Pro obyvatele Kašperských Hor a okolí

Ročník 19, číslo 5, rok 2021

Putování po Zlaté stezce
Ohlédnutí starostky za historickými slavnostmi
ŘÍJEN 2021
Podzimní volby
Přinášíme informace k volbám do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Významné události
Připomenutí významných událostí, které se
uskutečnily v tomto roce.
V čele slavnostního průvodu byla nesena nová kašperskohorská vlajka (Foto: Aleš Motejl)

11. září 2021 se uskutečnil další ročník
Šumavských Kašperských Hor. Slavnosti
byly plné významných událostí pro naše
město.
První z nich bylo představení nové městské
vlajky. Král Maxmilián II. 4. října 1572 polepšil Kašperským Horám znak, který všichni dobře znáte. Několik století tedy máme
městský znak, ale vlajku jsme dosud neměli.
Vidět jste ji mohli v čele historického průvodu, někteří ji viděli už při mši v kostele
sv. Markéty, kde vlajku požehnal apoštolský
nuncius Mons. Charles Daniel Balvo.
Jednotlivé části vlajky vycházejí právě ze
znaku, ať už je to zlaté damaskování znázorňující zlaté žíly, kvádrovaná hradba,
nebo pravá paže držící mlátek, a dále
u paže je ještě umístěno želízko a kopáč.
Tedy nástroje vztahující se k tehdejší těžbě
zlata. Kopii vlajky můžete vidět na budově
radnice, kde je umístěna.

Další významnou událostí bylo rozeznění dvou opravených a tří nových zvonů
ve věži kostela sv. Markéty na náměstí. Od
dob válečných zde nebyly plnohodnotné
zvony a od loňského 9. října vůbec žádný. Ráda bych poděkovala všem, kteří se
o zvony zasloužili. Děkuji panu Petrovi Rudolfovi Manouškovi, který zvony opravoval
i odléval nové. Chtěla bych poděkovat Nadaci Blížksobě, která na zvony věnovala
významnou finanční částku, i všem dárcům,
kteří na ně přispěli.
Významnou událostí, alespoň pro mne,
bylo ocenění poštovní známky, na které je vyobrazen městský hrad Kašperk.
Známka se křtila 25. září 2020 v obřadní
síni radnice. Letos se uskutečnila „Anketa
o nejkrásnější známku roku 2020“. 6 267
hlasujících vybíralo ze 47 poštovních známek
Pokračování na straně 2

Pozvánky
Přehled připravovaných kulturních událostí
ve městě a blízkém okolí.
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dlouholetou činnost
patří velké poděkovydaných v loňském roce v naší republice. vání. Na slavnos656 lidí hlasovalo právě pro hrad Kašperk. tech jsme mu chtěli
Autorem známky je pan Adolf Absolon, kte- veřejně poděkovat
rému k úspěchu gratuluji.
a předat mu drobOsobností Kašperských Hor se v letošním ný dárek, bohužel
roce stal pan Petr Jelínek. Je místním pod- se osobně nemonikatelem, který se zabývá stavební činností hl zúčastnit. Pan
a při tom zaměstnává místní občany. Má Větrovec se letos
podíl i na opravě naší radnice, samozřejmě rozhodl, že už chce
i na dalších domech ve městě. Ocenění zís- předat pomyslné
kal i za budování dobrých sousedských vzta- žezlo svému nástuphů a dobrého jména našeho města. Panu ci. Oním žezlem byl
Nastupující kronikář Václav Kůs (Foto: Aleš Motejl)
Petru Jelínkovi za vedení města i za sebe zlatý brk.
blahopřeji.
Tím nástupcem, novým kronikářem, se stal
Osobnost Kašperských Hor se na našich pan Václav Kůs, současný kastelán našeho
slavnostech uděluje již několik let. Historic- hradu Kašperk. Pomyslné žezlo - zlatý brk ky prvními oceněnými byli manželé Jarmi- jsem za nemocného pana Větrovce panu Kůla a Karel Větrovcovi. Pan Karel Větrovec sovi předala, popřála jsem mu hodně úspěje dlouholetým kronikářem našeho města, chů v práci, hlavně hodně zdraví, aby se po
s činností začal ve svých 60 letech a letos 30 letech jeho činnosti, nebo i za delší dobu,
je tomu 30 let, co zachycuje život našeho s ním některý další starosta také mohl loučit
města. V roce 2019 udělil Plzeňský kraj 2. a poděkovat mu za jeho práci. Zlatý brk domísto Kašperským Horám v soutěži O nej- stal proto, aby měl čím kroniku psát.
Bohuslava Bernardová
Velmi významnou událostí, které byly
lepší kroniku Plzeňského kraje 2019 vedestarostka města Kašperské Hory
věnované zářijové slavnosti, je 30 let
nou elektronicky. Karlu Větrovcovi za jeho
nepřetržitého přátelství s partnerským
městem Grafenau z Bavorska. Listina stvrzující partnerství obou našich
měst byla podepsána 5. května 1991
tehdejšími starosty Gerhardem Töpflem a Františkem Kortusem, který
zemřel v roce 2014. Celou záležitost
připravoval, také dnes již zesnulý, pan
Ernst Nebl, spolu s ním pan Willi Schindler který byl v tu dobu tajemníkem, u zrodu dlouholetého
partnerství nechyběla paní Leante
Janderová. Pánové Töpfl a Schindler
i paní Janderová byli na slavnostech přítomni. Všem za to děkuji.
Téměř na den přesně, 10. září 2016, byl
v průběhu našich slavností zasazen Dub
přátelství, který připomíná 25. výročí
partnerství našich měst. Pokud jdete
na hrad Kašperk Karlovou ulicí směrem
do údolí, dub míjíte. Předtím, v roce
Zástupci měst Kašperské Hory a Grafenau (Foto: Aleš Motejl)
2014, jsme tam společně sázeli lípu
a myšlenka byla taková, že se jednou
koruny obou národních stromů spojí
a potvrdí naše dlouholeté přátelství.
Do budoucna bych si přála, aby partnerství našich měst pokračovalo dalších
mnoho desetiletí. Aby se nejen zástupci vedení obou měst rádi potkávali, ale
aby se přátelství utvářelo už u našich
nejmenších obyvatel, tedy dětí z mateřských škol a ze základních škol. Zde
musíme začít. A já osobně bych jim přála, aby všichni znali jazyk druhé země
a bez problémů se spolu domluvili.
A našim společně zasazeným stromům
přeji, aby rostly, sílily a jednou opravdu spojily své koruny, a tím symbolicky potvrzovaly přátelství našich měst.
Dokončení ze strany 1

30 let přátelství

měst Kašperské Hory
a Grafenau

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Petr Jelínek (Foto: Aleš Motejl)

Šumavské Kašperské Hory (Foto: Aleš Motejl)
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Zubní ordinace
Zubní ordinace bude od 1. ledna 2022
opět v provozu.
Ordinační hodiny:
		
Úterý 10:00 – 18:00
		
Středa 7:30 – 15:30
		
Čtvrtek 7:30 – 16:30
		
Pátek 7:00 – 12:00

Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:

Pro objednání volejte od 1. října 2021 na tel. 601 323 063 ve dnech středa, pátek,
neděle, v čase 14:00 – 16:00.

MDDr. Petra Šislerová

Výzva k úhradě poplatku
Dne 30. září 2021 uplynula splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Žádáme občany, kteří tento poplatek doposud neuhradili, aby
tak neprodleně učinili v pokladně Městské úřadu Kašperské
Hory.
Děkujeme

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Finanční odbor Městského úřadu Kašperské Hory

pozvánka na jednání

informace pro

zastupitelstva města

občany

Příští jednání se uskuteční:
21. října.
Zastupitelstvo města se koná
od 17:00, místo konání bude
upřesněno.

Od 29. srpna je zprovozněna nová
výstupní zastávka autobusu u školy.
Zastávka Kašperské Hory ze směru
Soběšice, Nezdice, je určena pouze pro
výstup.

Termíny jednání Rady města Kašperské Hory
13. a 27. října 2021 a 10., a 24. listopadu 2021
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.
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 Kašperskohorského zpravodaje, ceník inzerce, elektronická verze aktuálního vydání a archiv předchozích ročníků
jsou k dispozici na webu města: http://www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj.

Kůsová Růžena
Stíbal František
Ferenčík Štefan
Franková Květa
Červeňáková Jolana
Janoščíková Růžena
Marek Josef
Petraková Anna
Větrovcová Jarmila
Švajka Josef
Dadáková Marie
Jirovcová Václava
Niebauer Václav
Polášková Helena
Šubová Hana
Šebková Helena
Horváthová Rozália
Vrhel Arnošt
Králíková Marie
Ludvarová Emilie
Svobodová Lidmila
Milý Oldřich
Aubrechtová Jarmila
Zívr Miroslav
Hůlová Jaroslava
Hejlík Miroslav
Oudesová Zdeňka
Pavelek Mojmír
narodili se:
Lišková Anna
Beránek Šimon
Nauš Antonín
Štekrová Isabela
zemřeli:
Pavelková Žofie
Pozůstalým tímto vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Pokud si nepřejete být ve
Společenské kronice zveřejněni, sdělte to na MěKIS, nebo e-mailem na
adresu: zpravodaj@kasphory.cz

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

20. listopadu 2021
Příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz
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Co nového stavíme?
V září 2021 jsme zahájili dvě nové stavby
poté, co jsme fyzicky dokončili akci „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední – Vimperská“.
V Besední ulici bude stavbu „Kašperské
Hory – Rekonstrukce požární zbrojnice“
provádět firma PRIMA Strakonice, a.s.
Naši dobrovolní hasiči tím získají kvalitní
zázemí pro svojí práci. Polovinu nákladů
pokryje dotace z Ministerstva vnitra, ze
zbylé poloviny dvě třetiny pak dotace od
Plzeňského kraje. Celá akce by měla být
hotová do konce května 2022.
Druhou stavbou je „Víceúčelové hřiště
u školy“. Jedná se o rekonstrukci prvního
hřiště nad starou tělocvičnou, kde se mimo
jiných hrál fotbal. Projekt je spolufinancován z dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj. Oslovili jsme 5 firem, výběrového

svým dětem a vnoučatům vysvětlili, že
na hřiště, kde probíhá stavba, opravdu
v zájmu vlastní bezpečnosti nemohou.
Děkuji za pochopení.

řízení se zúčastnily dvě. Jediným kritériem
Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory
byla cena díla, vítězem se stala firma
Swietelsky stavební
s.r.o., které již byl
prostor předán k výstavbě. Stavba by
měla být hotová na
konci srpna 2022.
Nyní tam Technické
služby Města Kašperské Hory, s.r.o.,
opravují
opěrnou
zeď, ta není předmětem vysoutěžené zakázky. Hřiště
je v současné době
mimo provoz. Prosím všechny rodiče
a prarodiče, aby Předání klíčů od hasičárny stavební firmě (Foto: Radek Nakládal)

Kam směřují Kašperské Hory?
Vážení spoluobčané,
od posledních voleb do zastupitelstva
města uběhly už téměř tři roky a pomalu
se můžeme ohlížet, co se ve městě změnilo, co se podařilo a co se nepovedlo.
Změnu rázu našeho města nelze přehlédnout. Vyrůstají zde apartmánové domy
developerských firem, s byty, za ceny na
které málokdo z místních občanů dosáhne,
připravuje se projekt na výstavbu obchodního domu, který potřebujeme, abychom
si v turistické sezoně měli kde koupit odpoledne pečivo a aby naši noví spoluobčané z apartmánových bytů neumřeli hlady.
A konečně se dokončuje neskutečně nákladná rekonstrukce ulice Besední, která
spolykala tolik finančních prostředků, že
nezbylo na údržbu ostatního městského
majetku. Zasedání zastupitelstva města ze
dne 29. července 2021 bylo důležité pro
určení budoucí podoby Kašperských hor.
Nejžhavější debata byla okolo prodeje
části pozemku 180/1, o kterém se předem
vědělo, kdo jej koupí a co na něm chce

vystavět. Co jiného než apartmánový dům
a s tím spojené rekreanty z velkých měst.
Opravdu to tak chceme? Proti prodeji se
ozval místní mladý člověk a poprosil nás,
zastupitele, abychom část zmiňovaného
pozemku neprodávali. Zdůvodnil to tím,
že výstavba dalšího takového domu ovlivní život těch, kteří v Kašperských Horách
vyrůstali a kteří zde chtějí žít. Nezbývá
než souhlasit. Na mou námitku, že cena za
metr čtvereční je dle mého názoru nízká,
mi bylo odpovězeno: ,,My si myslíme, že
je akorát.“Hlasování bylo 8:4. Pro prodej
hlasovali zastupitelé SNK Nové Kašperské
Hory a zastupitelé SNK Nezávislí, jejichž
uskupení tvoří v zastupitelstvu těsnou
většinu. A tak nám ve městě vyroste další
apartmánový dům.
Asi každý, kdo zaznamenal dění na současném realitním trhu na Šumavě, si nemohl nevšimnout jasného trendu. Prodávající zadá extrémně vysokou, skoro by
se chtělo říci přemrštěnou cenu za svoji
nemovitost, zveřejní na realitním portálu

a čeká, jaký bude zájem. Překvapivě často
nakonec, třeba po několika měsících, nemovitost za tuto cenu i prodá. Ale existují i výjimky. Například v případě prodeje
městských nemovitostí na posledním zastupitelstvu, bylo postupováno obráceně.
Prodávající (Město K. Hory) se domluvilo
s konkrétním zájemcem a po minimální
zákonné lhůtě zveřejnění na úřední desce
se 8 zastupitelů rozhodlo konkrétnímu zájemci nemovitost prodat za předem známou cenu.
V současné době se ve městě staví, či se
zamýšlí stavět okolo 100 až 125 apartmánových bytových jednotek. Jsem přesvědčen, že tento způsob rozvoje města
zvedne náklady na odpady, topení, vodné
a stočné pro ty občany, kteří v Kašperských Horách trvale žijí. Doufejme, že
tento trend brzy skončí a vedení města jej
nebude podporovat prodejem městských
pozemků developerům.

Ondřej Koubek
člen zastupitelstva města Kašperské Hory

Odbor životního prostředí
upozorňuje občany, že bioodpad, který se ukládá do velkých kontejnerů rozmístěných na několika místech města, doplňuje občas
i odpad, který tam nepatří − plasty, papíry i sklo. Většinou bývá v blízkosti i hnízdo barevných zvonů, (žlutý, modrý a zelený, kam
můžete odhodit výše uvedené druhy odpadů). Také při zavedení povinnosti svážet bioodpad bývalo dobrým pravidlem, že do kontejneru se dávala jen posekaná tráva, listí, drobný odpad ze zahrádek, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, nikoliv však větve!!! Ty prosím
ukládejte vedle kontejneru. Větve zamíchané v ostatním biologickém odpadu nesmírně ztěžují práci zaměstnancům technických služeb
města, kteří potom musí větve pracně vybírat, protože kompostárna si prostě s celými větvemi neporadí. Děkuji.
Helena Marková
Odbor životního prostředí Městského úřadu Kašperské Hory
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Jaká bude další sezóna centrálního
zásobování teplem?

V současné době máme jako provozovatel
k dispozici:
»»Kotel K1 na biomasu o výkonu 1 600
kW
»»Kotel K2 na biomasu 2 400 kW
»»Spalinový výměník K1 s reálným výkonem
15 kW
»»Spalinový výměník K2 s reálným výkonem 25 kW

Poznáváte?
Poznáváte stavbu, kterou vidíte na
obrázku?

»»Záložní kotle na ELTO 2 x 495 kW, celkem
990 kW (neumožňuje souběh zdrojů)
Využitelný výkon je dnes tedy 4 040 kWt.
Záložní kotle nyní slouží jako náhrada při
výpadku centrálního zdroje.
Po plánovaných úpravách, tzn. jakmile dojde k výměně kotle 1,6 MW za nový 2,4
MW, posílení páteřního teplovodu z výtopny a k instalaci nového komunikačního
systému, který zaručí regulaci největších
odběrných stanic a souběh zdroje na
ELTO, bude navýšen celkový výkon. Ten
pak zaručí dostatek tepla pro současné
i již naplánované odběry.
Plánovaný instalovaný výkon po úpravách:
»»Kotel K1 2 400 kW
»»Kotel K2
2 400 kW
»»Spalinový výměník K1 55 kW (po úpravě napojení)
»»Spalinový výměník K2 84 kW (po úpravě napojení)
»»Kotle na ELTO 2x 430–495 kW 990 kW
(ze záložního zdroje bude špičkový, tzn.
doplňkový zdroj)
Plánovaný využitelný instalovaný výkoncelkem: 5 929 kW

Obr. vlevo kotel K1 - 1,6 MW určený k výměně,
vpravo kotel K2 - 2,4 MW na biomasu

Kašperské Hory – klasicistní měšťanský
dům č. p. 68 v Dlouhé ulici s kvalitní
dobovou štukovou fasádou z počátku
19. století. Jedná se o štítové patrové
stavení s plackovými klenbami v přízemí
a pavlačemi ve dvoře. Plasticky členěná
klasicistní fasáda byla v parapetech pod
okny zdobená plastickými věnci, vstup
do domu (do průjezdu) vymezovaly po
stranách dva pilastry s vystupujícími
hlavicemi. Ačkoliv dům byl chráněnou
kulturní památkou, byla jeho hodnotná
historická fasáda v 70. letech 20. století
vandalsky otlučena a nahrazena stříkanou omítkou. Asi už od konce 18. století dům vlastnila bohatá sklářská rodina
Eisnerova ze sklárny ve Vogelsangu.
V Kašperských Horách dlouho přežívalo

Vážení čtenáři, následující text bude zřejmě
zajímat především občany města využívající k vytápění centrální zásobování teplem
z městské výtopny, dále jen CZT.
Výrobu tepelné energie pro připojené objekty na CZT v současné době zajišťujeme
dvěma nízkotlakými teplovodními kotli na
biomasu o výkonu 1,6 a 2,4 MW. Kotle jsou
umístěny v centrální výtopně ve Smetanově
ulici. V Besední ulici je pak umístěna záložní
kotelna na ELTO (extra lehký topný olej)
disponující dvěma kotli zn. De Dietrich o celkovém výkonu 0,99 MW. Výkon na zdroji
v centrální výtopně je od počátku výstavby
CZT v roce 2005 neměnný. Záložní kotelna
na ELTO byla vybudována v roce 2012 a od
kolaudace v roce 2019 slouží jako záložní
zdroj při výpadku centrálního zdroje. Od
vybudování kotelny došlo k podstatnému
navýšení počtu předávacích stanic a v současné době nelze poptávce po připojení
dalších objektů k CZT vyhovět. Rozdíl mezi
možnou výrobou a potřebou tepelné energie se zvýšil hlavně v ranních špičkách při
nižších venkovních teplotách. Z tohoto důvodu již probíhají přípravy na navýšení výkonu centrální výtopny, vyvážení teplovodní
soustavy a úpravě záložní kotelny na ELTO
s budoucím využitím jako špičkového zdroje
(doplní výkon centrální výtopny v době, kdy
je spotřeba energie nejžádanější).
Pro větší přehlednost uvedu stávající a plánovaný stav tepelných zdrojů.

K těmto úpravám už byla vypracována
projektová dokumentace pro stavební
povolení. Jednotlivé fáze budou moci být
realizovány v letech 2022–2025 a zajistí
tak dostatek tepelné energie pro stávající
i již naplánované objekty. Pro další rozvoj
CZT nicméně nemůžeme tímto projektem
skončit, ale bude potřeba naplánovat další
navýšení na zdroji buď v podobě rozšíření stávající kotelny, nebo výstavby dalšího
zdroje v jiné části města.
Situace ve vytápění je díky nové zástavbě,
především v podobě apartmánových domů,
velice náročná. Rád bych tímto ale uklidnil
stávající odběratele, že k žádnému krácení
dodávek tepla z důvodu kapacity na zdroji nedojde. Jako provozovatelé máme po
dobu, než bude realizována výměna kotle, připravena řešení pro eliminaci zvýšené
potřeby tepla. Jedná se hlavně o rozložení
vytápění v čase, regulaci průtoku teplonosného média, až po rozdělení soustavy s využitím kotelny na ELTO pro část města.
Za společnost EVK Kašperské Hory s.r.o.
vám přeji příjemný podzim.

Marek Jan Vrba
jednatel EVK Kašperské Hory s.r.o.

značka Horki

povědomí o nesmírném bohatství právě
této rodiny, tvrdilo se tak, že ve sklepeních eisnerovského domu číslo 68 byly
ukryty sudy plné zlatých dukátů. Před
rokem 1945 patřil dům podnikateli Karlu Blochovi, který naštěstí tenkrát pobýval v Chile. Dům v těch časech obývaly
čtyři rodiny. Nedávná doba před 1990
umístila do přízemí této budovy kanceláře správy místního Státního statku.

volby, čtenáři píší
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Informace o podzimních volbách

8. a 9. října 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VOLEB
Starostka města Kašperské Hory, podle ust.
§ 15c, odst. 1 písm. zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 8. října 2021 14:00−22:00
v sobotu dne 9. října 2021 08:00−14:00
2. Místem konání voleb je ve stanoveném
volebním okrsku volební místnost:
výstavní místnost v budově radnice (přízemí) - Náměstí 1, Kašperské Hory
(volební okrsek č. 1).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství a další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb.
4. Pokud volič neobdržel hlasovací lístky
(do úterý 5. 10. 2021), bude mu sada
hlasovacích lístků vydána ve volební
místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková vo-

lební komise hlasování neumožní
6. K zajištění pořádku ve volební místnosti
a důstojného průběhu hlasování je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
HLASOVÁNÍ MIMO
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Základní formou hlasování ve volbách je
hlasování ve volební místnosti. Volební
zákony však pamatují i na situace, kdy
se volič z různých, zejména zdravotních,
důvodů nemůže do volební místnosti dostavit. V takových případech probíhá hlasování do přenosné volební schránky, se
kterou se za voličem (na území příslušného volebního okrsku) vydávají 2 členové
okrskové volební komise.
Volič uplatní svůj požadavek na hlasování
do přenosné volební schránky:
»»u Městského úřadu Kašperské Hory,
v pracovní dny před volbami v době od 8
do 17 hodin na tel. 720 136 744, nebo
prostřednictvím e-mailu: tajemnik@kasphory.cz
a
»»ve dnech voleb i přímo u okrskové volební komise; telefonní spojení do volební
místnosti ve dnech voleb, tj. v pátek od
14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8
do 14 hodin, je: 376 503 414.

Jak se žije na Kavrlíku?
Dobrý den do Zpravodaje z Kavrlíku.
Rozhodla jsem se napsat tento článek,
i když se věnuji spíš básním, ale když se
mi něco nelíbí, tak to prostě musí ven.
Máme zde na Kavrlíku cestu...cestu? Koneckonců samé kamení a díry vymleté
od dešťů, které se bohužel s cestou nemazlily , vymlely ji a udělaly z ní vlastně
potoky, které stékají dolů na otočku. Ta
je jedním velkým koupalištěm pro myši
a navíc rozježděná od nákladních aut,
která zajíždějí na stavbu. Vím, že za to
nemohou.
A tady se ptám :„Čí je to vina?“ Voda dál
stéká jako potok po cestě kolem kapličky dolů do údolí, kudy chodí turisté po
cestě. Po cestě? Nejen, že neposekané,
ale plné bláta, kamení a dole v údolí v lesíku je bažina a to taková, že turisté mě

kolikrát žádali, jestli si zde mohou umýt
nejen obuv, která byla jedno bahno, ale
i nohy. Je mi jich líto, a tak jsem ukázala
jen na sud vody. Udělám zde asi záchrannou venkovní umývárnu a poskytnu jim
příště i mýdlo a ručník.
Cesta je natolik vymletá, že je to tu
o úraz a zlomení nohou, kamení se valí
do trávy a do rybníčku, kde se již udělal ostrůvek z kamení. Žlaby, které zde
dávala firma, jsou podemleté a vyrvané
i s trávou a voda stéká i pod nimi a tvoří
se tůňky. Při velkých deštích voda okolo
stříká jak Křižíkova fontána v Praze na
Výstavišti.
Vše bylo nahlášeno, ale akce "Z" se nekoná a jak je vidět ani konat nebude, máme
si prý poradit sami...
Taky zde od hradu Kašperk sjíždí nepo-

Pro podání žádosti není nutný žádný
formulář. Žádost o možnost hlasování
mimo volební místnost by měla být opodstatněna závažnými důvody (zejména
zdravotními).
Hlasování do přenosné volební schránky
může využít i volič s voličským průkazem.
Takovýto volič odevzdá před hlasováním
do přenosné volební schránky voličský
průkaz členům okrskové volební komise,
kteří se k němu dostavili s přenosnou volební schránkou.
O hlasování do přenosné volební schránky může požádat např. i volič, který ze
zdravotních důvodů nemůže dojít do místnosti, která není bezbariérová. V takovém
případě odhlasuje do přenosné volební
schránky v dostupném místě budovy, kde
se volební místnost nachází.

Andrea Staňková
tajemnice Městského úřadu Kašperské Hory

Informace k volbám najdete také na
webových stránkách města:
www.kasphory.cz
nebo na stránkách Ministerstva vnitra:
www.mvcr.cz/ volby

slušní cyklisté a nějakou značku u cesty
mají v paži. Jen čekám, kdy jim to na těch
kamenech ujede, dostanou šmíra a bude
zde nedej Bože i smrťák, nejen jejich, ale
i pěších turistů, kteří nestačí uskakovat
z cesty, aby je cyklisté nesrazili.
Tedy dobře! Poradíme si a na cestu nad
teletník uděláme závoru a bude klid. No
a ty žlaby na odvod vody ... co myslíte?
No, nakoupíme cement, písek a klidně to
uděláme ... zadarmo? Když si tedy máme
poradit ... tak si poradíme. A kdyby bylo
po mém, tak sem pozvu auto s betonem
a cestu nechám zabetonovat, srovnat
a bude to. Jenže zima se blíží a až to
zapadá sněhem a pak bude tát, tak co?
Myslím, že příští rok jsou komunální volby. Kdopak se do nich nedostane?
Děkuji za pochopení a jsem vám všem
s pozdravem, slunce v duši.

Mirka Langerová
Kavrlík

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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DRIVE – IN
VOLEBNÍ STANOVIŠTĚ
pro část okresu Klatovy, vymezenou správním obvodem ORP
Sušice:
Budětice, Bukovník, Čímice, Dlouhá Ves, Dobršín, Domoraz,
Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hlavňovice, Horská Kvilda,
Hrádek, Kašperské Hory, Kolinec, Modrava, Mokrosuky, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice u Sušice, Podmokly,
Prášily, Rabí, Rejštejn, Soběšice, Srní, Strašín, Sušice, Velhartice, Žihobce, Žichovice
bude umístěno 6. října od 8 do 17 hodin na adrese: Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje, Pražská 917, Sušice
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Nové zvony v Kašperských Horách
Historické chvíle v uplynulých měsících
a dnech prožívaly Kašperské Hory. Po téměř osmi desítkách let se do tohoto šumavského města vrátily zvony do věže
hlavního kostela sv. Markéty. Byla tak vyrovnána kulturní ztráta ještě z dob druhé
světové války, způsobená rekvizicí místních
zvonů pro válečné účely v roce 1942. Novodobý návrat zvonů se mohl uskutečnit
na základě úspěchu projektu Zvony pro
Šumavu, vyhlášeného v roce 2017 a rozsáhlé sbírky z iniciativy místního Šumavského spolku a Nadace Blížksobě. Záměr zahrnul restaurování dvou historických
zvonů a vytvoření tří nových zvonů v dílně
renomovaného českého zvonaře a restaurátora zvonů Petra Rudolfa Manouška ze
Zbraslavi.
Zvonař Manoušek zrestauroval dva silně
poškozené historické zvony, které pocházejí
z místního kostela sv. Mikuláše. Jsou zasvěceny - 1. sv. Ondřejovi a sv. Mikuláši, 2. Sv.
Josefu a sv. Jáchymovi. Jedná se o díla významného zvonaře raně barokní doby Jana
Pricqueye z Klatov z roku 1657.
Dne 8. července letošního roku odlil Petr
Rudolf Manoušek ve zvonařské dílně
Royal Eijsbouts v nizozemském Astenu
pro Kašperské Hory tři nové zvony, které
na základě veřejné ankety nesou jména: 1.
Matka Boží Panna Maria, 2. Sv. Markéta,
3. Sv. Anna. Na vysvětlenou si připomeňme, že Panna Maria je tradiční ochránkyní
měst a Kašperské Hory jsou starým poutním
místem Panny Marie Sněžné. Sv. Markéta je
patronkou hlavního městského kostela, kam
jsou zvony určeny, svatá Anna v místě požívá mimořádnou úctu již od středověku. Zvony byly ozdobeny reliéfy a ornamenty, které
vytvořil akademický malíř a sochař Miroslav
Houšť, Čestný občan Kašperských Hor.
Nové zvony byly opatřeny nápisy.
Zvon Maria: 786 kg, tón: fis1+0,5
nápis: Bože, dej každému srdci cítit tvou
lásku!
Zvon Markéta: 332 kg, tón: h1+0,5,
nápis: Bože, dej v každé mysli rozkvést
poznání!

Historický

Zvon Anna: 138 kg, tón: e2 + 1,
nápis: Bože, dej každé mysli naplnění!
Celková sestava s historickými zvony zní
v akordu: fis-a-h-cis-e, tedy s motivem melodie chorálu „Te deum“.
Svěcení zvonů
Slavnostní posvěcení nových a obnovených
zvonů se uskutečnilo za účasti široké veřejnosti v neděli 8. srpna 2021 v rámci tradiční poutní slavnosti Panny Marie Sněžné.
Světitelem zvonů, které pro tento obřad
byly vystaveny před kostelem a ozdobené
živými květy, byl světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Po obřadu následovala slavnostní pontifikální mše svatá,
kterou vynikajícím způsobem doprovodilo
Collegium pro duchovní hudbu z Klatov,
řízené Dr. Vítem Aschenbrennerem. Zazněla efektní Missa Conceptionis B.V.M. pro
sbor, sóla a orchestr českého skladatele 18.
století Josefa Antonína Sehlinga. Slavnosti
se zúčastnila řada čestných hostí – zástupců
partnerského města Grafenau, sousedního
bavorského okresu Freyung–Grafenau, německých krajanů, reprezentanti Nadace
Blížksobě jako ředitelka Marcela Murgašová, Jiřina Schmarcová, Martin Vohánka
a další. Zvlášť významným hostem slavnosti byl i německý vyslanec v Praze Dr. Hans
Peter Hinrichsen vzhledem k tomu, že
čestnou patronaci nad projektem převzal
dosavadní německý velvyslanec v Praze
Dr. Christoph Israng.
Doprovodné akce
Svěcení zvonů v Kašperských Horách mělo
i několik doprovodných kulturních akcí jako
například benefiční koncert koncertní varhanice Markéty Schley Reindlové a operní
pěvkyně – mezzosopranistky Ivany Klimentové v kostele sv. Mikuláše nebo koncert
sourozeneckého dua Tomáš Reindl – Markéta Reindlová se světovou premiérou Tomášovy skladby „Zvony ze šumavské pouště“ v poutním kostele Panny Marie Sněžné.

okamžik

S novými zvony se představila nová městská vlajka
4. října 1572 král Maxmilián II. polepšil
Kašperským Horám městský znak, který
používáme dodnes a který dobře znáte. Do letošního roku jsme však neměli
svojí vlajku. V některém z minulých čísel
Zpravodaje jsme Vás informovali, že se na
vlajce pracuje. Nyní je schválená sněmov-

ním podvýborem pro heraldiku a vexilologii a dne 10. září 2021 byla zapsaná
do registru komunálních symbolů. Nastal
tedy čas vlajku představit veřejnosti, což
jsme naplánovali na městské slavnosti.
V pátek 10. září 2021 naší vlajce při slavnostní mši v kostele sv. Markéty požehnal

Významným uměleckým příspěvkem byl
i slavnostní koncert souboru Collegium
Marianum ze skladeb českých a evropských
barokních mistrů se znamenitými sólisty
– flétnistkou Janou Semerádovou a sopranistkou Romanou Kružíkovou v kostele
sv. Mikuláše. Působivým dokladem toho,
že vlastenecký projekt Zvony pro Šumavu
oslovil i nejmladší generaci byla výstava výtvarných prací dětí ze základní školy v Kašperských Horách v předsíni kostela nebo
i upoutávkový banner na průčelí kostela.
Úspěšné završení projektu
Díky obřímu jeřábu plzeňské pobočky firmy Hanyš byly nové a restaurované zvony
v akci zvonaře Petra Rudolfa Manouška
a jeho pracovníků za pomoci domácích
Technických služeb města vyzdviženy
na věž v pátek 28. srpna. Zvony se pak
slavnostně poprvé rozezněly v pátek 10.
září 2021 kolem 18:15. Těmto netrpělivě
očekávaným radostným historickým okamžikům předcházela slavnostní pontifikální
bohoslužba v kostele sv. Markéty, kterou
celebroval apoštolský nuncius v České
republice, brooklynský rodák z USA, arcibiskup, Mons. Charles Daniel Balvo,
diplomatický zástupce Vatikánu. Skvělé
završení projektu „Zvony pro Šumavu“ se
pochopitelně dělo za účasti široké veřejnosti i čestných hostí z domova i zahraničí
včetně zástupců partnerského města Grafenau a krajanů v rámci tradiční městské
slavnosti Šumavské Kašperské Hory. Lze
dodat, že o akci Zvony pro Šumavu vzniká
filmový dokument režiséra Ladislava Moulise z Plzně, připravuje se i ilustrovaná česko-německá pamětní publikace za redakce
Vladimíra Horpeniaka a Evy Brosch. Vyjít
by měla ještě letos před Vánoci.
Přejme si, aby hlas nových a obnovených zvonů probudil Šumavu i celou naši
vlast k novému životu, ke kráse, lásce
i radosti!
Vladimír Horpeniak,
Šumavský kulturní spolek z.s. Kašperské Hory

apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel
Balvo.
Slavnostní mše byla věnována opraveným
a novým zvonům, které byly 27. srpna
2021 přemístěny z kostela do kostelní
věže. Po dohodě s farářem Janem Kulhánkem byla požehnána i vlajka. Chtěla bych
touto cestou poděkovat našim dobrovolným hasičům, konkrétně Václavu Novému, Jaroslavu Havlovi a Jaroslavu Čiefovi,
kteří vlajku do kostela přinesli a celou
dobu ji „strážili“.
Pokračování na straně 9
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Po mši následovalo rozeznění všech pěti
zvonů ve věži. O tuto událost byl velký
zájem, o čemž svědčilo velké množství přihlížejících. Kromě Mons. Charlese Daniela
Balva se slavnosti na náměstí zúčastnil fa-

ohlédnutí
rář Jan Kulhánek, bývalý senátor za okres
Klatovy a Domažlice Jan Látka, tvůrce
zvonů Petr Rudolf Manoušek, zástupkyně
Nadace Blížksobě Marcela Murgašová,
starostka města Bohuslava Bernardová
a také Dr. Vladimír Horpeniak. Byla to tak
slavnostní chvíle, že znějící zvony někte-
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rým přítomným vehnaly slzy do očí.
Velice bych si přála, aby zvony i vlajka nás
provázely při veselých slavnostních chvílích. Hlavně zvony aby se často nerozeznívaly z důvodu smutných událostí.
Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Zaposlouchejte se do zvuku zvonů
Kašperskými Horami se v pátek 10. září
poprvé rozezněly nové i staré zvony. Chtěl
bych využít příležitosti a těmito několika
řádky poděkovat všem, kteří k realizaci
tohoto díla jakkoli přispěli. Od velkých po
malé dárce, těm, kdo pro toto dílo darovali
svůj um a čas, kdo fyzicky pomáhali při jakýchkoli pracích, včetně těch brigádních.
Možná jste si během dní, kdy byly zvony
vystaveny, mezi nimi našli jeden, na jehož
hlas se obzvlášť těšíte. Nebo vás jen zajímá,
kdy který zvon zvoní. Od samého začátku
můžete jejich hlas slyšet během týdne ráno
v 7:00, v poledne a večer v 18:00. O víkendu poté pouze v poledne a večer. Jejich hlas
zve k modlitbě, a proto k tomu přibývá čas

10 minut před každou pravidelnou bohoslužbou; tedy v neděli 9:20 a pátek 16:20.
O tyto pravidelné služby se dělí všechny
zvony, avšak ráno provází nejmenší z nich
sv. Anna, poledne obvykle sv. Markéta
a o večerní se střídá během týdne sv. Markéta a o víkendu Panna Maria.
Posledním časem je pátek v 15:00, kdy si
křesťané připomínají výkupnou smrt na
kříži Pána Ježíše Krista. Tato úloha je víc
než symbolicky svěřena největšímu zvonu
Panna Maria, neboť ona stála s apoštolem
Janem pod Jeho křížem.
Zvony také provázejí nejdůležitější okamžiky života člověka. Prvním z nich je radost
při sňatku dvou lidí vydávajících se před

Bohem na společnou cestu životem. Druhým je odchod z tohoto světa k Bohu.
O tuto službu může kdokoli požádat kteroukoli z kostelnic nebo přímo mne, správce farnosti.
Posledními řádky bych chtěl pozvat na bohoslužbu obětovanou za všechny zemřelé
v Kašperských Horách, kterým nemohlo
být zazvoněno, neboť zvony nebyly na
věži. Během dušičkového týdnu v pátek
5. listopadu bude vyzváněno v 16 hodin
a poté naváže mše svatá v kostele sv. Markéty od 16:30 za každého z nich; každý jste
srdečně zván.
Váš P. Jenda Kulhánek

správce farnosti Kašperské Hory

Soumarské putování a slavnosti města
V letošním roce si připomínáme 30 let od
podepsání smlouvy o partnerství mezi naším
městem a městem Grafenau v Bavorsku.
Města Kašperské Hory a Grafenau jsou propojena již od doby Karla IV., který osadě
Grafenau udělil městská práva a současně
z něj učinil významný bod nové obchodní
cesty z Pasova do Kašperských Hor. Tuto
tzv. Zlatou cestu císař Karel IV. dokonce považoval za základ budoucí dálkové veřejné
cesty, která měla z Pasova pokračovat přes
Salzburg až do Benátek ve středomoří.
Přípravy a realizaci programů k připomenutí
tohoto výročí komplikovaly omezení v souvislosti s bojem proti šíření epidemie koronaviru. Nicméně nakonec se podařilo domluvit se soumarským spolkem z Grafenau
i s dotčenými orgány na pochodu soumarské
karavany po trase dávné stezky spojující naše
města. Grafenauští soumaři vyšli z bavorského Waldhäuseru, bývalého soumarského odpočívadla, v pátek 10. září v 8 hodin ráno. Do
Kašperských Hor přišli ten samý den v podvečer, kdy měli soumaři i šest jejich statečných
koníků v nohách 35 km.
Pochod, který se koná většinou jednou za
pět let u příležitosti významných výročí,
symbolicky připomíná dávnou historii a tradici česko-bavorské spolupráce na Šumavě
a v Bavorském lese.
Letos poprvé se grafenauští soumaři na
svém putování setkali s českými kolegy
z Kašperských Hor ze skupiny Gabreta
Nova, kteří na ně se třemi koníky čekali
na Flusárně. Jedná se o první soumarskou

skupinu na české straně Šumavy a možná
dokonce i v Čechách. Obě soumarské skupiny pak společně pokračovali na Vogelsang,
kde se domácí dočasně odpojili a grafenauští pokračovali přes Kašperské Hory na
Kavrlík, aby se koním dostalo zaslouženého
odpočinku.
Po společné páteční „soumarské“ večeři
v místním pivovaru se soumaři z obou měst
a jejich koníci v sobotu 11. září aktivně zapojili do programu městských slavností na
náměstí. Nejprve se zařadili do slavnostního historického průvodu kolem náměstí
a následně předvedli pro početný zástup
diváků historický exkurz v podobě příchodu
soumarské karavany do města. Zde následovala téměř slovní přestřelka mezi mluvčím
soumarů a hamižným výběrčím o výši zaplaceného ungeltu, tedy poplatku za přenocování a povinné nabízení zboží k prodeji.
Willi Schindler z Grafenau, jako představitel
spojené soumarské karavany, se snažil mluvit česky a Radek Nakládal v roli výběrčího
Wenzela Hamižného zase německy. Tito dva
protagonisté tak svým způsobem předvedli velmi originální příspěvek k odstraňování
vzájemné jazykové bariéry.
Zatím, co se diváci bavili, horké chvilky nastaly majitelům soumarských koní. Z hlasitého projevu výběrčího, umocněného silně
nazvučeným mikrofonem, začali být koníci
zjevně opravdu velmi neklidní. Nakonec
ale vše dobře dopadlo a koně zůstali na
svých místech. O tomto svérázném malém
představení, o putování soumarské karava-

ny, o slavnostním rozeznění nových zvonů
a dalších událostech našich slavností, vyšlo
několik článků a reportáží i v bavorském
Passauer Neue Presse.
Parčík pod kinem se toho dne proměnil
v soumarské odpočívadlo, které přilákalo
i několik desítek dětí se svými rodiči. Zde
si soumaři z Grafenau vč. místostarosty
Grafenau W. Kunce, který je truhlářským
mistrem, uznale prohlíželi přesné repliky
soumarských sudů tzv. prostic, které měli
na svých sedlech připevněny koníci českých
soumarů. Výrobcem těchto historických
sudů na dopravu soli je kašperskohorský
truhlář Miroslav Voldřich. Nakonec soumaři
z Grafenau, kteří zatím žádné sudy nemají,
prohlásili, že si na příště rovněž nechají vyrobit soumarské sudy. Uvidíme na Säumerfestu v Grafenau příští rok.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří realizaci pochodu soumarské karavany napomohli. Jmenovitě bych rád zmínil Ing. Petru
Heberleinovou, jednatelku Statku s.r.o., za
vytvoření výborných podmínek pro ustájení
koní soumarů z Grafenau. Rád bych rovněž
poděkoval pracovníkům našeho městského
kulturního a informačního střediska za důstojnou realizaci slavností i při omezených
finančních možnostech. A v neposlední řadě
bych rád poděkoval všem soumarům i majitelům soumarských koní, protože bez jejich
nadšení pro věc by letos žádní soumaři na
slavnostech k vidění nebyli.
Zdeněk Svoboda
Gabreta Nova, z.s. Kašperské Hory
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Radost střídá smutek aneb vandal řádí dál!
Jak již bylo zveřejněno, nový křížek na
Stodůlkách, který byl počátkem června požehnán, byl za tři týdny vandalem
ulomen. Zřejmě téhož dne byl stejným
idiotem ulomen další křížek na tzv. Fajcově louce, který tam stál od roku 1862.
Marně přemýšlím, proč to ten „člověk“
dělá? Má snad radost, že ničí to, co přináší radost druhým, či tím dokazuje své
hrdinství?
Nově restaurované náhradní křížky jsou
připravené k instalaci. Chtěli jsme je,
spolu s třetím pod Fajcovo loukou z roku
l860, který jsem proto 4. září barvou zrenovoval a sklidil jsem za to od procházejících turistů pochvalu, představit společnou cestou kolem nich. Po příjezdu domů
přišla zpráva od kamarádky, že nějaký či
stejný idiot ulomil křížek na odbočce cesty k Vintířově skále. A bylo po radosti.
Druhý den mi volala vedoucí spolku Šu-

mavské cesty, že našli při obnově základů
kostelíka ve Stodůlkách ten ulomený křížek pohozený či skrytý v lese. A když mi
ho večer přivezla, řekla: „Sedni si, ten
křížek, co jsi včera natíral, se nám velmi
líbil, ale když jsme večer jeli domů, tak
už tam nebyl.“ Tak vandal má výdrž.
Takže společná cesta letos nebude. Snad
zatím ten neznámý vandal přijde přes
zimu k rozumu, přestane s tím „ušlechtilým koníčkem“ a třeba křížky vrátí tam,
kam patří. Nestavěl je, tak ať je neničí.
Křížky staré více jak sto let nám připomínají památku nějaké nešťastné či šťastné
události a měly by stát na věky. Tak tě
prosím, vandale, přestaň nám je ničit, je
to hnusný a hanebný čin a najdi si slušnější zábavu. A hlavně nezapomeň, Boží
mlýny stále melou.
Emil Kintzl
Kašperské Hory

Ulomený křížek (Foto: Emil Kintzl)

Hrad Kašperk je známkou roku 2020
Stejně jako v předchozích letech se i letos
uskutečnila Anketa o nejkrásnější známku
roku. Zájemci svou oblíbenou ceninu vybírali prostřednictvím hlasovacích lístků
z časopisu Filatelie nebo online na webu
znamkaroku.cz. Anketa se letos konala již
po 28. a zúčastnilo se jí 6 267 respondentů, kterých bylo proti roku loňskému
o téměř 2 000 více. Všichni zúčastnění
vybírali ze 47 poštovních známek, jež byly
vydány v roce 2020.
Na pomyslném stupni vítězů stojí se zlatou
medailí známka z emise hrad Kašperk, jíž
dalo svůj hlas 656 účastníků ankety. Autorem vítězné emise je dlouholetý tvůrce
poštovních cenin Adolf Absolon, který tak
rozšířil svou sbírku ocenění – po vítězství
z minulého roku opět získal první místo.
Pro upřesnění lze uvést, že v loňském ročníku ankety získal 1. místo s emisí Pražský hrad a 3. místo s emisí Les království.

Motivem letošní vítězné známky je hrad
Kašperk z mírného nadhledu. V popředí
známky jsou dominantní dvě hradní věže
a na pozadí známky je zachyceno malebné
okolí šumavského podhůří.
O stupínek níže na piedestalu triumfů
stojí letos emise 500 let jáchymovských
tolarů, jež v letošní anketě získala 475
hlasů. Její autor Karel Zeman je dalším
osvědčeným autorem známkové tvorby.
V horní části známky zobrazil detaily Jáchymovských tolarů a ve spodní části akt
samotné ražby.
Trojici ověnčenou vavříny uzavírá s 372
hlasy poštovní známka z emise sýkorovití, jejímiž motivy jsou jmenovitě sýkora
babka, sýkora parukářka, sýkora modřinka
a sýkora koňadra, autorské dvojice Jaromíra a Libuše Knotkových, jejichž jména jsou
též ve světě filatelie veličinou a jejichž
dílo je úspěšně zastoupeno v předchozích

ročních oblíbené ankety (za rok 2019 byla
vybrána jejich známka z emise ledňáček
na skvělé druhé místo. v roce 2017 zvítězila jimi navržená známka korunovační
klenoty).
Všechny známky vítězné trojice Ankety
o nejkrásnější známku roku 2020 byly vytištěny metodou plnobarevného ofsetu.
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí České pošty

Zlatodoly kolem Kašperských Hor
Stopy staré důlní činnosti se nacházejí
nebo nacházely také v širším okolí Kašperských Hor, například u Kavrlíku, Žďánova
nebo i v blízkosti Rejštejna.
Ústí staré štoly sv. Václava staří pamětníci situovali na úpatí Kavrlického vrchu
asi 200 metrů jihozápadně od osady Kavrlík, prý v místech, kde cesta do Kavlíku
přecházela místní potok. Podle kronikáře
Engelberta Panniho štola existovala jako
významné horní dílo už kolem roku 1426.

V průběhu staletí byla štola několikrát
opuštěna a opět zmáhána. Zaznamenává
ji například báňská mapa horního rady
Antonína Lembergera z roku 1756. Podle
údajů Františka Pošepného za léta 1628
– 1710 dílo vykazovalo za tu dobu výnos
přes 11 kg zlata. Zvlášť intenzivně se zde
pracovalo v letech 1685 – 1699, práci zde
ovšem brzdily silné přítoky důlních vod
a místy i mimořádně tvrdá hornina. Hlavním účelem štoly sv. Václava bylo překřížit

tři rudní pásma Kavrlického vrchu v jejich
dalším pokračování na západ. Zpráva roku
1768 uvedla, že „nedaleko štoly sv. Václava na úpatí Kavrlického vrchu se opět začalo s rýžováním, k čemuž nový šichtmistr
Klement Franz dal zhotovit malý splav…“.
Tímto zařízením denně prošlo prý až 50 q
praného materiálu.
Jako staré důlní dílo uváděla zpráva z roku
Pokračování na straně 11
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1718 štolu Corpus Christi, zvanou též
„V nečekaném štěstí“, která se nacházela
mezi osadou Kavrlík a Kašperskými Horami a kterou měl tenkrát nově zmáhat
březnický hormistr Jan Felix Miesl. Provozování tohoto dolu bylo velice náročné,
v roce 1721 se k tomu využívaly četné
těžební podíly, které skládali jak domácí
tak i zahraniční nákladníci. Vedle královské
komory, kašperskohorského magistrátu,
místního faráře, kostela, kaple sv. Anny,
členů rodin Valdštejnů a Černínů byli na
dole podnikatelsky zapojeni například
bohatí investoři ze vzdálených měst - ze
slezské Vratislavi, Norimberka, Frankfurtu
či Kasselu. Podle zprávy z roku 1743 byla
štola dlouhá 184 láter, to je cca 368 m,
dosáhla prý o 22 metrů větší hloubky než
blízká štola sv. Václava. Na štole byly dva
světlíky a jedna těžná šachta. Podle svědectví jednoho starého horníka z druhé
poloviny 19. století mělo být ústí štoly
Corpus Christi situováno 400 metrů západně od osady Kavrlík v místech „pod
pískovými jamami“.
Hora Žďánov – Zosum (1065 m) 3 km vý-
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chodně od Kašperských Hor patřila od
nejstarších dob k významným lokalitám
kašperskohorského rudního revíru. Vizitační protokoly horního rady Antonína
Lembergera z roku 1756 zde uváděly staré práce, jako mělké šachtice, rýhy a krátké štolky. Nové dolování tu bylo zahájeno
v roce 1769, kdy šichtmistr Franz razil příkopy jak v západním a tak ve východním
směru od osady Žďánov. Narazil při tom
na stařiny, které sahaly až do hloubky
16 metrů. Na jiném místě Franz odkryl
jámu hlubokou 40 metrů a zbytky štoly,
z níž byly vyneseny vzorky s mimořádně
bohatými obsahy zlata. K dalšímu oživení
dolování zde došlo na počátku 19.století
z podnětu znalce a kartografa místního zlatonosného revíru Vojtěcha Bleidla
v prostoru hlavní žďánovské šachty, která
se nacházela necelých 90 metrů severně
od takzvaného Metzlova dvora.
Několik dolů udržovaných na náklady místní obce se nacházelo také v okolí horního
města Rejštejna. Jednalo se o skupinu Rotmoos – Babylon asi 2 km jihozápadně od
města v blízkosti řeky Otavy, dále tu bylo
několik štol a šachtic na Vysokém – Klostermannově vrchu (Hochberg) a konečně
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důlní práce na jihovýchodě, představované štolami Sv. Bartoloměj a Trojice. Štola
Bartoloměj, údajně dlouhá 76 metrů, se
podle zpráv z 18. století považovala ze
velmi staré dílo, ve kterém byly zjištěny
čitelné stopy po sázení ohně a práci mlátky a želízky. Ústí této hlavní rejštejnské
štoly, kterou horníci razili západním směrem, leželo cca 800 metrů východně od
rejštejnského kostela a asi 80 metrů jižně
od potoka Losenice. Podle soupisu zlatých
dolů kašperskohorského revíru z 12. 3.
1713, který uvádí důlní díla provozovaná
kolem roku 1426, se v oblasti Rejštejna
nacházely ve středověku „důl a nálezná
jáma Sv. Panny Doroty na Paštích, důl
zvaný Na Babyloně, důl a nálezná jáma
Sv. Apoštola Pavla nad řekou Otavou.“
Významné informace o starém dolování
v okolí Kašperských Hor, zejména z období 18. století, obsahuje Zpráva o výsledcích báňskohistorického výzkumu lokality
Kašperské Hory, zpracovaná kolektivem
pracovníků Ústavu pro výzkum rud – výzkumné středisko Kutná Hora pod vedením
Dr. Jana Urbana, vydaná v roce 1956.
Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Připomínáme si 1100 let od smrti sv. Ludmily
V roce 2021 si připomínáme významné výročí naší národní minulosti - 1100 let od
smrti svaté Ludmily. Už za svého života
patřila k nejdůležitějším osobnostem naší
země. Byla manželkou prvního historicky
doloženého Přemyslovce – knížete Bořivoje, matkou knížete Vratislava I., babičkou
sv. Václava a v časové posloupnosti je první
českou svatou. Kněžna Ludmila je jedním
z hlavních předků českých panovníků i českých královen. Spolu s manželem Bořivojem přijala křesťanství, oba tak nasměrovali vývoj české státnosti vstříc evropské
křesťanské civilizaci. Po smrti manžela se
úspěšně přičinila o udržení moci Přemyslovců v Čechách, dále po smrti vládnoucích
synů – Spytihněva a Vratislava – se stala
vychovatelkou vnuka Václava. Spory o vý-

chovu či přímo o politickou moc vedly ke
konfliktu se snachou Drahomírou, která
nechala svou tchyni zabít na hradě Tetín
v noci na 16. září 921. Podle legend ji vrazi
uškrtili, aby nebyla prolita krev a Ludmila se nemohla stát mučednicí, přesto byla
svatořečena až 200 let po své smrti. Do
dnešních dnů se dochovala část její kostry a lebky. Ostatky byly uloženy v bazilice
sv. Jiří na Pražském hradě. Experti dnes po
1100 letech na základě kosterních pozůstatků rekonstruovali její fyzickou podobu.
Ludmila byla zavražděna ve věku 61 let,
měla robustní postavu, právě letos v září
byla veřejnosti představena vědecká rekonstrukce její pradvěpodobné tváře.
Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Pravděpodobná podoba kněžny Ludmily (Foto:
Tým odborníků pod vedením Cicera Moraese)

Tradiční strašínská pouť
Druhý víkend v září patří ve Strašíně tradičně poutní slavnosti Narození Panny Marie.
Ani letos o této pouti nechybělo procesí
s madonou, korouhvemi a doprovodem
dechové hudby Solovačka ze Sušice. Vedle
promluv duchovních – univerzitního profesora Martina Weise z Českých Budějovic
a domácího faráře Petra Koutského četné
poutníky zaujal rovněž vynikající hudební
doprovod hlavní poutní mše svaté pod taktovkou krajana Jakuba Waldmanna. Zazněla nádherná Missa brevis W. A. Mozarta

pro sbor, sóla a malý orchestr v provedení
souboru Academiae Mariae Sanctae, který spojuje široké spektrum profesionálních i amatérských zpěváků a hudebníků
z Prahy, Klatovska, Sušicka i sousedního
Bavorska. Mezi účastníky poutního procesí
jsme zaznamenali také zástupce místního
bratrského společenství sekulárního františkánského řádu v Sušici nebo členy spolku
Horní Králováci ze Stachů.
Vladimír Horpeniak
Kašperské Hory

Poutní procesí (Foto: Vladimír Horpeniak)
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Letošní pouti na Červené opět přálo počasí
Poděkování za podporu pouti patří radě
města, městským firmám Kašperskohorským lesům, Statku Kašperské Hory, Technickým službám i infocentru města. V neposlední řadě pak všem, kteří se podíleli
na přípravě, úklidu kaple, stavbě stanu.
Manželům Králíkovým za poskytnutí zázemí pro občerstvení a zajištění kytarového doprovodu sobotního večera. Zvláštní
poděkování pak manželům Svitákovým za
celoroční péči o kapli a provoz věžních
hodin.
Turnaje se zúčastnilo 14 dvojic a zvítězila
Hana Blašková s Filipem Gregorovičem
před manžely Weishäuplovými.

Výsledky turnaje v pétanque a fotky z pouti
si můžete prohlédnout na stránkách Spolku
www.cervena-na-sumave.cz.
V letošním roce pak je nutno poděkování
rozšířit i na Janu Weishäuplovou, která se
stará o kapličku na křižovatce cest Červená-Lídlovy Dvory-Kašperské Hory. Kapličku
postavili v roce 1918 občané z Červené na
památku padlých spoluobčanů v I. světové
válce. O její obnovu se pak po roce 1990
zasloužila rodina jejích potomků – Waltraud
Fuchsové, rozené Wurmové, jejíž předkové
ve válce zahynuli.
Milan Bechyně
Spolek osadníků Červené na Šumavě

Pouťový turnaj (Foto: Milan Bechyně)

Začátek školního roku v naší škole

Prvňáčci (Foto: fotoarchiv školy)

V přípravném týdnu jsme se pustili do přípravy nového školního roku s nadějí, že
proběhne konečně „normálně“. To znamená: všichni se budeme moci věnovat dětem,
výuce, programům a akcím přímo ve škole
a bez omezení. Věřím, že si to nepřejeme

jenom my pedagogové, ale i naši žáci
a jejich rodiče.
Každý z nás trávil
letní dny podle svých
možností a plánů. Je
hezké se po prázdninách opět sejít
s kolegy, s kterými
si navzájem můžete povyprávět, jak
jste se měli a co jste
prožili. Letos nás čekalo i milé překvapení v podobě krásné
básně od kreativního
kolegy Honzy Korce. Byla by škoda se o ni,
s jeho svolením, nepodělit. Myslím, že se
mu moc povedla a že se bude líbit i čtenářům Zpravodaje.

Měsíc září s babím létem
už na nás z dáli volá,
končí dny her a rozjímání
a začíná nám škola.
Někdo u moře dlel,
ten zase v horách
a někdo u babičky byl,
a nyní každý ze svých cest
se do školních lavic navrátil.
Teď z říše snů zas vrať se na Zem,
a do učení svůj um musíš dát,
neb život pohádka jen není
a chceš-li obstát, tak musíš znát.
Věz, že někdy přijdou chvíle těžké
a snaha tvá možná přijde v zmar,
však zatni zuby a nevzdávej se,
neb vědění je dar.

Jan Korec

Miroslava Melicharová
ZŠ Kašperské Hory

Štrúdlování 2021
Cítíte tu nezaměnitelnou vůni podzimu? Pečená jablíčka, skořice a rum. K tomu ořechy, rozinky, a to vše zabalené do jedinečného těsta
a krásně upečené dozlatova? Další ročník šumavského Štrúdlování v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic (u Sušice) je po nucené
roční přestávce zase tady!
Sobota 09. října 2021 od 14:00
14:00 – 15:00 přejímka soutěžních štrúdlů a receptů (dva rukávy na délku plechu)
15:00 – 15:45 program v kostele sv. Vintíře
16:00 – slavnostní vyhodnocení a předání cen
16:30 – 18:30. Vintířova kavárnička s ochutnávkou soutěžních štrúdlů.
Celé odpoledne bude nutné dodržovat platná proticovidová opatření a nařízení vlády – respirátory podmínkou!
V současné době jednáme s našimi sponzory o cenách. Hlavní cenou za nejlepší jablečný štrúdl bude opět vyhlídkový let nad Šumavou
s pilotem Milanem Legátem. Dále knížky o Šumavě ze Starého mostu, poukaz na víkendový pobyt v Domě sv. Vintíře, koření od
Antonína, káva z kašperskohorské pražírny a řada dalších.
A kdo bude letošní soutěžní štrúdly hodnotit? Nejvíce se osvědčila tříčlenná porota. V současné době jednáme s lidmi, kteří už vaše
štrúdly v minulosti ochutnávali.
Tak, milé hospodyňky i muži v kuchyni, najděte nové moderní i ty zaručené rodinné recepty – je nejvyšší čas se připravit.
Moc se na vás i na vaše voňavé výtvory těšíme.
Alice Trefná, www.sumavskecesty.cz
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OHLÉDNUTÍ, pozvánky

Klub v pyžamu nezahálí
Podzim klepe na dveře, děti začaly znovu chodit do školy (a všichni věříme, že
budou pokračovat nadále bez komplikací)
a Klub v pyžamu vymýšlí, co zajímavého
připraví na následující měsíce. Od minulého Zpravodaje máme za sebou několik
krásných akcí. Ve středu 28. července jsme
se byli podívat v Sušici v pekařství manželů Rendlových. Atmosféra byla velmi
přátelská a provoněná spoustou koření.
Děti byly nadšené nejen z vyprávění, ale
také z ochutnávání a z toho, že si mohly
vyzkoušet pekařské řemeslo a podílet se
na výrobě sladkých zvonů pro Kašperské
Hory. O měsíc později, v neděli, 29. srpna
jsme se vydali do Zbynic, kde nás čekalo

duchovní setkání s místním panem farářem
P. Mgr. Janem Wirthem. I přesto, že na
Den (s) farářem dorazili pouze kluci, neostýchali se pana faráře zeptat, proč se stal
zrovna farářem a jak se na faře vlastně
žije. Další krásnou akcí byl Den (se) zvonařem. S panem zvonařem Petrem Rudolfem
Manouškem jsme se sešli v Horském klubu
v pátek 10. září, v den, kdy se poprvé nad
Kašperskými Horami rozezněly nové zvony. Dozvěděli jsme se, jak probíhá tradiční
výroba zvonů, co vše je důležité pro dobrý
zvuk zvonu, a také jsme si mohli vyzkoušet
různé druhy zvonků. Nakonec pan zvonař
vylosoval 3 děti, které měly tu čest a mohly spustit nové zvony přímo ve věži kostela
sv. Markéty. Nezapomenutelný zážitek to
byl nejen pro děti,
ale i pro nás.
Dny (s) nekončí a budou pokračovat i nadále. Těšíme se, že se
s vámi a vašimi dětmi
potkáme na některé
z našich akcí. Sledujte náš facebook Klub
v pyžamu, kde se včas
dozvíte podrobnosti.
Brzy spustíme také
naše webové stránky
www.klubvpyzamu.cz.

Klub v pyžamu u pekaře (Foto: Olga Svobodová)

Florbalová Regionální liga
Podobně jako v minulých letech využijí i tentokrát vimperští
florbalisté místní sportovní halu k uspořádání „domácích“ turnajových zápasů v rámci Regionální ligy mužů.
V sobotu 6. listopadu budou na programu celkem čtyři utkání. Kromě pořádajícího Vimperka dorazí také mužstvo z Písku
a dva českobudějovické celky Štíři a Meťák.
Přijďte podpořit florbalový tým z nedalekého Vimperka v tažení
za důležitými body do tabulky Regionální ligy.
Vstupné dobrovolné. Podmínky pro vstup dle platného nařízení
vlády.
Více informací se dozvíte na stránkách www.fbcvimperk.cz.

Filmový pes Gump
Příběh psí pravdy, lásky a naděje to je film Gump - pes, který
naučil lidi žít. Bude na vás čekat v kašperskohorském kině 15.
října v 18:00.
Rodinný film režiséra F. A. Brabce je o světě viděném očima
toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví.
O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý.
Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také bolest.
Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.
Radek Nakládal, kulturní referent

Tibora Honová
Klub v pyžamu
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Divadelní podzim
V rámci divadelního podzimu se 8. října v 19:00 můžete v kašperskohorském
kině těšit na divadelní představení
Upokojenkyně v podání strakonického
divadelního souboru Čelakovský Strakonice. Autorem hry Upokojenkyně,
kterou nastudovali, je Kazimír Lupinec.
Brilantní komedie, jež nás nenásilným
humorem a s patřičnou lehkostí seznamuje s palčivým problémem současnosti. Komedie o bezzubé senilitě,
o zírání do stropu a čekání na návštěvu
nejbližších.
Dalším divadlem bude 5. listopadu
v 19:00 představení strašínského ochotnického spolku Kolár s názvem Pan
Kaplan má třídu rád. Tento u nás známý
šumavský spolek má za sebou několik
úspěšných premiér. Mezi nimi pohádku
Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý
čert a nebo Světáky, které si před několika lety zahráli i v našem kině. Divadelní hra podle knižní předlohy o zdolávání
neuvěřitelných zákrut cizího jazyka ve
třídě plné lidí, kteří už dávno překročili
školní léta. Jedinečný slovní humor se tu
střídá se steskem domově.
Nezbývá než věřit, že obě tato představení, která se měla v našem městě
uskutečnit letos na jaře, ale vinou ,,koronaviru“ byla zrušena, se na podzim
v našem kině, uskuteční. Srdečně vás
zveme.
Radek Nakládal
kulturní referent

pozvánky
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Kočičí útulek Šance pro kočku z. s. Sušice
ve spolupráci s PDA Sušice

14 . CHARITATIVNÍ

VÁS ZVE NA
Program:
hudební vystoupení - oblíbená skupina Kůrovci

BAZAR PRO KOČKY
BEZ DOMOVA

prezentace sociálních služeb a činnosti

PDA, Pod Stráží 89, Sušice

Oblastní charity Sušice

Pátek 22.10.2021 9-18 hod.
Sobota 23.10.2021 9-18 hod.
Neděle 24.10.2021 9-13 hod.

duchovní zastavení s farářem J. Kulhánkem

ukázka kompenzačních pomůcek pro seniory
ve spolupráci s DMA

zástupci Úřadu práce Sušice

Velký výprodej:
oblečení, doplňky, časopisy, tašky, batohy, bižuterie, hračky,
domácí potřeby, dekorace a mnoho dalšího...

vystoupení dětí z MŠ Kašperské Hory

Celý výtěžek z prodeje bude použit pro potřeby
kočičího útulku v Sušici - na nákup krmiva, steliva,
na veterinární péči, atd.

měření krevního tlaku a cukru zdarma
malé občerstvení
Moderuje Radek Nakládal

12.10.2021
9:30 - 12:00 hod

HORSKÝ KLUB
v
Kašperských Horách

Dárek ke každému nákupu :)

Srdečně všechny zveme
a moc se na Vás těšíme!
Hrádecká 493
342 01 Sušice
tel.: +420 731 241 782

č.ú.2000952043/2010

Naši partneři pro tuto akci:

www.sanceprokocku.cz
www.sanceprokocku.cz

FITNESS – ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
ŘÍJEN 2021
Pondělí

16:00 – 19:00

Středa

16:00 – 19:00

Pátek

16:00 – 19:00

Neděle

13:00 – 14:00

V JINÝ ČAS
Pokud by vám stanovené časy
nevyhovovaly, je možné prostory
fitness zpřístupnit při min. počtu 5
osob.
Zde je nutné udělat rezervaci
nejpozději den dopředu do 12 hod.
buď telefonicky nebo mailem.

Udělejte si včas rezervaci v rezervačním systému
https://kasphory.isportsystem.cz/ v sekci fitness, pokud si
nebudete vědět rady, zavolejte nám nebo napište.
Dana Machalová, 775 15 15 16.
Sportu zdar!

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

fotogalerie
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Zvony připravené na svěcení (foto: Tomáš Mašek)

Představení nové kašperskohorské vlajky (foto: Aleš Motejl)

Poutní mše svatá (foto: Tomáš Mašek)

Návštěva papežského nuncia (foto: Andrea Staňková)

››››› Městské ku�tu�ní a in�o�mační středisko Kašpe�ské Ho�� z�e �šechn� na ‹‹‹‹‹

1. ADVENTNÍ NEDĚLI
28. �istopadu 2021
Soumarská karavana na náměstí (foto:Olga Svobodová)

PROGRAM SE USKUTEČNÍ TAK, ABY NEBYL
V ROZPORU S VLÁDNÍMI NAŘÍZENÍMI, KTERÁ
BUDOU V PLATNOSTI. SLEDUJTE PROSÍM
PLAKÁTOVACÍ PLOCHY,INTERNETOVÉ STRÁNKY
WWW.KASPHORY.CZ NEBO FACEBOOK.

ROZSVÍCENÍ
VÁNO ČNÍHO STROMU
s t�adičním z�onko��m p�ů�odem p�o děti a hudebním ��stoupením
ne�idomého zpě�áka a k�a�í�ist� Honz� Ja�eše

Setkání soumarů na Flusárně (foto: Zdeněk Svoboda)

Změna p�og�amu ��h�azena

kulturní program
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KULTURA
DLOUHODOBÉ
Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh�
Najdi uk��té kešk� � oko�í. Mapa
s indiciemi � in�ocent�u na �adnici.
| Kašpe�ské Ho��
Říjen | čt��tk� – nedě�e 10:00–16:00
P�oh�ídk� na h�adě
Možnost na�ští�it h�adní nád�oří
a zúčastnit se p�oh�ídk�. Více in�o�mací na ���.kaspe�k.cz.
| h�ad Kašpe�k
28. 11. 2021 – 31. 1. 2022
V�sta�a zimních ob�azů
V�sta�a ob�azů Simonett� Šmído�é.
Ve�nisáž ��sta�� 28. 11. � 15:00
| ��sta�ní síň � budo�ě �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� | 8:30–9:30
Lekce jóg� s Lucií
Přij�te si p�otáhnout a posí�it tě�o,
zk�idnit m�s� a odpočinout si. Více in�o�mací na jogasuma�a.cz
| spo�to�ní ha�a

ŘÍJEN - LISTOPAD
KRÁTKODOBÉ
ŘÍJEN

LISTOPAD
O VÁS!

TIP PR
8. 10. | 19:30
Upokojenk�ně
Předsta�ení di�ade�ního spo�ku Če�ako�sk� St�akonice. Nenási�n�m humo�em a s �ehkostí připomíná méně
�ese�� úsek �idského ži�ota.
| kino Kašpe�ské Ho��
RO VÁS!

TIP P
15. 10. | 18:00
Gump - pes, kte�� nauči� �idi žít
V�astně každ� pes je tak t�ochu tou�a�� do té dob�, než najde s�é štěstí. To
štěstí pes najde pouze s č�o�ěkem.
| kino Kašpe�ské Ho��
RO VÁS!

TIP P
29. 10. – 31. 10.
Fi�mo�é Kašpe�ské Ho��
Da�ší �očník ��mo�ého �esti�a�u předsta�í ��m�, kte�é s��m námětem nebo
místem natáčení sou�isí se Šuma�ou.
Z ši�oké ��mo�é nabídk� si ��be�ou
jak dospě�í, tak i děti. Ve �o�e� kina
bude přip�a�eno p�omítání dětsk�ch
��mů a animační dí�na.
Pod�obn� p�og�am bude upřesněn.
| kino Kašpe�ské Ho��

5. 11. | 19:00
Pan Kap�an má třídu �ád
V�stoupí st�ašínsk� ochotnick� di�ade�ní spo�ek Ko�á�. Vstupné 100,- Kč.
| kino Kašpe�ské Ho��
9. 11.
Rizika s�ěta inte�netu � ži�otě dětí
Cí�em ku�zu je seznámit účastník�
s �o�mami k�be�k�imina�it�, �četně
nejno�ějších �enoménů.
| Ho�sk� k�ub
O VÁS!

TIP PR
12. 11 | 18:00
Sno� Fi�m Fest - Kašpe�ské Ho��
Pásmo ��mů o ext�émním ��žo�ání,
zimním �ezení, sno�boa�dingu, sno�kitingu a da�ších zimních �ado�ánkách.
Možnost ochutná�k� s�atoma�tinského �ína.
| kino Kašpe�ské Ho��

16. 11. | 15:00
Ve stopách Zikmunda a Hanze�k�
Cesto�ate�ská přednáška Lukáše Soch� - cesto�ate�e, �otog�a�a, spo�uzak�adate�e a jednate�e spo�ečnosti
Bodhi.St��e a jeden ze d�ou h�a�ních
akté�ů p�ojektu Zikmund100.
| Ho�sk� k�ub

Čt��tk� | 19:00–20:00
Lekce jóg� s Lucií
P��nu�é poh�b� � ha�monii s dechem
podpoří flexibi�itu �ašeho tě�a. Více
in�o�mací na jogasuma�a.cz
| spo�to�ní ha�a

19. 11. | 18:00
Hu�á do džung�e
Do džung�e za�ítá ná�ště�ník z �esmí�u a předá z�ířátkům schopnost
m�u�it. Animo�an� ��m p�o děti.
| kino Kašpe�ské Ho��

Čt��tk� | 19:00–20:00
Judo
P�o ch�apce a dí�k� od 6 �et. Roz�íjí
��zické, moto�ické a ps�chické schopnosti. In�o�mace na te�. 721 852 302
nebo na ���.judoc�ubsusice.cz.
| spo�to�ní ha�a

TIP PR
28. 11.
1. ad�entní nedě�e - �ozs�ícení
�ánočního st�omu na náměstí
Z�onko�� p�ů�od, hudební ��stoupení ne�idomého zpě�áka a k�a�í�ist�
Honz� Ja�eše.
| náměstí Kašpe�ské Ho��

O VÁS!

31. 10. | 14:00
Hube�tská mše
Kašpe�skoho�ské městské �es� �ás s�dečně z�ou na Hube�tskou mši.
| koste� s�. Ma�két�
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