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Vrcholem letní turistické sezóny jsou již ně-
kolik let tradiční zářijové městské slavnosti. 
V předchozích dvou letech jsme se v nich 
přenesli do dob středověku, abychom osla-
vili nejen 600. výročí narození významného 
státníka Karla IV., ale připomněli si také 
historické kořeny Kašperských Hor. Letoš-
ní „osmičkový“ rok naopak nabízí možnost 
ohlédnout se za nedávnou historií a oživit 
osudové události, které ovlivnily životy na-
šich předků i nás samotných. Proto jsme 
se rozhodli věnovat letošní oslavy 100. vý-
ročí vzniku samostatného Československa 
a navodit příjemnou atmosféru tzv. první 
republiky.
Jedním z pilířů oslav byl sobotní průvod 
městem, který symbolizoval starou i no-
vou dobu. Období rakousko-uherské mo-
narchie představovala historická měst-
ská stráž z našeho partnerského města 
Grafenau a také postava Dobrého vojáka 

Švejka s doprovodnou kapelou. Prvore-
publikovou atmosféru vytvořili nejen čet-
níci, vojáci a tanečnice, ale také místní 
dobrovolní hasiči v historických unifor-
mách a řada místních obyvatel, kteří se 
s chutí převlékli do dobových šatů a vel-
kou měrou tak přispěli k pestrosti prů-
vodu a skvělé atmosféře. V závěru prů-
vodu vezl kočár tažený koňmi starostu 
města, zástupce partnerského Grafenau 
i Vladislava Vilímce, náměstka hejtma-
na pro oblast kultury a památkové péče 
v Plzeňském kraji. Pompézní vrchol prů-
vodu představoval první československý 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk v po-
době obří sedmimetrové loutky, která po 
zbytek slavností shlížela na jejich zdárný 
průběh ze svého křesla umístěného na 
náměstí před budovou Muzea Šumavy.

Pokračování na straně 2
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či taneční vystoupení na hlavním podiu na 
náměstí, ale také dobový fotoateliér a Ka-
várna Republika, které oživily foyer zdejší-
ho kina. Nejmenší návštěvníci s nadšením 
využívali nejen dřevěný kolotoč poháněný 
klikou, plechovou střelnici či projížďky na 
koních, ale i loutková divadelní představení 
odehraná v komorním prostředí radničního 
nádvoří. A chybět samozřejmě nemohl ani 
staročeský jarmark.
Za zdárný průběh oslav patří velké poděko-
vání všem, kdo se jakýmkoli způsobem po-
díleli na realizaci – Technickým službám za 
technické zajištění akce, Míše Schovánkové, 

Dokončení z titulní strany

Stoleté výročí vzniku republiky a inspirace 
v partnerském Grafenau se staly podnětem 
k zavedení nové tradice oceňování význam-
ných kašperskohorských občanů. Historicky 
prvními nositeli ceny Osobnost Kašper-
ských Hor se tak stali manželé Větrovcovi. 
Oba převzali z rukou starosty skleněné pla-
kety a pamětní listy za svou dlouholetou 
a nezištnou práci pro blaho občanů Kaš-
perských Hor.
K vytvoření prvorepublikové atmosféry 
nesloužila jen rozličná hudební, divadelní 

Kašperské Hory se vrátily do doby první republiky
Zdeňce Ánandí Barfussové a Gizele Švaj-
kové za realizaci a provoz kavárny, včetně 
napečení domácích zákusků (poděkování 
patří také místní ZŠ za spolupráci), SDH 
Kašperské Hory za požární dohled během 
ohňové show a za účast v průvodu, Klubu 
kašperskohorských žen a všem ostatním, 
kdo se s nadšením zúčastnili průvodu, všem 
účinkujícím a moderátorce a v neposlední 
řadě týmu MěKIS a městu Kašperské Hory. 
Poděkování patří také Plzeňskému kraji za 
finanční podporu akce.

Jitka Skořepová

Historicky prvními nositeli ceny Osobnost Kašperských Hor se stali manželé 
Jarmila a Karel Větrovcovi.
Další fotografie z akce naleznete na webu města www.kasphory.cz/kultura/
kulturni-akce/sumavske-kasperske-hory...
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Můžete ve stručnosti shrnout přehled 
toho nejdůležitějšího, co se podle Vás 
v letošním roce z oblasti kultury ve měs-
tě událo?
Kašperské Hory patří k šumavským městům, 
které celý rok nabízí různorodé kulturní vy-
žití jak pro místní, tak pro turisty. Základními 
stavebními pilíři kultury na Kašperkách jsou 
tradiční akce, které proběhly i letos – maš-
karní pro děti, oslava Velikonoc, připomenutí 
osvobození města americkou armádou, Den 
dětí, Den hudby, pouť k Panně Marii Sněž-
né nebo zářijové městské slavnosti. Kromě 
těchto aktivit jsme si v únoru i ve spolu-
práci s místní ZŠ připomněli výročí narození 
Karla Klostermanna. (Nejen) pro starší ge-
neraci je určený nový pořad „SENIOR IN“, 
který se s výjimkou letních prázdnin koná 
vždy jedenkrát za měsíc v Horském klubu 
a diváci mají možnost shlédnout netradiční 
krátké tematické filmy a setkat se se zajíma-
vými osobnostmi. Ve spolupráci se sušickým 
festivalem dětských pěveckých sborů jsme 
v dubnu uvedli první ročník kašperskohor-
ského pěveckého festivalu Zpěvná Šumava, 
kterým jsme oživili místní kostely. Nezahále-
li jsme ani v oblasti promítání filmů. Během 
jarních prázdnin jsme uspořádali poprvé 
pro děti festival dětských filmů Kašpérák, 
na kterém s námi spolupracovala i místní 
ZUŠ při tvorbě maskota. Milovníci cestova-
telských dokumentů si přišli na své během 
dubnového putovního festivalu Expediční 
kamera, kterou u nás ozvláštnil i snímek 
sourozenců Kůsových z jejich putování po 

Ukrajině. V kinosále se také konala divadel-
ní představení místního i okolních souborů 
nebo koncerty Ondřeje Rumla či Martina 
Kanaloše. K tradiční nabídce hlavní turistic-
ké sezóny patřily i letos komentované pro-
hlídky města, interaktivní dětské prohlídky, 
tvořivé dílny ve foyer kina (prstové loutky, 
vinuté perly) nebo letní promítání pod širým 
nebem v parčíku pod kinem. V neposlední 
řadě nesmím zapomenout ani na výstavní 
galerii na radnici, kde se od začátku roku 
vystřídalo pět výstav. Návštěvníci mohli ob-
divovat tvorbu dětí z místní ZUŠ nebo míst-
ních i přespolních umělců.

Městské oslavy koncipované v duchu 
první republiky byly podle hodnocení 
veřejnosti (i hostů z partnerského Gra-
fenau) velmi zdařilé. Rozhodně měly 
originální a nápaditý program, který na-
vštívily stovky lidí. V průběhu roku se 
ale objevilo programů pro širokou veřej-
nost mnohem více - jak hodnotíte průběh 
letní sezóny ve městě a její vyvrcholení 
městskými oslavami?
Letošní osmičkový rok je plný výročí. V únoru 
jsme si připomínali 170 let od narození spi-
sovatele Karla Klostermanna, kterému jsme 
věnovali celý komponovaný večer. Do jeho 
přípravy se zapojily i děti z místní ZŠ, které na-
točily anketu mezi náhodnými chodci o tom, 
kdo to byl Karel Klostermann. V souvislosti 
se zmiňovanými oslavami města považuji za 
největší ocenění naší práce zapojení mnohých 
místních nadšených občanů, díky nimž vznik-
la dobová kavárna, nebo jejich aktivní účast 
v kostýmovaném průvodu městem, bez kte-
rého by oslavám cosi podstatného chybělo. 
Těší nás spolupráce s místní ZUŠ, jejíž žáci 
se aktivně zapojují do vybraných kulturních 
aktivit města. Co se týče cestovního ruchu, 
tak v oblasti propagace destinace Kašperské 
Hory jsme se účastnili třech veletrhů ces-
tovního ruchu – Regiontour v Brně, Holiday 

World v Praze a ITEP v Plzni. Branami in-
focentra prošlo do konce srpna více než 20 
tisíc návštěvníků, což odpovídá průměru za 
poslední čtyři roky. Radost mám i ze spolu-
práce s partnerským městem Grafenau, kte-
rá se letos oživila například účastí historické 
městské stráže na našich oslavách nebo mož-
ností prezentovat se společně na veletrhu 
ITEP v Plzni. Česko-německou spolupráci vní-
mám v tomto příhraničním regionu za velmi 
důležitou a v různých ohledech podnětnou 
a nezbytnou.

co připravujete (sami nebo ve spoluprá-
ci) do blízké budoucnosti, do konce roku? 
Kterou akci by si neměli nechat obyvate-
lé města a návštěvníci ujít?
Poslední větší akcí návštěvnické sezóny je 
již druhý ročník festivalu Filmové Kašper-
ské Hory. Kromě filmů, které se na Šumavě 
natáčely, bychom rádi připomněli i událos-
ti, resp. osobnosti, jejichž životy ovlivnily 
události po roce 1948. Samozřejmě neza-
pomeneme ani na naše nejmenší diváky, 
pro které chystáme nejen dětské projekce, 
ale také animační dílny. Vzhledem k termí-
nu festivalu je nasnadě připomenout si ješ-
tě jednou výročí vzniku samostatné Česko-
slovenské republiky. Proto se vedení města 
rozhodlo zasadit lípu republiky, v pořadí 
již druhou, tentokrát v lokalitě Na Pranýři. 
A chybět nebude ani připomenutí 50 let 
od vysazení naší první lípy republiky u kina. 
Kompletní program filmového festivalu je 
vyvěšen na webových stránkách města. Na 
konci listopadu máme v plánu uskutečnit 
dvoudenní festival filmů o extrémním lyžo-
vání Snow Film Fest. V závěru roku bude-
me samozřejmě prožívat advent, čeká nás 
tradiční rozsvěcení vánočního stromu na 
náměstí, rádi bychom uspořádali advent-
ní koncerty a chybět nebude ani setkání 
u kašperskohorského betléma.

-red-

PtáME SE ZA VáS 
MGR. JitKy SKOřEPOVé 

- vedoucí Městského kulturního a informační-
ho střediska v Kašperských Horách:

Máme nové prvňáčky a nové deváťáky. 
Anketa „Rada mladších a rada starších“ 
pokračuje. tentokrát jsme položili školá-
kům tyto anketní otázky:

„Deváťáci:“

Máte rádi sport? Jaký sport byste rádi 
dělali?

Ano, jízda na kole a zase se věnovat  »
hraní tenisu.
Mám rád sport. Aktivně hod míčkem.  »
Ano mám, věnoval bych se fitness. »
Ráda bych hrála fotbal. »
Moc nemám rád sport. Chtěl bych dob- »
ře hrát volejbal.
Ano. Florbal. »
Nemám sport extra v lásce, ale rád bych  »
hrál basketbal.

Miluju sport. Ráda bych dělala atletiku. »

Jaké máte koníčky, sbíráte něco? (turis-
tické známky, známky…)

Cyklistika a turistické známky z památek. »
Psaní písniček, nic nesbírám. »
Moje koníčky jsou sporty a přítelkyně,  »
nic nesbírám.
Sbírám jízdenky z vlaku, autobusu  »
a vstupenky na koncerty, divadla apod.
Chodím na hasiče, sbírám odznáčky. »
Hasiči, nic nesbírám. »
Psaní textů, poslouchání hudby. Sbírám  »
kšiltovky.
Mé koníčky jsou tancování, hraní na hudební  »
nástroje, ráda cestuji a objevuji nová místa.

chodíte do kašperskohorského kina? co 
byste rádi viděli v místním kině?

Podle filmu, jinak moc ne. Avengers,  »
Angry Birds.
Občas, chtěl bych vidět 21 Jump Street. »
Když je tam něco zajímavého, rád bych  »
viděl nějaké nové filmy.
Chodím tam málokdy… Chtěl bych filmy  »
ohledně druhé světové války anebo ro-
dinné komedie.
Ne nechodím. Komedii. »
Občas tam zajdu. »
Nechodím. Anime. »
Chodím. Collete. »

Pokračování na straně 4

Anketa - Rada mladších a rada starších
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O čem jednala rada a zastupitelstvo města?
Rada města Kašperské Hory (dále jen 
RM) se schází na pravidelném jednání 
každé dva týdny.  Členy rady města jsou: 
starosta Petr Málek, místostarosta Jaro-
slav chlada, Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zde-
něk Svoboda a ing. Milan Bechyně.  Prů-
běh zasedání rady města se řídí Jednacím 
řádem (k dispozici na www.kasphory.cz 
/úřední deska > rada).  

RM zasedala ve dnech 3. 9., 17. 9. 2018

Z jednání rady města 3. 9. 2018 
(přítomni všichni členové rady)

Střecha stáje potřebovala opravu – rada 
města souhlasila s provedením opravy stře-
chy stáje na stavební parcele č. 10 v k. ú. 
Kavrlík. Oprava byla zadána, na základě 
vyhodnocení poptávky u několika firem, 
firmě Jiří Šíma Klempířství, Sušice. Cel-
kové náklady na opravu střechy stáje činí 
366 tis. korun.

Rada města souhlasila se zřízením vyhra-
zeného parkování pro dvě vozidla v místě 
u prodejny řeznictví u domu č. p. 308 v ul. 
Horní v Kašperských Horách. Náklady na zří-
zení dopravního značení vč. montáže a ná-
sledné údržby, půjdou na vrub žadatele.

Rada města doporučila zastupitelstvu 
města projednání místních a pomístních ná-
zvů v katastrálním území Kašperské Hory, 
které budou uvedeny v připravované katas-
trální mapě v rámci zpracování komplexních 
pozemkových úprav v tomto území. 

Rada města souhlasila s ukončením zvlášt-
ního užívání místní komunikace na pozem-
kové parcele číslo 2150/1 v katastrálním 
území Kašperské Hory, která byla využí-
vána pro umístění předzahrádky pro RE-
STAURACI U MUZEA, a to k 3. 9. 2018.

lípa k oslavě výročí republiky – po vy-
tipování několika míst, kde by bylo vhod-
né vysadit lípu v rámci oslav 100. výročí 
vzniku republiky, byla jako nejvhodnější 
vybrána lokalita Na Pranýři. Rada města 
s návrhem souhlasila.

Komise pro projednávání přestupků pra-
cuje pod vedením nového předsedy. Rada 
města na jednání 3. září jmenovala členy 
přestupkové komise, která s účinností od 
1. 9. 2018 pracuje ve složení předseda ko-
mise: JUDr. Jan Kelman, členové komise: 
Jaroslav Nový, Jaroslav Loukota, zapisova-
telka: Ivana Musilová (MěÚ K. Hory).
Přes veškerou snahu se nepodařilo obvyklým 
způsobem najít nového předsedu přestup-
kové komise, proto byla oslovena advokátní 
kancelář, s níž město spolupracuje, se žádos-
tí o zajištění výkonu této agendy. AK Holá, 
Janík, Samek zajistila výkon funkce předse-
dy přestupkové komise svým pracovníkem 
s tím, že práce bude vykonávána v rámci 
stávající smlouvy a dle stávajících finančních 
nastavení. Starosta města jmenoval předse-
du PK s platností ke dni 1. září 2018. Toto 
řešení je ale dočasné, výkon agendy přestup-
ků obce podle platné legislativy bude muset 
úřad do budoucna zajistit i v rámci vlastního 
personálního zajištění úřadu. 

Z jednání rady města 17. 9. 2018 
(přítomni všichni členové rady)

Projednávání bytové agendy – žádosti, 
prodloužení nájmu, přidělení bytu, řešení 
dlužníků ad., je součástí téměř každého 
jednání rady města. Tentokrát rada pro-
jednávala prodloužení nájemních smluv, 
o které požádali stávající nájemníci. Ná-
jemníkům, kteří svou žádost včas doručili 
správci bytového fondu města a u nichž 
nebyl důvod k zamítnutí žádosti, prodlou-
žení nájmu schválila. 

Rada města se zabývala hospodařením 
technických služeb města Kašperské 
Hory s. r. o.  Jednatel společnosti před-
ložil radě města výsledovku hospodaření 
jednotlivých středisek k 31. červenci 2018 
s předpokládaným plněním do konce letoš-
ního roku, v rámci projednávání hospodaře-
ní a vyhodnocování jednotlivých ukazatelů 
pak také např. kalkulaci hodinové ceny prá-
ce a průměrné nákladové ceny (zpracovala 
externí odborná firma). 

Od 1. září platí nové smluvní přepravní 
podmínky veřejné linkové autobusové pře-
pravy. V rámci zajištění Integrované dopravy 
Plzeňska (IDP) platí smluvní přepravní pod-
mínky a tarify, které projednala a schválila 
rada města jako dopravce, který zajišťuje 
veřejnou dopravu. Kompletní znění smluv-
ních přepravních podmínek najdou cestující 
u řidiče autobusu, na webových stránkách 
města (www.kasphory.cz/mesto/aktuality-
informace-oznameni) a na stránkách Tech-
nických služeb města Kašperské Hory s. r. o. 
(https://ts-kh.cz/aktuality/).

Mítinky volebních stran proběhly na kaš-
perskohorském náměstí. O souhlas s uspo-
řádáním předvolebního setkání s občany 
(využití veřejného prostranství náměstí) 
požádaly radu města volební strany Kaš-
perky pro život a Sdružení nezávislých kan-
didátů Nové Kašperské Hory.  

teplo a voda - mimo informace o tom, 
jak je společnost EVK Kašperské Hory 
s. r. o. připravena na nadcházející topnou 
sezónu, se rada měst zabývala také ostat-
ními provozními záležitostmi – podklady 
pro stanovení dvousložkové ceny tepla, 
rozbor energetických toků na výtopně 
v souvislosti s instalací výměníků tepla 

Pokračování na straně 5
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„Prvňáčci:“

Máte rádi sport? Jaký sport byste rádi 
dělali?

„Joooooo“. Hromadná odpověď všech  »
dětí.
Mně se líbí lyžování. »
Mně se líbí fotbal. »
Mně běhání. »
Mně baví jezdit na snowboardu. »
Mně se líbí gymnastika. »
Chybí mi tady, že nemůžu hrát hokej. »
Snowboarding. »

Jaké máte koníčky, sbíráte něco? (turis-

tické známky, známky…)
Já ráda maluju.  »
Bruslení.  »
Malování. »
Modelování. »
Hraní s legem. »
Hraní s autíčkama. »

Sbíráte něco?
My sbíráme listy. »
My sbíráme houby. »
Já sbírám sklíčka. »
Já se učím písmenka. »
Mě baví stavět skřítkům domeček v lese. »
Já hledám kaštany. »
Já sbírám Hot Wheels. »
Já s maminkou sbírám známky a houby. »
Já sbírám rád houby a potom jím řízky. »

chodíte do kašperskohorského kina? co 
byste rádi viděli v místním kině?

„Joooooo“. Hromadná odpověď. „Někdy“. »
Já viděla Dory a Nemo. »
Já viděl Lichožrouty. »
Já když jsem byla malinká, tak jsem šla  »
s Markétkou na Zvonilku.
My jsme byli se školkou v kině na Licho- »
žroutech a viděli jsme Mimoně.
Chtěli bysme vidět v kině:  »
Rebelku »
Obra Dobra »
Zlatovlásku »
 Lichožrouty »
Jacka a obry »
Tajný život mazlíčků,  »
Jacka Sparrowa, Piráty z Karibiku »
Harryho Pottera. »

Lenka Doubková
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a potřeby zvýšení jejich výkonu, plán využití 
náletových porostů pro výrobu štěpky na 
příštích 5 let.

Z jednání zastupitelstva města  
13. 9. 2018  

(přítomno 14 zastupitelů, 
1 nepřítomen/omluven)

Převážnou část programu posledního 
jednání zastupitelstva města v součas-
ném složení tvořila pozemková agenda:

Zastupitelstvo města schválilo prodej 
části pozemkové parcely číslo 2020/3 – tr-
valý travní porost o výměře cca 1273 m2 
v katastrálním území Kašperské Hory, za 
cenu 470 Kč/m2 + DPH v platné výši, panu 
Lukáši Uxovi, XXXXXXXX a Janě Válkové, 
XXXXXXX. Odůvodnění ceny: ve stejné 
lokalitě už se nemovitost prodávala, cena 
není podhodnocena, je mírně snížena z dů-
vodu umístěného elektrického stožáru vy-
sokého napětí. 

Zastupitelstvo města schválilo prodej 
pozemkových parcel číslo 1358/15 – ostat-
ní plocha, jiná plocha, o výměře 62 m2 
a 1358/16 – ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 130 m2, vše v katastrálním území 
Kašperské Hory, za cenu 301 Kč/m2 + DPH 
v platné výši, panu Ing. Radimu Kachlíko-
vi, XXXXXXXXXX. Odůvodnění ceny: cena 
není podhodnocena, je to běžná cena v k.ú. 
Kašperské Hory. 

Zastupitelstvo města schválilo prodej čás-
ti pozemkové parcely číslo 777/6 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 
96 m2, výměra bude upřesněna geomet-
rickým plánem, a pozemkové parcely číslo 
777/12 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 92 m2, vše v katastrálním 
území Červená u Kašperských Hor. Ne-
movitosti se prodávají za cenu 159,57 Kč/
m2 (celkem 30.000 Kč) + DPH v platné 
výši, manželům Ing. Stanislavu Rauchovi 
a Ing. Jitce Rauchové, XXXXXXXXX (ide-
ální ¼), manželům Ing. Jaroslavu Čížkovi 
a Lence Čížkové, XXXXXXXXX (ideální 
¼), manželům Ing. Jiřímu Lacigovi CSc., 
XXXXXXXXX a doc. MUDr. Silvii Lacigové, 
Ph.D., XXXXXXXXX (ideální ¼) a Ing. Jo-
sefu Štěpánovi, XXXXXXXXXXX (ideální 
¼). Odůvodnění ceny: cena není podhod-
nocena, ve stejné lokalitě se pozemky pro-
dávají za cenu ve stejné výši.

Zastupitelstvo města schválilo smlouvy:
o zřízení služebnosti mezi Městem  »
Kašperské Hory a společností Ječmí-
nek s.r.o, Jednořadá 1052/51, Bubeneč, 
160 00 Praha 6, (nemovitosti v k. ú. 
Svojše a Horská Kvilda);
o zřízení služebnosti mezi Městem  »
Kašperské Hory a Jaroslavem Ze-
lingerem, XXXXXXXXX. (nemovi-

tost v k. ú. Svojše a Horská Kvilda);
o budoucí smlouvě o zřízení věcného  »
břemene a dohody o umístění stavby 
Horská Kvilda, KT, čp. 30 – přeložka NN 
č. IZ-12-0000519/1/VB“ mezi Městem 
Kašperské Hory a ČEZ Distribuce a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Pod-
mokly (k. ú. Horská Kvilda);
o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi  »
Davidem Moltašem, XXXXXXXXXXXX, 
a MUDr. Josefem Moltašem, 
XXXXXXXXXXX, (nemovitosti v k. ú. 
Kašperské Hory); 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě  »
mezi společností RoBIN OIL s. r. o. , 
Libušina 172, Dubí, 272 03 Kladno 
a Městem Kašperské Hory, (nemovitosti 
v k. ú. Kašperské Hory);
o zřízení služebnosti dle § 1274 a §  »
1276 dle zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ského zákoníku v platném znění, mezi 
Městem Kašperské Hory a Františkem 
Staňkem a MUDr. Marií Staňkovou, 
XXXXXXXXXX, (nemovitosti v k.ú. Kaš-
perské Hory);
dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření bu- »
doucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvě o právu pro-
vést stavbu č. IE-123-0006041/VB 3, 
název stavby: Jelenov – vNN, TS, mezi 
Městem Kašperské Hory a ČEZ Distri-
buce, a.s. (nemovitosti k. ú. Svojše). 

Zastupitelstvo města schválilo Seznam 
místních názvů a Seznam pomístních jmen 
v katastrálním území Kašperské Hory při 
tvorbě nové katastrální mapy v rámci pro-
vádění komplexních pozemkových úprav.

Seznam místních názvů

název druhové 
označení

vyjádře-
ní obce nový název

Cikánka 

základní 
sídelní 

jednotka 
(ZSJ)

změna 
umístění 

Kašperské 
Hory 

část 
města souhlasí 

U Janoty 
Sídlo - 
místní 
část 

změna 
názvu U Stuchlíka

Ramajzl 
Sídlo - 
místní 
část 

souhlasí 

U Žofky
Sídlo - 
místní 
část 

souhlasí 

Prachárna 
Sídlo - 
místní 
část 

souhlasí 

Kašperské 
Hory město souhlasí 

Baarova ulice souhlasí 

Barviřská ulice souhlasí 

Besední ulice souhlasí 

Bohdana 
Týbla ulice souhlasí 

Česká ulice souhlasí 

Dlouhá ulice souhlasí 

Dolní ulice souhlasí 

Fügnerova ulice souhlasí 

Horní ulice souhlasí 

Husova ulice souhlasí 

Chelčického ulice změna 
názvu

Petra Chel-
čického

Josefa 
Sodomky ulice souhlasí 

Karlova ulice souhlasí 

Klosterman-
nova ulice souhlasí 

Krátká ulice souhlasí 

XXX ulice doplnit Na pile

Na Prádle ulice souhlasí 

Náměstí ulice souhlasí 

Nerudova ulice souhlasí 

Nová ulice souhlasí 

Okružní ulice souhlasí 

Petra Bez-
ruče ulice souhlasí 

Rejštejnská ulice souhlasí 

Smetanova ulice souhlasí 

Spojovací ulice souhlasí 

Sušická ulice souhlasí 

Šumavská ulice souhlasí 

XXX ulice doplnit U Janoty

Vimperská ulice souhlasí 

Zahrádkářů ulice souhlasí 

Zahradní ulice souhlasí 

Zlatá stezka ulice souhlasí 

Žižkovo 
náměstí ulice souhlasí 

XXX
sídlo - 
místní 
část

doplnit Na Prádle

XXX samota doplnit Nebe

V ostatní agendě:

Zastupitelstvo města schválilo Rozpočto-
vé opatření č. 9. kterým se navyšují příjmy 
města o částku 9.390.703 Kč a navyšují se 
výdaje města o částku 495.000 Kč. 

Zastupitelstvo města schválilo Veřejno-
právní smlouvu o poskytnutí dotace z pro-
gramu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón na 
rok 2018 pro městskou památkovou zónu 
Kašperské Hory (obnova hlavního oltáře 
v kostele sv. Markéty) ve výši 495.000 Kč 
mezi poskytovatelem dotace Město Kaš-
perské Hory a příjemcem dotace Římskoka-
tolická farnost Kašperské Hory.

Kompletní přijatá usnesení (rady i zastu-
pitelstva města) najdete vždy v přísluš-
ných oddílech na webových stránkách 
www.kasphory.cz, k nahlédnutí jsou 
rovněž v sekretariátu MěÚ. 

-red-

TeRmíny jednání RAdy měsTA 
KAšpeRsKé HORy 
15. a 29. října; 12. a 26. listopadu;  
10. a 19. prosince 2018.
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uZáVĚRKA PřÍŠtÍHO VyDánÍ JE

20. října 2018,
příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

KAlEiDOSKOP

poděkování
Děkuji Vám všem, kteří jste nás 
přišli dne 15. 9. 2018 podpořit 
na Setkání odpůrců těžby zlata 
na Šumavě. Děkuji i Vám, kteří 
jste nám jakýmkoli způsobem 

pomohli akci zorganizovat 
a připravit. Velice si toho vážím. 

Poděkování si zaslouží i naši 
přátelé ze Středočeského kraje, 

kterých bylo opět více, než 
nás místních. Věřím, že jednou 
nastane čas, kdy se nás sejde 

stejný počet, jako Středočechů. 

Bohuslava Bernardová

pozvánka 
na zasedání

Zastupitelstva města Kašperské Hory

Předpokládaný termín ustavujícího 
ZM: listopad 2018*, dále jednání ZM 
v prosinci: 13. 12. 2018. 

* Podle § 91 zákona o obcích svolává 
ustavující zasedání zastupitelstva obce 
dosavadní starosta (případně místosta-
rosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode 
dne uplynutí zákonné lhůty pro podá-
ní návrhu soudu na neplatnost voleb 
nebo hlasování**. K jeho svolání však 
může přistoupit až poté, kdy lhůta 
pro podání návrhu soudu na neplat-
nost voleb nebo hlasování již marně 
uplynula. 

Lhůta pro podání návrhu na neplatnost 
voleb nebo hlasování je 10 dní a počíná 
ode dne následujícího po dni vyhlášení 
výsledků voleb Státní volební komisí. To 
znamená, že první den lhůty je den ná-
sledující po dni vyhlášení výsledků voleb 
(§ 60 odst. 1 ve spojení s § 51 zákona 
o volbách do zastupitelstev obcí). 

**Pokud konec lhůty podle § 91 odst. 1 
zákona o obcích připadne na sobotu, ne-
děli nebo svátek, končí lhůta pro konání 
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
nejbližším následujícím pracovním dnem.

-red-

společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Horváthová Rozália
Mareš Rudolf

Ziegelbauerová Jana
Králíková Marie
Duchková Hana

ludvarová Emilie
Oudesová Zdeňka

Mašek Petr
Pavelek Mojmír

zemřel:

Hartl Stanislav

Pozůstalým tímto vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Pokud si nepřejete být ve 
Společenské kronice zveřejněni, 

sdělte nám to na MěKiS, 
nebo e-mailem na adresu: 
zpravodaj@kasphory.cz

poděkování
Svaz Kašperskohorských žen děkuje 
všem, kdo se podíleli na organizaci 
letošních Oslav města Kašperských 

Hor 7. 9. - 8. 9. 2018. 
 

Slavnosti se nám moc líbili 
a účast v průvodu byla pro 
nás příjemným zážitkem.

Upozornění
Pro žadatele o zřízení 

předzahrádky v roce 2019 

Město Kašperské Hory vyzývá žada-
tele, kteří chtějí v roce 2019 provo-
zovat u svých restaurací předzahrád-
ky, aby žádosti o povolení zřízení 
předzahrádek doručili B. Bernardo-
vé nejpozději do 6. listopadu 2018  
(z důvodu zjednodušení administrativy 
bude městem hromadně zaslána žádost 
o vyjádření na Městský úřad Sušice, 
Odbor školství, památkové péče a ces-
tovního ruchu, a na Policii České repub-
liky, Dopravní inspektorát Klatovy). 

V žádosti, prosím, uveďte: rozměr 
předzahrádky, období, po které bude 
provozována a přesné umístění.

Bohuslava Bernardová
pozemková držba
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Ze školky
Prázdniny utekly, díky krásnému počasí se 
nám léto vydařilo. Začal nový školní rok.
Tak, jak jsem informovala v červnovém 
vydání Kašperskohorského zpravodaje, 
v prázdninovém období, kdy byla školka 
uzavřena, došlo nejen k úpravám interié-
ru (malování), ale také k úpravě a zvýšení 
bezpečnosti dětí při příchodu ke vstupu do 
budovy, a to vraty s elektronickým otevírá-
ním s vrátky. Vlastně jde zároveň i o zabez-
pečení objektu školky. Vím, že se se zásad-
ními změnami leckdo těžko ztotožňuje, ale 
vzhledem k vysokému provozu motorových 
vozidel přímo ke vchodu školky už bychom 
hazardovali s ohrožením dětí a ostatních 
příchozích a dále také s finančními sankcemi 
právě týkajících se nedostatečného zabez-
pečení. Také v období víkendů a ve večer-
ních hodinách docházelo u vchodu školky 
a zadního vchodu školní kuchyně k nepo-
volaným návštěvám, po kterých zůstávaly, 
zatím, jen cigaretové nedopalky. Vjezd je 
povolen pouze zásobování pro školní ku-
chyni, jelikož tato skutečnost nešla jiným 
způsobem vyřešit. Pro parkování motoro-
vých vozidel slouží parkování u sportovní 
haly. A už jsem slyšela: „To budeme muset 
chodit tak daleko a na parkovišti se parku-

je, jak kdo chce“. Vše je o lidech a jestli si 
někdo parkuje, jak chce, tak to vypovídá 
o neohleduplnosti k ostatním řidičům. Pře-
mýšlela jsem, jak a kde asi parkují rodiče, 
kteří navštěvují školky, které jsou zabezpe-
čeny hlavně oplocením (velká většina ško-
lek), takže se ke vchodu auto nedostane. 
I bývalé školky už takto byly zabezpečeny 
(Nezdice, Strašín, Rejštejn), objekt školky 
v Soběšicích je taktéž oplocen. Budova teh-
dejší MŠ na náměstí (dnes Nebespán) - zde 
byl zabezpečen vchod širokým chodníkem, 
ale dostatek parkovacích míst by zde v sou-
časnosti vůbec nebyl.
Dalším problémem, který bylo nutno vyře-
šit, byla otázka pitného režimu a zároveň 
osvěžení dětí ve velmi teplých dnech při 
pobytu na zahradě školky. Otázku, jak za-
bezpečení objektu, tak i tuto problematiku, 
jsme často řešili na poradách, doptávala 
jsem se v jiných školkách, prostřednictvím 
internetu jsem sledovala, jak je toto řešeno 
v jiných školkových zahradách. A tak i na 
naší zahradě budou mít děti pítko a mlho-
viště, což je velmi kladně hodnoceno kon-
trolními orgány. Jelikož na zahradu školky 
nebyl přiveden žádný přívod vody, muselo 
se zase hledat řešení. Tím, že dochází k re-
konstrukci staré tělocvičny školy pro úče-
ly MŠ a ZUŠ, požádali jsme o zohlednění 
a doplnění projektu tak, aby byla voda při 
přestavbě vyvedena právě na zahradu škol-
ky. Budeme doufat, že rekonstrukce bude 

termínově splněna a na jaře budeme moci 
zařízení k osvěžení dětí spustit. Pokud bude 
mít někdo nejasnosti s těmito novinkami, 
určitě může přijít a přímo se informovat. 
Za vším je nejen spousta jednání a debat 
(např. s památkovým úřadem, Policií ČR, 
...), ale také spousta volného času, ale to 
už tak bývá. Všem zúčastněným děkuji za 
spolupráci a vybudování těchto systémů.
Do mateřské školy je v letošním školním 
roce 2018/2019 zapsáno 56 dětí, opět 
povolena výjimka s maximálním počtem 
28 dětí v každé třídě. Dětí, které půjdou 
v tomto školním roce k zápisu do 1. tří-
dy máme opravdu rekordní počet, a to 
32 dětí. Pracujeme podle nového Školní-
ho vzdělávacího programu s motivačním 
názvem „Putování se sluníčkem“, ve kte-
rém se budeme zabývat zejména environ-
mentální výchovou, zákonitostmi přírody, 
tradicemi, významnými svátky, … Tento 
program, školní řád a další informace na-
leznete např. na webových stránkách zá-
kladní školy.
Na začátku školního roku jsme přivítali ve 
třídách nové kamarády, pro které odlouče-
ní od rodičů a seznamování s novým pro-
středím, pravidly není úplně jednoduchou 
záležitostí a je potřeba trpělivosti. Všichni 
se opět učí sžívat se v kolektivu dětí, ře-
šit situace a nenechat se unášet emocemi. 

Pokračování na straně 8
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Není úplně jednoduché skloubit 56 dětí 
přicházejících z odlišných rodin s odlišným 
chodem domácnosti, s odlišným respek-
továním pravidel. Ten, kdo trochu sleduje 
problematiku předškolního školství ví, že 
i my musíme dodržovat nařízení a pravidla, 
která nám práci rozhodně neusnadňují.
Již od poloviny září jsme navázali na cvičení 
„Sparťan“ ve sportovní hale, které si děti 
velice oblíbily.
Obě třídy zahájily návštěvou další spoluprá-
ci s IS SEV s výukovým programem týkající 
se tématiky našeho přírodního prostředí.

Třída „Včelek“ navštívila zvířátka v Zá-
chranné stanici pana Lukeše, kterým jsme 
přinesli nějaké dobroty. Děti tak z blízka 
mohly spatřit výra, lišku, malé ježky, sovu 
pálenou, sýčky, psíka mývalovitého, vever-
ky, samozřejmě i vydry, z domácích zvířat 
křičící husy, psa, koně, mini koníky a také 
suchozemskou želvu.
Děti mají ve třídách dostatek herních prv-
ků, vybavenost nejen hračkami, ale i vzdě-
lávacím materiálem je na dobré úrovni. 
I nadále budeme prohlubovat spolupráci 
s partnerskou mateřskou školou St. Eliza-
beth v Grafenau, kam se třída „Včelek“ 
podívá již 17. října a navštíví nejen děti 

v mateřské škole, ale i herní centrum Ba-
balu. Na dopravu a překladatelskou čin-
nost je zpracován projekt s finanční dota-
cí, vstupné do centra bude v režii rodičů 
(5euro) - spoluúčast rodičů je součástí 
podmínek každého projektu. Další zpraco-
vaný projekt ve druhém pololetí využije 
třída „Sluníčko“ se stejným programem. 
Určitě nás čeká lyžařský a plavecký vý-
cvik, kulturní vystoupení, tvořivé dílnič-
ky, mikulášská a vánoční nadílka, výlety, 
exkurze, besedy,… I nadále vás budeme 
prostřednictvím Kašperskohorského zpra-
vodaje o naší činnosti informovat!

Radka Kolářová

O druhém zářijovém víkendu ožilo pout-
ním ruchem opět tradiční mariánské místo 
šumavského podhůří - Strašín na Šumavě. 
Mnozí z poutníků měli tak příležitost popr-
vé shlédnout výtečně rekonstruovanou re-
pliku před lety zcizené Strašínské Madony. 
V sobotu 8. září Strašínští ve svém kostele 
Narození Panny Marie uvítali P. Martina Wei-
se, profesora Teologické fakulty JU v Čes-

kých Budějovicích, který zde sloužil první 
poutní mši svatou a ve svém kázání poutavě 
přiblížil principy mariánské úcty křesťanské-
ho východu. Slunečné nedělní dopoledne 
ozdobilo lidnaté procesí s korouhvemi a ma-
donou, které doprovázela sušická dechová 
hudba Solovačka a do něhož se významně 
zapojili kapucínští terciáři ze Sušice a okolí. 
Hlavní poutní mši svatou celebroval místní 

duchovní správce P. Petr Koutský z Horaž-
ďovic. Mimo jiné připomněl práci všech 
těch, kteří se jakýmkoliv způsobem zaslou-
žili o přípravu této krásné poutní slavnosti. 
Zvláště ocenil umění a obětavost zpěváků 
a hudebníků souboru Academiae Mariae 
Sanctae, kteří pod vedením sbormistra a di-
rigenta Jakuba Waldmanna pro tuto příle-
žitost nastudovali nádhernou Missu brevis 
in D Wolfganga Amadea Mozarta. Soubor 
sdružuje amatérské ale i profesionální pěvce 
a muzikanty z Prahy ale i z pošumavského 
okolí – ze Strašína, Kašperských Hor, Sušice 
a Klatov. Hlavní své úsilí toto hudební tě-
leso nyní věnuje hudebnímu zkrášlení hlav-
ních svátečních a poutních bohoslužeb právě 
v pošumavském Strašíně. 

Vladimír Horpeniak

poutní slavnost ve 
strašíně se vydařila

Čelo poutního procesí ve Strašíně na Šumavě 9. září 2018, foto Vladimír Horpeniak
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U tohoto klíčového historického okamžiku 
stála řada odvážných lidí, díky nimž jsme 
se dokázali vymanit z nadvlády Rakouska-
Uherska.
Mezi ně patřili především Tomáš Garrigue 
Masaryk, Eduard Beneš a Milan Rastislav 
Štefánik.
Svou činností dosáhli Masaryk v Lon-
dýně a Beneš se Štefánikem ve Francii 
toho, že Spojené státy americké a Francie 
uznaly nárok československého národa na 
samostatnost.
Dne 28. října 1918 jednala v Ženevě de-
legace Národního výboru v čele s Karlem 
Kramářem, představitelem domácího od-
boje s představitelem zahraničního odboje 
Eduardem Benešem o vytvoření a podobě 
československého státu.
Od ranních hodin dne 28. října 1918 se 
šířila v českých zemích informace o rakous-
ko-uherském přijetí podmínek kapitulace. 
Podmínky obsahovaly i uznání autonomie 
národů monarchie, které si lidé vyložili jako 
uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala 
impulzem k živelným demonstracím, při 
nichž lidé jásali v ulicích a ničili symboly 
Rakouska-Uherska. Národní výbor vydal 
provolání o vzniku republiky a převzal kon-
trolu nad úřady.
Večer téhož dne byl vydán první zá-
kon, Zákon o zřízení samostatného státu 
československého.
28. říjen je tedy považován za den, kdy 
vzniklo samostatné Československo.

Jak se vyvíjel 28. říjen za první 
republiky?

Nepochybně to byl svátek Čechů. Němci 
ho příliš neoslavovali. Můžeme říci, že mini-
málně mezi českým obyvatelstvem a napříč 
politickým spektrem byl za první republiky 
konsensus, že 28. říjen je významný den, 
a to i u krajní levice, kdy ani komunisté 
nevystupují proti 28. říjnu.
Celkově byl ráz 28. října mimořádně dů-
stojný a především v českém prostředí byl 
chápán spontánně. Třeba i obchody na 
menších městech, které mívaly v neděli 
dopoledne otevřeno, na 28. října neote-
vřely nikdy. V posádkových městech byl 
28. říjen spojen s vojenskou přehlídkou, 
ale i přehlídkou různých místních spolků. 
Samozřejmě se zúčastňovali sokolové, 
dělaly se pietní akce u pomníků pad-
lých, vzpomínala se legionářská tradice. 
V předvečer 28. října se konaly akademie 
na školách.
Na Slovensku je také tento den hodnocen 

pozitivně, byť tam byla od počátku debata, 
jestli je pro Slováky významnější 28. nebo 
30. říjen – den Martinské deklarace.

Jak proběhl 28. říjen už v okleštěném 
Československu po Mnichovské zradě na 
podzim 1938 ?

Je ironií osudu, že tento den mělo jít 
o 20. výročí vzniku samostatného Česko-
slovenska. Byly k němu konány už od roku 
1937 velké přípravy, jejich součástí byl i 10. 
všesokolský slet na přelomu června a čer-
vence 1938.
Ovšem necelý měsíc před tímto výročím 
přišel Mnichov. Tehdejší Syrového vláda 
proto rozhodla, že žádné oslavy nebu-
dou, protože by v této atmosféře nebyly 
vhodné. 28. říjen byl normálním pracovním 
dnem. Proběhla jen pietní akce na Hradě, 
kde generál Syrový jako ministerský před-
seda, zastupující prezidenta republiky, 
vykonal přehlídku čestné jednotky, přijal 
vládu, předsedu Poslanecké sněmovny, 
předsedu Senátu a společně odjeli do Lán. 
Tam položili věnec k hrobu prezidenta T. 
G. Masaryka. Vrátili se do Prahy a Syrový 
pronesl projev.
Jen noviny zaznamenávaly velkou návštěv-
nost u hrobu T. G. Masaryka, kam dojížděly 
sokolské, a skautské delegace. Jinak ale Pra-
ha opravdu onoho dne prožívala slavnost 
v slzách. To se pak zásadně změnilo po 15. 
březnu, po německé okupaci. Tehdy byl 
28. říjen zrušen jako svátek nebo památný 
den.
28. října 1939 přesto proběhly velké de-
monstrace, nejen v Praze. Vzešel z toho 
těžce zraněný Jan Opletal, koncentrační 
tábory, zavřené vysoké školy atd. 28. ří-
jen se připomínal i v zahraničním odboji 

u československých jednotek i v oficiálních 
vládních kruzích československé exilové 
reprezentace v Londýně. Prezident Beneš 
přijímal diplomaty a pronášel od roku 1940 
do roku 1944 vždy zvláštní obsáhlý projev 
vysílaný domů, do vlasti.
V roce 1945 je pochopitelně 28. říjen osla-
vován velmi pompézně, nejen jako den 
vzniku samostatného československého 
státu a připomínka jeho obnovení po šesti 
letech okupace, ale také jako vykročení no-
vým směrem. Opravdu došlo ke kvalitativní 
změně, takže 28. říjen 1945 a další nemají 
s 28. říjnem 1918 mnoho společného.
28. říjen je státním svátkem jako Den nezá-
vislosti do roku 1951. V roce 1951 zůstává 
jako den pracovního klidu a je oslavován 
jako Den znárodnění.
Teprve za normalizace od roku 1975 včet-
ně je 28. říjen zrušen jako den pracovního 
klidu a je slaven jako památný den. Ovšem 
jako trojnásobný památný den – Den vzni-
ku Československé republiky, Den znárod-
nění, a přibyl Den vzniku Československé 
federace.
Tak to zůstalo až do roku 1988, kdy byl na 
základě opatření Federálního shromáždění 
vrácen 28. říjen jako státní svátek, a to vý-
hradně jako Den nezávislosti.
Málokterý svátek jako 28. říjen, Den vzni-
ku samostatného československého státu, 
prošel v historii tak krkolomným vývojem. 
Oslavy 28. října přitom kopírovaly momen-
tální situaci a atmosféru naší země. Za 
první republiky byl slaven až s nábožnou 
úctou, nacisté ho zrušili a jeho oslavy za-
kázali, komunisté nejdříve 28. říjen slavili, 
pak přejmenovali na Den znárodnění, aby 
se v poslední agónii svého vládnutí přihlási-
li zpět k jeho tradici.
Dnes se 28. říjen slaví, jsou pořádány vo-
jenské přehlídky, udělována vyznamenání. 
Zvláště letos při stoletém jubileu jsou osla-
vy velké. Přesto někteří namítají, že vlastně 
slavíme svátek neexistujícího státu. P ř e s 
všechny námitky a historické peripetie však 
28. říjen zůstal v národní paměti pevně za-
kořeněn, a to možná i proto, že v dlouhých 
časech nesvobody byl světlou vzpomínkou 
na svobodnou minulost.

Karel Větrovec

svátek – 28. října
Před 100 lety vznikem Československa  se začala  
psát nová kapitola našich dějin.

Pohled na Kašperské Hory a hrad Kašperk z roku 1938
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hledá schopné lidi, kteří umí a mají zájem 
pracovat, na pozici

Servis, za kterým stojí lidé

Stačí poslat životopis a my se Vám rádi ozveme.

U nás najdete:

• Servisní auto ( i k soukromým účelům)

• Notebook a služební telefon

• Příspěvek na dovolenou, stravenky

Servisní technik

Kontaktní údaje:

Email: personalni@pal.cz , Tel.: 601 341 567 , www.pal.cz

Nové středisko v Kašperských Horách

pro různorodou servisní 
práci na pobočce i v terénu

ka 7 let
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CY
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K

letáček A5.ai   1   07.08.2018   15:07:28

Fotografie z 1. ročníku filmového festivalu v Kašperských Horách
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Závěr října bude stejně jako v loňském 
roce patřit milovníkům filmů. O víkendu 
26. – 28. 10. proběhne již druhý ročník 
festivalu Filmové Kašperské Hory. Ve 
spolupráci s filmovým festivalem Finále 
Plzeň a s Regionální filmovou kanceláří 
Plzeňského kraje vám nabídneme 
jednak filmy natáčené na Šumavě, ale 
i snímky uchopující téma české přírody 
a krajiny v širším kontextu. Speciální 
blok bude věnován dílům reflektujícím 
osudy známých i méně známých 
osobností spojených s „osmičkovými“ 
výročími. Součástí akce bude i vysazení 
lípy republiky v lokalitě na pranýři, 
u příležitosti 100. výročí vzniku 
samostatného Československa.

Festival bude slavnostně zahájen v pá-
tek 26. října večer romantickým thrille-
rem Hastrman. Filmový příběh vycháze-
jící z knižní předlohy Miloše Urbana je 
v režijním ztvárnění Ondřeje Havelky 
oslavou přírody a české krajiny. Film 
zároveň představuje téma člověka ve 
zvířeti, zvířete v člověku, a silně tak 
poukazuje na fakt, že v každém z nás 
dříme nějaké zvíře, otázkou je jaké.
V sekci filmů natáčených na Šumavě 
jsou zařazeny snímky pro všechny vě-
kové kategorie. Nejmenší diváky jistě 
potěší série oblíbených večerníčků Vác-
lava Chaloupka Vydrýsek, kterou doplní 
i animační dílna a doufejme, že i ná-
vštěva samotného tvůrce, nebo pohád-
ka Jezerní královna. Milovníci laskavého 
humoru Zdeňka Svěráka si jistě přijdou 
na své při sledování oscarového snímku 
Kolja, který se zčásti točil i okolo řeky 
Vydry. Vaši speciální pozornost si za-
slouží dokument Planeta Česko, který 
vykresluje krásu a dobrodružství české 
přírody. Účast přislíbil režisér a kamera-
man Marián Polák, který se s vámi rád 
podělí o to, jak fascinující i náročné je 
za pomoci nejmodernějších technologií 
zblízka sledovat život zvířat a rostlin ži-
jících kolem nás.
Spojujícím prvkem mezi „šumavskými“ 
filmy a snímky vztahujícími se k letošním 
výročím je osobnost oblíbeného dětské-
ho herce Tomáše Holého, který by letos 
oslavil padesátiny. V komponovaném po-
řadu Tomáš Holý 1968 na něj zavzpo-
mínáme nejen promítnutím filmu Pod 
jezevčí skálou režiséra Václava Gajera, 
ale také společně s Tomášovým kamará-
dem Otou Karsem. Ten je autorem knihy 
Jmenuju se Tomáš, vyznamenané cenou 
Magnesia litera 2018 v kategorii Kosmas 
cena čtenářů.
Třetím stěžejním tematickým blokem 
jsou filmy, které souvisí s osudovými 
událostmi před rokem 1948 a po něm. 

Filmové Kašperské Hory - 2. ročník

Díky spolupráci s plzeňským festivalem 
Finále vám budeme moci krátce po pre-
miéře mimořádně představit filmové 
drama režiséra a producenta Ondřeje 
Trojana Toman. V podání Jiřího Macháč-
ka uvidíte neuvěřitelný a pravdivý pří-
běh rozporuplné osoby Zdeňka Toma-
na, šéfa naší zahraniční rozvědky, který 
významně ovlivnil vývoj v poválečném 
Československu, bezskrupulózního ob-
chodníka s obrovskou mocí a zásadním 
úkolem – sehnat peníze, které komu-
nistům vyhrají volby. Po nástupu komu-
nistického režimu k moci bylo spácháno 
bezpočet zločinů proti lidskosti. Jejich 
mementem je životní příběh ženy, v je-
jímž životě a osobnosti byly morální 
principy zakořeněné tak hluboko, že 
se často ve svých rozhodnutích řídila 
svým svědomím než srdcem – Milady 
Horákové. Proto uvedeme životopisné 
historické drama Davida Mrnky Milada.
Festival bude mít dvě scény – foyer kina 
bude věnováno dětem, zatímco ostat-
ní filmy se budou promítat v hlavním 
sále. Pro děti budou připravené tema-
tické animační dílny, v rámci dalšího 
doprovodného programu uslyšíte kon-
cert filmové hudby nebo si budete moci 
prohlédnout výstavu fotografií z filmů 
natáčených na Šumavě. Budou-li nám 
hvězdy nakloněny, setkáte se i se zají-
mavými herci a tvůrci filmů. Jako epilog 
festivalu vám pro odlehčení promítne-
me v pondělí 29. října novou českou 
komedii Po čem muži touží, s Annou 
Polívkovou a Jiřím Langmajerem v hlav-
ních rolích.
Podrobný program festivalu najdete 
na webových stránkách www.kaspho-
ry.cz, facebookovém profilu Měkis 
Kašperské Hory a na plakátovacích 
plochách ve městě. těšíme se na vaši 
návštěvu!

Jitka Skořepová

Kaplička 
sv. martina

letošní setkání u kapličky 
sv. Martina na bývalých Zadních 

Paštích se uskuteční v sobotu 
10. 11. 2018 ve 13:00 hodin.

Odpoledne potom čeká všechny účast-
níky bramboračka v Domě sv. Vinítře 
a od 16:00 hodin varhanní koncert Ja-
kuba Davida Smešného tentokrát v do-
provodu houslistky Krystýny Prančlové.
Z Plzně bude vypraven autobus (až na 
bývalé Stodůlky) a Město Hatmanice 
zase pomůže s dopravou poutníků 
malým busíkem.

Všichni jste srdečně zváni!
…a tentokrát pro vás máme překvapení.

těší se na vás členové spolku 
Šumavské cesty, z. s.

Případné dotazy posílejte, prosíme, na e-mail: 
sumavske.cesty@centrum.cz, ve výjimečných 
případech i na tel. čísla: 603 26 50 34 nebo 
724 00 66 25. Šumavské cesty, z. s., Lidická 
1441/28, 323 00 Plzeň
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O víkendu 6. a 7. října se uskuteční 
již 17. ročník Šumavského kufru - 
tradičních závodů v orientačním běhu. 

Organizátoři akce, členové oddílu orien-
tačního běhu TJ Kašperské Hory, umís-
tili tentokráte dění závodu do oblasti 
kolem Sedla u Albrechtic s centrem na 
louce u samoty „U Durmáků“. Náročný 
kamenito-skalnatý terén Sedla náležitě 
prověří jak fyzickou zdatnost závodníků, 
tak i jejich přesnost práce s mapou. Závod 
tak přinese důstojné zakončení seriálu 
žebříčku závodů v orientačním běhu zá-
padočeské oblasti, jehož je Šumavský kufr 
součástí. Kromě tratí pro zkušené závod-
níky připravili organizátoři akce pro děti 
z blízkého i vzdálenějšího okolí jednodu-
ché náborové tratě, na nichž si budou 
moci zkusit tento krásný sport. Srdečně 
tímto zveme všechny malé i velké odváž-
livce z Kašperských Hor, aby si o prvním 
říjnovém víkendu našli cestu na Durmák 
pod Sedlem a zaběhli si svůj první orien-

17. šumavský kufr,
tentokrát pod sedlem

ťák. Každý účastník náborové-
ho závodu obdrží v cíli malou 
odměnu jako upomínku na 
první závod.
Příprava akce tohoto rozsa-
hu je časově náročná a roz-
bíhá se již rok před jejím 
konáním. Letošní přípravy 
navíc významně komplikuje 
probíhající těžba kůrovcové-
ho dřeva, která do poslední 
chvíle mění prostor závodu. 
Je tedy potřeba poděkovat 
všem, kteří se po celou dobu 
podíleli a s neutuchajícím 
energií stále ještě podílí na 
přípravě závodů. Zároveň dě-
kujeme všem podporovate-
lům a sponzorům, především 
pak městu Kašperské Hory, 
Plzeňskému kraji a projektu 
Sportuj s námi, jehož jsou 
závody součástí. 

-ml-
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Městské ku�tu�ní a in�o�mační středisko  
Kašpe�ské Ho�� Vás z�e na

SLAVNOSTNÍ SÁZENÍ

LÍPY REPUBLIKY
2018

V�h�ed� Na P�an�ři
26.10.2018 � 15:00

ke 100. ���očí �zniku 
Českos�o�enské �epub�ik�
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Římskokatolická farnost Kašperské Hory a 
obyvatelé Kavrlíku srdečně zvou na tradiční 

 

Malou pouť na Kavrlíku 
Mše svatá sloužená P.Jendou Kulhánkem 

Kde: Kaplička v osadě Kavrlík 

Kdy: 6.10. ve 14 hod 

 

Po mši tradiční občerstvení pod lipami, připravené místními obyvateli. 
Hudební doprovod zajistí Vladimír Horpeniak. 

 

• •

• • ••
• • • •

• • • ••
• • • •

DEN SENIORŮ

• • • • • • • •
ÚTERÝ 9.10.2018

•
•

•
• •

•
•
• •
•

• ••
• • •

•
•• •

• •
•
• •

•
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změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

Kašpe�skoho�sk� skříňo�� bet�ém
��sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

Stá�á ��sta�a
Šuma�a a Kašpe�ské Ho��
�adnice Kašpe�ské Ho�� |

Stá�á ��sta�a
K�á�o�ská p�i�i�egia, městské �istin� 
a histo�ické map�
Stá�á ��sta�a ��bě�u �ep�odukcí nej-
cennějších a�chí�ních památek města 
Kašpe�ské Ho��.
�adnice Kašpe�ské Ho�� |

Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh� � 
oko�í Kašpe�sk�ch Ho�
Najděte 10 uk��t�ch k�abiček na 
k�ásn�ch místech � našem oko�í. 
Mapka je k dostání na MěKIS.
Kašpe�ské Ho�� a oko�í |

23.09.–27.10. | 09:00–15:00
V�sta�a Sd�užení ��t�a�níků ČR
V�sta�a ob�azů, ke�amik� a �otog�a-
�í. V�sta�ují Vě�a Kubík Kdo�ská, Jani-
na Kokeš, Lo�enc Ha�enčák, V�adimí�a 
Zbo�níko�á a V�adimí� Hošek.
��sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

říjen |
Lidé a �e�ké še�m� Šuma��
V�sta�a �ěno�aná ná��atu �e�k�ch še-
�em na Šuma�u a soužití �idí s nimi.
Přip�a�i�o ji Hnutí DUHA �e spo�u-
p�áci s Muzeem Šuma�� a Sp�á�ou 
ná�odního pa�ku Šuma�a. 
Muzeum Šuma�� K. Ho�� |

říjen |
Sta�é umění z jihozápadních Čech
Památk� ��t�a�né ku�tu�� z muzej-
ních sbí�ek a cí�ke�ního majetku. 
Muzeum Šuma�� K. Ho�� |

říjen ‒ �istopad |
Ku�z sebeob�an� p�o žen�
Chcete se cítit � bezpečí?
Ne�áhejte se přih�ásit!
Spo�to�ní ha�a Kašpe�ské Ho�� |

KRÁTKODOBÉ AKCE

05.10. | 19:00
Bezkontaktní žen� aneb Ag�osto��
Di�ade�ní předsta�ení ochotnického 
spo�ku Di�ad�o z Pošuma�í z.s. 
kino Kašpe�ské Ho�� |

09.10. | 09:00–12:00
Den senio�ů
Os�a�a meziná�odního Dne senio�ů. 
Vzájemné setkání senio�ů a �eřejnos-
ti. In�o�mace  � ob�asti nabídk� sociá�-
ních s�užeb, bohat� ku�tu�ní p�og�am.
�estibu� kašpe�skoho�ského kina  |

11.10. |
V��et do aquapa�ku Sušice s Joná-
šem
S�az �e 14:00 na autobuso�é zastá�-
ce � Kašpe�sk�ch Ho�ách. P�o děti a 
m�ádež z Kašpe�sk�ch Ho� a oko�í. Na 
���et je nutné h�ásit se předem. In�o�-
mace na te�.: 721 643 096
Dětsk� k�ub Jonáš |

12.10. | 19:00
Chata na p�odej
Rodiče p�odá�ají sta�ou chatu, p�o 
kte�ou už nemají ��užití. Před pře-
dáním chat� no�ému majite�i se �šak 

matka �ozhodne uspořádat pos�ední 
pořádnou �odinnou s�ezinu. Zb�tek 
příbuzenst�a nep�oje�uje pří�išné 
nadšení, tah�e setkání b��ají �žd� 
dost ná�očná.
kino Kašpe�ské Ho�� |

17.10. | 14:00
Křes�o p�o hosta
Se Zuzanou Ha��o�ičo�ou - o šit�ch 
���obcích z pohank�, o eko�ogickém 
pěsto�ání a sk�izni domácí bio ze�eni-
n�. P�o senio�� a zd�a�otně postižené 
občan�, �stup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

18.10. | 13:30
S�atoha�e�ské posezení 
P�o senio�� a zd�a�otně postižené 
občan�, �stup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

18.10. | 15:00
Senio� „IN“ – Voda zák�ad ži�ota
Beseda s Lucií a Jind�ou K�áko�o��mi 
o tom, co p�o nás znamená pití čis-
té p�amenité �od� a o sp�á�ném pit-
ném �ežimu. V zá�ě�u besed� bude 
p�omítnut k�átk� dokumentá�ní ��m  
Zpět k p�amenům.
Ho�sk� k�ub |

KULTURA  ŘÍJEN         I. ČÁST

Změna p�og�amu ��h�azena
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změna p�og�amu ��h�azena

in�o�mace na te�. čís�e 721 643 096.
Dětsk� k�ub Jonáš |

LISTOPAD

02.11. | 17:00
Ob� Dob�
Příběh m�adé dí�k� a �aska�ého ob�a 
známého jako Ob� Dob�, kteří se ��-
dá�ají na dob�od�užnou cestu s cí�em 
zajmout z�é �idož�outské ob��, kteří 
p�onikají do s�ěta �idí.
kino Kašpe�ské Ho�� |

04.11. | 15:00
Hube�tská mše
Kašpe�skoho�ské městské �es� �e spo-
�up�áci s místní �a�ností pořádají � 
koste�e s�. Ma�két� Hube�tskou mši � 
podání „Po��ta�sk�ch t�ubačů“, kte�é 
zpě�em dop�o�odí „S�atobo�“.
Koste� s�. Ma�két� Kašpe�ské Ho�� |

09.11. | 17:30
O křišťá�o�ém s�dci
Di�ade�ní předsta�ení p�o děti.
kino Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA  ŘÍJEN / LISTOPAD   II. ČÁST
18.–20.10. | 09:00–16:00 
(sobota do 12:00)
P�odej použitého texti�u
K�ub Kašpe�skoho�sk�ch žen pořádá 
sbě� i p�odej texti�u.
�estibu� kina Kašpe�ské Ho�� |

19.10. | 19:00
Dámsk� k�ub
Čt�eřici d�ouho�et�ch kama�ádek pojí 
k�omě pe�ného přáte�st�í spo�ečná 
zá�iba � knihách. P�a�ide�ně se schá-
zejí �e s�ém dámském knižním k�ubu.
kino Kašpe�ské Ho�� |

20.10. | 15:00
Latina dance � �tness mix s Ve�-
čou
60 min Zumba + 60 min bod� st��ing 
s Ve�onikou Šaško�ou.
Spo�to�ní ha�a Kašpe�ské Ho�� |

24.10. | 13:00
T�oření
V��oba dušičko��ch �ěnců. P�o se-
nio�� a zd�a�otně postižené občan�, 
�stup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

25.10. | 15:30
V��oba ha��o�eenské d�ně
P�o děti a m�ádež z Kašpe�sk� Ho� 
a oko�í.
Ho�sk� k�ub |

26.10. | 15:00
Lípa �epub�ik� 2018
V�sa�te s námi �ípu připomínající 100. 
���očí �zniku Českos�o�enské �epub-
�ik�
V�h�ed� Na P�an�ři |

26.–28. 10. |
Fi�mo�é Kašpe�ské Ho��
Přeh�ídka ��mů s tematikou Šuma��, 
�ztahu č�o�ěka k pří�odě a „osmičko-
��ch“ ���očí, animační dí�n� p�o děti, 
besed� s t�ů�ci, ��mo�á hudba, ��sta-
�a �otog�a�í. Pod�obn� p�og�am na 
st�ánkách ���.kaspho��.cz.
Kašpe�ské Ho�� |

29.10. | 19:00
Po čem muži touží
Oz�ěn� �esti�a�u Finá�e P�zeň. Spe-
ciá�ní p�ázdnino�é p�omítání české 
komedie. H�ají: Jiří Langmaje�, Anna 
Po�í�ko�á, Táňa Pauho�o�á, Matěj 
Hádek a da�ší.
kino Kašpe�ské Ho�� |

30.10. | 
S�ado�na Písek  - ga�e�ie h�ou
S�az � 08:00 na autobuso�é zastá�ce 
� Kašpe�sk�ch Ho�ách. Ná��at ko�em 
17:00. P�o děti a m�ádež z Kašpe�-
sk�ch Ho�. Nutná �eze��ace a b�ižší 

Změna p�og�amu ��h�azena


