šumavské pohádky paní tmy, kterou napsala Jana Zábran-
ská Halbhuberová a ilustrovala ji Tereza Halbhuberová. Ķřest 
uváděl Zdeněk Svoboda a kmotry knihy byli Jana Sázavská a Ja-
roslav Zábranský. Během samotného křtu se přítomní diváci 
dozvěděli o samotném vzniku knihy. Jana Zábranská Halbhube-
rová absolvovala několikadenní pobyt v absolutní tmě, během 
kterého ji napadlo knihu napsat. Ke vzniku této knihy jí pak 
výrazně pomohla přepisem namluvených textů Jana Sázavská 
a další podporu našla u Jaroslava Zábranského. Dcera Tereza 
během svého těhotenství nakreslila všechny obrázky do knížky 
a pak bylo třeba sehnat dostatek finančních prostředků k jejímu 
vydání. S tím autorce pomohla široká veřejnost prostřednictvím 
portálu HitHit. Knihu můžete koupit u všech dobrých knihkup-
ců a také v Městském kulturním a informačním středisku.

Radek Nakládal
kulturní referent

Rýžování zlata (foto: fotoarchiv Gabreta Nova) Rýžování zlata (foto: fotoarchiv Gabreta Nova)

Výroba kola (foto: fotoarchiv Gabreta Nova)
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Začátkem července se v kostele Panny Marie 
Sněžné uskutečnil koncert Dua Angelorum 
s názvem Řeč Andělů. Harfenistka Katarína 
Ševčíková a sopranistka Valentýna Mužíko-
vá připravily nevšední zážitek spojením krá-
lovského nástroje harfy se zvučným hlasem. 
Během koncertu se posluchači také o har-
fě něco dozvěděli. Zazněla klasická hudba 
od renesance přes baroko až pro hudbu 
21. století pro harfu a zpěv. K výjimečné 
atmosféře tohoto koncertu přispělo také 
samotné prostředí poutního kostela Panny 
Marie Sněžné. Katarína Ševčíková v závěru 
koncertu uvedla: ,,Hudba je jedním z nejkrás-

Fotoohlédnutí za akcí 
66 mil Šumavských

Jan Plomer, organizátor

OHLéDNUTÍ, POZVÁNKY

Harfistka a sopranistka 
okouzlily posluchače

nějších a nejnádher-
nějších darů božích. 
Je jedním z nejlepších 
umění. Noty oživují 
slova. Hudba zahání 
duchu smutek, jako 
bychom se dívali 
na krále Saula. Je 
nejlepší útěchou pro 
zarmoucené lidi, jí se 
srdce upokojí, občer-
ství a osvěží.“   

Radek Nakládal
kulturní referent
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Sny a touhy Ivany Klimentové
Sólistka Opery Divadla J.K. Tyla v Plzni, pěvkyně Ivana Kli-
mentová, která pochází z Klatov, má řadu vazeb také ke Kaš-
perským Horám, žijí tu její dávní přátelé, vystupuje zde od 
svých studentských let, miluje zdejší krajinu. Pro letošní hu-
dební léto v našem městě připravila dokonce dva koncerty. 
V druhém letošním koncertu, který se uskuteční v pátek 19. 
srpna od 19:00 v kostele Panny Marie Sněžné se nám před-
staví ve zcela nové žánrové a interpretační poloze. Pro tento 
večer opustí svět tradiční opery a za klavírního doprovodu 
Táni Vaněčkové přednese svůj recitál „Sny a touhy“, vyplněný 
písněmi a šansony autorů jako Leonarda Bernsteina, Petra 
Hapky, Zuzany Navarové, Andrewa Lloyd Webera, Astora 
Piazzoly a dalších.
Můžeme si připomenout, že Ivana Klimentová je členkou ope-
ry DJKT v Plzni již od roku 1996. Ztvárnila zde dlouhou řadu 
menších i větších rolí, mnohé s výrazným hereckým projevem. 
Mezi nejsledovanější příležitosti její umělecké kariéry patři-
la postava Ženy v operním monodramatu Francise Poulenca 
Lidský hlas nebo titulní role v dramatickém oratoriu Arthura 
Honeggera Jana z Arku na hranici.  Významně byla obsazena 
například v letošní světové premiéře výpravné opery české 
skladatelky Sylvie Bodorové Quo vadis podle známé historic-
ké předlohy Henryka Sienkiewicze.

Koncertní recitál SNY A TOUHY IVANY KLIMENTOVÉ 
Večer plný písní a šansonů 

za klavírního doprovodu Táni Vaněčkové.  
– Kašperské Hory kostel Panny Marie Sněžné –

pátek 19. srpna, 19:00.
Vladimír Horpeniak, 

Šumavský kulturní spolek

Červencové projekce se těšily velkému 
ohlasu u diváků. Po pouťové odmlce se 
vrátí páteční promítání od 21:00.
12. srpna vás zveme na český film Srdce na 
dlani, českou romantickou komedii z roku 
2022 režiséra a scenáristy Martina Horské-
ho. Příběh vypráví o třech generacích jedné 
rodiny, jejíž členové najdou lásku. V hlav-
ních rolích se objevili Bolek Polívka, Eliška 
Balzerová, Jana Pidrmanová, Matouš Ruml, 
Vladimír Polívka a Kristína Svarinská. 
19. srpna se můžete těšit na snímek Tři 
tygři ve filmu: JACKPOT. Štěpán Kozub, 
Robin Ferro, Albert Čuba a Vladimír Polák, 
známí jako Tři Tygři, přivádí za podpory fa-
noušků do kin svůj celovečerní film. Ten se 
dá popsat jako sen každého malého kluka: 
hrdina s kamarádem vyhraje peníze, ukrad-
nou luxusní bourák a vydávají se vybrat si 
výhru. 
V pátek 26. srpna budou pro zájemce při-
praveny dva filmy. První bude uveden od 
18:00 v kině, v rámci konce prázdnin pro 
děti a rodiče. Jedná se o animovaný film 
Princezna rebelka. Vypráví o Mie, což je 
samostatné, velmi vynalézavé a protřelé 
děvče, které zažije velké dobrodružství. 

České filmy pod širým 
nebem také v srpnu

 

 

Recitál 

SNY A TOUHY  

 

 

 

Večer plný písní a chansonů 
za klavírního doprovodu 

TÁNI VANĚČKOVÉ 

Pátek 19.srpna 2022 
19 hodin 

Kašperské Hory - Poutní kostel Panny Marie Sněžné 
směr z náměstí do Amálina údolí 

vstupné 300 Kč 

Šumavský kulturní spolek Kašperské Hory 

 

  

Coby princezna se 
vydává na bláz-
nivou výpravu za 
záchranou prince. 
Do party se k Mie 
a lasičkám přidává i 
místní šašek a jeho 
mluvící maňásek.
Posledním filmem 
letního promítání 
bude 26. srpna ve 
21:00 komedie
Kdyby radši hořelo. 
Hasičská komedie 
z roku 2022, která 
je mírně inspirovaná 
teroristickým činem 
Jaromíra Baldy. 
Film bude také spo-
jen s originální po-
zvánkou, která zazní 
z našeho rozhlasu. 
Věřme v dobré po-
časí a ve stálý zá-
jem diváků.

Radek Nakládal 
kulturní referent
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DLOUHODOBÉ

Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh� 
Mapa s indiciemi � in�ocent�u na �adnici.
Kašpe�ské Ho�� |

S�pen | úte�k� a čt��tk� od 15:00
nedě�e od 10:30
Komento�ané p�oh�ídk� města
Vstupenk� k zakoupení � in�o�mačním 
cent�u � budo�ě �adnice. 
s�az před budo�ou �adnice |

Září | střed� od 15:00
Komento�ané p�oh�ídk� města
Reze��ace na te�.: 376 503 413.
s�az před budo�ou �adnice |

Pondě�k� | 14:30–15:30
C�ičení p�o senio��
Na ud�žení a z�epšení kondice.
spo�to�ní ha�a |

Pondě�k� | 16:00
C�ičení bato�átek
P�o mamink� s dětmi 1–4 �et. Nutná 
�eze��ace na te�: 733 576 399.
spo�to�ní ha�a |

Úte�k� | 19:30–20:30
Lekce jóg� s Lucií
Na zk�idnění tě�a i m�s�i. Cena:150 Kč.
spo�to�ní ha�a |

H�ad Kašpe�k | s�pen
úte�� – nedě�e 9:30–18:00
Možnost na�ští�it h�adní nád�oří.
Více in�o�mací na ���.kaspe�k.cz.
h�ad Kašpe�k |

H�ad Kašpe�k | září
úte�� – pátek 10:00–16:00
sobota – nedě�e 10:00–17:00 
Vstup na nád�oří zda�ma.
B�ižší in�o�mace na ���.kaspe�k.cz.
h�ad Kašpe�k |

KRÁTKODOBÉ

ČERVENEC

30.07. | 10:30
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nicko 
– Teto�ském kaná�u
Histo�ie �o�ařst�í na Šuma�ě. Ukázka
�ázání �o�ů a sta��ch řemese�.
Více in�o�mací na te�.: 605 025 563.
Rech�e u Mod�a�� – přístup z Rok�t� |

30.07. | 17:00
Cimbá�o�á muzika Mi�ana B�oučka
Hudební konce�t. Předp�odej �stupe-
nek � in�ocent�u � přízemí �adnice. 
Reze��ace na te�. čís�ech 376 503 413 
nebo 604 239 316. Vstupné: 200 Kč.
koste� Pann� Ma�ie Sněžné |

31.07. | 15:30
Di�ad�o Lok�a� – Sněhu�ka
Di�ade�ní předsta�ení p�o děti. 
Uskuteční se za každého počasí. Více 
in�o�mací na Facebooku �kaspe�sko-
ho�sk�pi�o�a�.
zah�ada Kašpe�skoho�ského pi�o�a�u |

SRPEN

02.08. | 13:00–16:00
O k�ok zpátk� s ko�o��átk�
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á 
o�čí ��na. Cena p�og�amu: 50 Kč. Je 
zapotřebí předchozí objednání.
Te�.: 731 530 284, 376 582 734
in�o�mační středisko NP Šuma�a |

06.08. a 07.08. | 10:00
Kašpe�skoho�ská pouť
Ducho�ní p�og�am, bohat� ja�ma�k 
na náměstí, setkání h�amonikářů 
a pest�� ku�tu�ní p�og�am. 
Pod�obnosti u�nitř čís�a.
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

06.08. | 20:00
Adam Vikto�a – �a�hanní konce�t
S�a�nostní akce � �ámci t�adiční pou-
ti Pann� Ma�ie Sněžné 2022. Zazní 
hudba sta��ch e��opsk�ch mist�ů na 
unikátních �a�hanách z �oku 1733.
koste� s�. Miku�áše |

08.08. | 09:00–12:00
Po stopách sa�ců Kašpe�skoho�ska
V�cházka po no�é naučné stezce. Na 
akci je zapotřebí předchozí objednání. 
Te�.: 731 530 284. Cena: 20 Kč
in�o�mační středisko NP Šuma�a |

09.08. | 13:00–16:00
O k�ok zpátk� s ko�o��átk�
Jak se zp�aco�á�á o�čí ��na a co je 
možné z ní ���obit? Cena p�og�amu: 
50 Kč. Na akci je zapotřebí předchozí 
objednání, te�.: 731 530 284.
in�o�mační středisko NP Šuma�a |

09.08.–11.08. | 21:15–22:45
Spo�ek Kašpa�: Macbeth
Jedna z nejznámějších Shakespea�o-
��ch he�. Předsta�ení bez přestá�k�.
h�ad Kašpe�k |

12.08. | 13:00–17:00
Ruční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků
(páteříků) na sk�ářském kahanu
V�p�á�ění o histo�ii sk�ářst�í na Šu- 
ma�ě a ukázka ���ob� sk�eněnéhoko-
�á�ku. Na akci je zapotřebí se předem 
objednat. Cena p�og�amu: 20 Kč; 
���oba ko�á�ku: 50 Kč
| in�o�mační středisko NP Šuma�a

12.08. | 21:00
LETNÍ KINO – S�dce na d�ani
Romantická komedie Ma�tina Ho�ské-
ho. Láska se na �ěk nebo na místo 
neoh�íží. Nikd� ne�íme, kd� a kde nás 
potká. Můžeme se třeba zami�o�at �e 
ško�ce, � důchodu, na u�ici, � pa�ku.
pa�čík pod kinem |

KULTURA      ČERVENEC – SRPEN 

Změna p�og�amu ��h�azena

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!
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16.09. 
Kašpe�skoho�sk� bab��on 
K�ub � p�žamu �ás z�e na 4. �očník 
akce k E��opskému dni jaz�ků. 
kino Kašpe�ské Ho�� |

17.09. |
Setkání odpů�ců těžb� z�ata na 
Šuma�ě
Město Kašpe�ské Ho�� a spo�ek Šu-
ma�a nad z�ato �e spo�up�áci se sd�u-
žením Čech� nad z�ato z�ou �šechn�, 
kteří chtějí ud�žet Šuma�u zd�a�ou, 
k�ásnou a ob��ate�nou. 
Kašpe�ské Ho�� |

17.09. | 09:00–18:00
Šuma�sk� FotoMa�aton s přednáš-
kou „Staňte se p�o�esioná�em s 
Robe�tem Vano“
Již 12. �očník ce�os�ěto�ě ob�íbené 
�otog�a�cké soutěže p�o ši�okou �e-
řejnost. Více na ���.�otoinstitut.cz 
nebo te�. čís�ech 376 582 734.
in�o�mační středisko NP Šuma�a |

23.09 | 15:00
C�k�o���et s p�ů�odcem
Údo�ím Losenice k Buzošné
Cena 120 Kč, dé�ka t�as� 16,5 km.
oko�í Kašpe�sk�ch Ho� |

24.09. a 25.09. | 10:00–17:00
Dn� šuma�ského t�ojh�adí
Opět se podí�áme do dob� minu�é, 
tentok�át za�ítáme do 14. sto�etí.
h�ad Kašpe�k |

25.08.–27.08. | 20:30–23:00
Noční p�oh�ídk� � s�pnu
Čas� p�oh�ídek: 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 a 23:00. Nutná �eze�-
�ace na in�o�kaspe�k.cz.
h�ad Kašpe�k |

26.08. | 18:00
P�incezna �ebe�ka
Z�eme �odiče s dětmi na animo�anou 
��ancouzskou pohádku. 
Vstupné: 120 Kč
kino Kašpe�ské Ho�� |

26.08 | 21:00
LETNÍ KINO – Kd�b� �adši hoře�o
Dob�o�o�n� hasič Standa se přip�a�uje 
na příchod potomka a �še konzu�tuje 
se s��m �zo�em, náče�níkem B�óňou. 
V tom a�e podezře�á automobi�o�á ne-
hoda na �e�ikonočním ja�ma�ku způso-
bí �e �si i�acioná�ní paniku p��noucí ze 
st�achu před domně��m te�o�ismem.
pa�k pod kinem |

ZÁŘÍ

10.09. | 10:00
Šuma�ské Kašpe�ské Ho��
Nebude ch�bět pest�� řemes�n� 
ja�ma�k, t�adiční histo�ick� p�ů�od, 
s�a�nostní zahájení a ��h�ášení osob-
nosti města. 
Z hudebních ��stoupení se můžete 
těšit napřík�ad na bubeník� Tam-
bou�, skupinu K�íč, �enesanční hud-
bu Gothein, ��stoupení Micha� Šin-
de�ář band, Denn�ho pa�ťák� nebo 
a�te� pa�t� s DJ. 
Z da�ších účinkujících se předsta�í 
kejk�íř Papuch – še�míř a tanečník, 
��tířské ��stoupení SHŠ C�atonia 
K�ato��, Ci�kus Be�to – ci�kuso�é 
předsta�ení, ak�obatické ��stoupení 
skupin� A�ent�� a da�ší.
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

12.08.–14.08. | 20:45–23:15
Spo�ek Kašpa�: C��ano
Příběh p�n� h�dosti a �ásk�. Vstupenk� 
k zakoupení na ���.kaspe�k.cz nebo 
� in�o�mačním cent�u.
h�ad Kašpe�k |

13.08. a 14.08. | 
Pouť na Če��ené
Spo�ek osadníků Če��ené na Šuma�ě 
Vás z�e na 17. �očník obno�ené pouti.
Če��ená u Kašpe�sk�ch Ho� |

14.08. | 10:00–15:00
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nicko
- Teto�ském kaná�u
Více in�o�mací na te�.: 605 025 563.
Rech�e u Mod�a�� – přístup z Rok�t� |

14.08. | 15:30
Loutk� bez h�anic – Tři kouze�né da��
Předsta�ení p�o děti se uskuteční 
za každého počasí. Více in�o�mací na 
Facebooku �kaspe�skoho�sk�pi�o�a�.
zah�ada Kašpe�skoho�ského pi�o�a�u |

16.08. | 09:00–12:00
Po stopách sa�ců Kašpe�skoho�ska
V�cházka po no�é naučné stezce. Na 
akci je zapotřebí předchozí ob- jedná-
ní. Vhodné p�o děti od 5 �et.
Te�.: 731 530 284. Cena: 20 Kč
in�o�mační středisko NP Šuma�a |

19.08. | 19:00
I�ana K�imento�á
Veče� p�n� písní a chansonů za k�a�í�-
ního dop�o�odu Táni Vaněčko�é.
koste� Pann� Ma�ie Sněžné |

19.08 | 21:00
LETNÍ KINO – Tři t�gři �e ��mu – 
Jackpot.
Ve zběsi�é akční komedii se na dob�o-
d�užnou cestu za nečekanou ��h�ou 
��dá předpos�ední česk� akční h�dina. 
pa�čík pod kinem |

KULTURA             SRPEN – ZÁŘÍ

Změna p�og�amu ��h�azena

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!


