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Volby do zastupitelstva 
Kdy a kde volit, co s sebou, návod na 
úpravu hlasovacího lístku a další informace.

Šumavské Kašperské Hory
Přinášíme podrobný program letošních 
městských slavností.

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

ZÁŘÍ 2022

Speciální volební vydání
Volby do zastupitelstva města Kašperské Hory 2022

Informace registračního úřadu a pověřeného obecního 
úřadu v Kašperských Horách o době a místě konání, způsobu 
hlasování a sčítání hlasů v komunálních volbách 2022

KDy A KDE VOlIT
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech:

pátek 23. září od 14:00 do 22:00,

sobota 24. září od 08:00 do 14:00,

na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 81/2022 ze dne 5. dubna 2022 o vyhláše-
ní voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev 
městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlav-
ního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

Pro volby do kašperskohorského zastupitelstva byly registrovány tři volební strany, re-
gistrační úřad – MěÚ Kašperské Hory – přijal k registraci celkem 10 přihlášek volebních 
stran ve svém správním území (Kašperské Hory – 3, Rejštejn – 2, Modrava – 2, Srní – 1, 
Horská Kvilda – 2 – zveřejněno na úředních deskách, www.kasphory.cz). Jmenné sezna-
my kandidátů jednotlivých voleních stran zveřejnil Český statistický úřad na stránkách 
www.volby.cz.  
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HlASOVÁNÍ 
Před hlasováním je dobré si ověřit:

Je možné, že některý z kandidátů před volbami odstoupil nebo byl odvolán. K hlasům pro něj odevzdaným se proto při sčítání nebude 
přihlížet.
Informace o kandidátech, kteří se vzdali kandidatury nebo byli odvoláni, je vyvěšena v každé volební místnosti (například na 
nástěnce nebo na stěně). Je možné se rovněž zeptat členů komise.

Co dělat po vstupu do volební místnosti:

Volič musí hlasovat osobně. Zastoupení není možné, což znamená, že za voliče nemůže odhlasovat nikdo jiný (např. na základě plné moci).

Volič po příchodu do volební místnosti přistoupí k okrskové volební komisi. Zde prokáže svou totožnost typicky předložením platného 
občanského průkazu a následně jej komise vyhledá ve  výpisu ze seznamu voličů.

Neprokáže-li volič svou totožnost, komise mu neumožní hlasovat.

Komise vyznačí ve výpisu ze seznamu, že volič přišel hlasovat. Poté komise voliči vydá úřední obálku. Jedná se o klasickou obálku (její 
velikost se může lišit podle typu voleb), která je opatřena kulatým razítkem obecního úřadu. Barva úřední obálky odpovídá barvě hlaso-
vacího lístku. Úřední obálka není modrá obálka, ve které byly voličům domů doručeny hlasovací lístky.
Pokud si s sebou volič do volební místnosti nedonesl hlasovací lístek z domova nebo jej obdržel poškozený, může požádat komisi, aby 
mu vydala hlasovací lístek.

Žádost k voličům: 

Všem voličům byly (budou) nejpozději do tří dnů před konáním voleb doručeny hlasovací lístky, proto prosíme, aby si tyto 
lístky vzali s sebou do volební místnosti a použili je pro hlasování. 

Vzhledem k úsporným opatřením, která jsou realizována ve více oblastech, jak si všichni uvědomujeme, byl současně také ze strany 
Ministerstva vnitra omezen počet tisku rezervních hlasovacích lístků, která má k dispozici volební komise ve volební místnosti. 

HlASOVÁNÍ VE VOlEbNÍ MÍSTNOSTI

Volby nových zastupitelů města Kašperské Hory, pro nadcházející čtyřleté funkční období, se budou konat ve volební místnosti v přízemí 
radnice (výstavní místnost).
Pro město Kašperské Hory je stanoven jeden volební okrsek (č. 1) se sídlem na radnici (Náměstí 1, Kašperské Hory).

CO S SEbOU do volební místnosti

Volič si s sebou do volební místnosti přinese:
	 •	platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), kterým se prokazuje mj. i státní občanství.

UPOZORNĚNÍ:

Při ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu nepostačuje ve volební místnosti prokázat svou totožnost např. zápi-
sem o této skutečnosti od policejního orgánu, neboť takový dokument nemá status veřejné listiny.
V takovém případě je svou totožnost možné prokázat platným cestovním pasem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Poté co volič obdrží úřední obálku, odejde do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku. Může se jednat o plentu, zástěnu, či jakýkoliv jiný 
prostor, jenž zajišťuje tajnost hlasování. Hlasovací lístek následně musí volič vložit do úřední obálky.

Za plentou, tedy v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, musí být volič sám, neboť platí zásada tajnosti hlasování.

Z tohoto pravidla existují dvě výjimky. Výjimky tvoří:
	 •	voliči,	kteří	mají	zdravotní	vadu,	kvůli	které	nemůžou	upravit	hlasovací	lístek	sami
	 •	a	voliči,	kteří	nemůžou	číst	nebo	psát.
Těmto voličům může při hlasování pomoci jiný volič, ovšem ne člen okrskové volební komise.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku se zvoleným hlasovacím lístkem vhodí do volební schránky. Pokud vhodí do schránky pouze hlasovací 
lístek, nebo naopak pouze prázdnou úřední obálku, nebo např. hlasovací lístek v jiné než úřední obálce, nelze hlas započítat.

HlASOVÁNÍ MIMO VOlEbNÍ MÍSTNOST

Obyvatelům DPS Kašperské Hory bude umožněno hlasovat přímo v DPS, kdy je zástupci okrskové volební komise navštíví s přenosnou volební 
schránkou v sobotu 24. září v době od 10:00 do 12:00. Přesné místo i hodina budou viditelně včas označeny a obyvatelům DPS oznámeny. 
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Kašperskohorský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku, periodicita: dvouměsíčník, 
místo vydávání: Kašperské Hory, registrační číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645. Odpovědná osoba a grafická  
úprava: Martina Hamáková, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz. Složení redakční rady je uveřejněno na 
internetových stránkách města. Tisk: Dragon Press s. r. o., Klatovy. Pravidla pro vydávání Kašpersko-
horského zpravodaje, ceník inzerce, elektronická verze aktuálního vydání a archiv předchozích ročníků 
jsou k dispozici na webu města: http://www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VyDÁNÍ

20. září 2022
Příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Pokud některý z voličů (mimo obyvatele DPS), který chce v nadcházejících komunálních volbách hlasovat, nemůže ze zdravotních dů-
vodů (snížená mobilita) navštívit volební místnost na radnici, je třeba, aby před prvním dnem voleb kontaktoval tajemnici úřadu na
tel. 376 503 424, 720 136 744, případně e-mailem na adrese tajemnik@kasphory.cz  se žádostí o návštěvu členů okrskové volební 
komise s přenosnou schránkou a nahlásil adresu, na kterou se mají zástupci komise dostavit. Předpokládá se, že zástupci komise budou 
případné návštěvy voličů mimo DPS realizovat v průběhu obou dnů voleb. Voliči, za kterými bude komise vyjíždět, budou s časovým 
předstihem telefonicky kontaktováni a bude s nimi domluven konkrétní čas.

Volič může uplatnit svůj požadavek na hlasování do přenosné volební schránky ve dnech voleb také přímo u volební komise, je třeba 
ale takový požadavek uplatnit tak, aby mohl být proveden v době stanovené zákonem k hlasování (tzn. je třeba vzít v úvahu potřebný 
dojezdový čas).

Samotné hlasování pak probíhá podobně jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti voliče předají členové komise voliči 
úřední obálku a hlasovací lístky (v případě, že nepoužije ty, které mu byly doručeny přede dnem voleb). I při hlasování do přenosné 
volební schránky dbají členové okrskové volební komise o zachování tajnosti hlasování.

CO SI PŘIPRAVIT pro hlasování mimo volební místnost:
	 •	platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), kterým se prokazuje mj. i státní občanství.

VOlby

UPOZORNĚNÍ:

Při ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu nepostačuje prokázat svou totožnost např. zápisem o této skutečnosti 
od policejního orgánu, neboť takový dokument nemá status veřejné listiny. 
V takovém případě je svou totožnost možné prokázat platným cestovním pasem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Samotné hlasování pak probíhá podobně jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti voliče předají členové komise voliči 
úřední obálku (popřípadě i hlasovací lístek v případě, že nepoužije ten, který mu byl doručen přede dnem voleb). I při hlasování do 
přenosné volební schránky dbají členové okrskové volební komise o zachování tajnosti hlasování.

Obsah přenosné volební schránky je ve fázi zjišťování výsledků voleb promíchán s obsahem volební schránky z volební místnosti.

Průběh hlasování a sčítání volebních hlasů bude zajišťovat šestičlenná okrsková volební komise jmenovaná starostkou města (předseda, 
místopředseda, zapisovatel, 3 členové komise), v souladu se zněním zákona 491/2001 Sb., § 15 odst. 1 písm d). 

Převzetí, ověření a potvrzení správnosti odevzdaných hlasovacích lístků provádí pověřený pracovník českého statistického úřadu, který je 
v den sčítání hlasů (tj. druhý den voleb) přítomen na přebíracím místě – na radnici v Kašperských Horách. 

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSlEDKŮ VOlEb

Probíhá dle § 47 z. č. 491/2001 Sb.1: 

Registrační úřad vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce registračního 
úřadu bezodkladně po jeho odsouhlasení a podepsání. Pověřený obecní úřad zároveň zajistí zveřejnění zápisu o výsledku voleb do 
zastupitelstva obce na úřední desce obce, pro kterou byl registračním úřadem.

Vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí
dle § 51 z. č. 491/2001 Sb.: Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce 
zákonů.

Volby do zastupitelstev obcí se řídí legislativou:
	 •	Ústava	České	republiky	(čl.	99	až	105),
	 •	zákon	č.	491/2001	Sb.,	o	volbách	do	zastupitelstev	obcí	a	o	změně	některých	zákonů,	ve	znění	pozdějších	předpisů,
	 •	prováděcí	vyhláška	č.	59/2002	Sb.,	o	provedení	některých	ustanovení	zákona	č.	491/2001	Sb.,	o	volbách	do	zastupitelstev		
 obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
	 •	Smlouva	o	fungování	EU	-	čl.	20	odst.	2	písm.	b),	čl.	22,
	 •	Listina	základních	práv	EU	-	čl.	39	a	40,
	 •	Smlouva	o	EU	-	čl.	10	odst.	2	a	čl.	14	odst.	2	a	3,
	 •	Směrnice	94/80/ES,	kterou	se	stanoví	pravidla	pro	výkon	práva	volit	a	práva	být	volen	v	obecních	volbách	pro	občany	Unie		
 s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky.
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ÚPRAVA HlASOVACÍHO lÍSTKU

Všechny volební strany (včetně nezávislých kandidátů) pro volby do obecních zastupitelstev jsou uvedeny na jednom hlasovacím lístku. 
Důvodem je, že volič může hlasovat pro kandidáty z různých volebních stran.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

 1. Označit jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik  
 členů zastupitelstva obce má být voleno.

 2. Označit jednotlivě ty kandidáty, pro které volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů,  
 kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

 3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další 
 kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům.
 Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu  
 volených členů zastupitelstva.

Sčítání hlasů:

Systém voleb do obecních zastupitelstev je nejsložitějším volebním systémem, jehož účelem je na jedné straně respektovat pořadí 
kandidátů na kandidátní listině a na druhé straně přihlédnout k výběru jednotlivých kandidátů voličem.

Zjistí se počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a pro každou stranu.

Hlasy pro kandidáty se započítávají následovně:

 a. jsou-li označeni pouze jednotliví kandidáti kterékoliv volební strany, obdrží hlas každý označený kandidát,
 b. je-li označena pouze volební strana, obdrží hlas každý kandidát této volební strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí 
 dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva,
 c. je-li označena volební strana a zároveň jednotliví kandidáti ostatních volebních stran, obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě  
 označený kandidát ostatních volebních stran a  poté v pořadí dle hlasovacího lístku tolik kandidátů označené volební strany, 
 kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů,
 d. ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni, a k hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží.

Určení zvolených volebních stran

Zjistí se celkový počet platných hlasů pro všechny kandidátní listiny. K volebním stranám a jejich kandidátům, které nezískali dostatečný 
počet hlasů pro postup, se dále nepřihlíží.

Následně se určí počet mandátů, který připadne jednotlivým stranám. V praxi to velice zjednodušeně znamená, že kolik procent platných 
hlasů obdržela volební strana, tolik procent ji připadne mandátů.

Určení konkrétních kandidátů zvolených za volební strany
Mandáty připadnou primárně kandidátům podle pořadí na kandidátní listině.

Ovšem kandidát může přeskočit do čela kandidátní listiny.  

Nejdřív se u každé volební strany zjistí průměrný počet odevzdaných hlasů na jednoho kandidáta (tj. celkový počet hlasů odevzdaných 
pro volební strany se vydělí počtem kandidátů). Získal-li některý z kandidátů 10 % a více než je tento průměr, přeskočí na první místo. 
V případě, že je takových kandidátů více, všichni přeskočí do čela kandidátní listiny a seřadí se tam od nejvyššího počtu získaných 
hlasů.

SOUDNÍ OCHRANA PO VOlbÁCH

Čeho se lze u soudu domáhat?
	 •	Neplatnosti	hlasování,	neplatnosti	voleb,	neplatnosti	volby	kandidáta.
 
Kdo může podat návrh?
	 •	volební	strana,	jejíž	kandidátní	listina	byla	pro	volby	do	zastupitelstva	obce	zaregistrována,
		 •	každý	volič	zapsaný	do	stálého	seznamu	voličů	nebo	dodatku	stálého	seznamu	voličů	ve	volebním	okrsku,	kde	byl	člen	
 zastupitelstva obce volen.
 
Kterému soudu se návrh podává?
	 •	Krajskému	soudu.
 
V jaké lhůtě od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí musí být návrh podán?
	 •	Do	10	dnů.
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PŘÍKlAD ÚPRAVy HlASOVACÍHO lÍSTKU:
(převzato	z	KÚLK)

POZOR!
	 •	Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva má být zvoleno (uvedeno v záhlaví hla-
sovacího lístku).
	 •	Označení volební strany / kandidátů se provádí 
křížkem    ; k jiným značkám např.    nebo    nebo    apod. 
nebude přihlíženo.

VOLEBNÍ	STRANOU	se	rozumí:

1. politické strany / politická hnutí registrovaná Minis-
ter stvem vnitra, jejichž činnost nebyla pozastavena
2. koalice politických stran / politických hnutí regis-
trovaných Ministerstvem vnitra, jejichž činnost nebyla 
pozastavena
3. nezávislý kandidát (samostatně kandidující fyzická 
osoba – jedinec)
4. sdružení nezávislých kandidátů 
5. sdružení politických stran nebo politických hnutí 
a nezávislých kandidátů

Vážení občané,
v poslední době byly v našem městě za-
znamenány případy, kdy na adresu obyva-
tel města, kteří vlastní nemovitost, dochází 
pošta na jména cizích státních příslušníků, 
které majitelé neznají.
Jedná se většinou o cizince převážně 
z	Ukrajiny,	kteří	jsou,	podle	zjištění	majite-
lů a posléze i Policie ČR a služby cizinecké 
policie, v objektech nahlášeni k pobytu bez 
vědomí majitelů. Tato situace může trvat 

již od března letošního roku. Podle do-
savadních zjištění se pošta týká povinností 
plateb zákonného zdravotního nebo sociál-
ního pojištění atp.
Celá tato záležitost byla řešena s vedou-
cím místního oddělení Policie ČR, následně 
s krajským ředitelstvím policie – cizineckou 
policií.
Na základě zjištěných informací proto 
všem doporučujeme: 
poštu, která Vám nepatří a je zjevně na 

jméno cizího státního příslušníka, o kte-
rém nevíte, že by se (i krátkodobě) na Vaší 
adrese zdržoval, nedali jste k pobytu další 
osoby souhlas vy nebo nikdo ze spoluvlast-
níků nemovitosti, nevyhazujte! Raději 
ihned zjistěte, co listovní zásilka obsahuje 
a neoprávněný pobyt „falešného nájem-
níka“ ve vaší nemovitosti (na vaší adrese) 
nahlaste na cizineckou policii, kam můžete 
současně také podat bEZPlATNĚ žádost 
o zrušení pobytu takového člověka. Žádost 
můžete poslat na formuláři (viz níže), nebo 
doporučeným dopisem s oznámením o na-
stalé situaci na níže uvedenou adresu do 
Plzně na pracoviště MV.

Důležité upozornění!
Neoprávněný pobyt cizinců na území města – jak řešit?

Pokračování na straně 6
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OSLAVA 450 LET UDĚLENÍ PEČETI A MĚSTSKÉHO ZNAKU 

Změna p�og�amu ��h�azena

※ HISTORICKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ※

na dvore cÍsare 
maxmiliÁna ii.

� �

PÁTEK 9. 9.
16:00   VERNISÁŽ VÝSTAVY ZLATÁ CESTA (GALERIE V BUDOVĚ RADNICE) 
18:00  SPECIÁLNÍ KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA MĚSTA
SOBOTA 10. 9.
12:30   PRŮVOD MĚSTEM 
13:00  SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ NA PÓDIU   
13:30  BUBENICKÁ SKUPINA TAMBOUR 
14:00 VYSTOUPENÍ ZUŠ NA NÁDVOŘÍ RADNICE
14:30   KEJKLÍŘ PAPUCH  
15:00  RENESANČNÍ HUDBA KLÍČ 
16:00  VYSTOUPENÍ ŠERMDIVADLA CLATONIA KLATOVY
16:30  RENESANČNÍ HUDBA GOTHIEN 
17:30  CIRKUS BERTO 
18:30  TANEČNÍ VYSTOUPENÍ TS POWER 
19:00  MICHAL ŠINDELÁŘ BAND
21:00 AKROBATICKÉ VYSTOUPENÍ A FIRESHOW AVENTYR 
22:00  ROCKOVÁ SKUPINA DENYHO PARŤÁCI  
23:30   AFTER PARTY
NEDĚLE 11. 9. 
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA CESTOU ZLATOKOPŮ 
SRAZ V 9:00 PŘED RADNICÍ

 -ŘEMESELNÝ JARMARK- 
-DOBOVÝ KOLOTOČ A STŘELNICE- 

-UKÁZKY ŘEMESEL- 
-PROHLÍDKY KOSTELA SV. MIKULÁŠE-

�9.-11. zÁrÍ 2022

Informace a formulář „Návrh na zrušení 
údaje o místu hlášeného pobytu cizince 
na území“ najdete na webových stránkách 
Ministerstva vnitra ČR na adrese: 
https:// www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-
a-vzory, po rozkliknutí položky Ostatní.
Případně je možné si ho vyzvednout v tiš-
těné podobě v Městském kulturním a in-
formačním centru v přízemí radnice, nebo 
(v pracovní době) také u zdejšího obvodní-
ho oddělení policie.
Bohužel není žádný způsob, jak by se jed-
noduše (bez písemné žádosti o informace) 
dalo zjistit, zda právě na vaší adrese je ně-
kdo takový, bez vašeho vědomí přihlášen, 
proto PROSÍME, VĚNUJTE POZORNOST 
VEŠKERÉ POŠTĚ, která je vám doručo-
vána a v případě podezření či pochybností 
jednejte okamžitě.
Obracet se můžete na:
•	pracoviště MV odboru azylové a mig-
rační politiky pro Plzeňský kraj, praco-

viště s působností pro okresy Plzeň-město, 
Plzeň-jih, Plzeň-sever, Tachov, Rokycany, 
Klatovy a Domažlice,

na adrese: Jagellonská 1017/9, 301 00 
Plzeň – Jižní Předměstí (bezbariérový pří-
stup vchodem ze Škroupovy ul.).
informační a objednávací linka:
974 801 801 (po-čt: 8:00–16:00 a pá: 
8:00–12:00).
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–
12:00 a 12:30–17:00, úterý a čtvrtek 
8:00–12:00.
online rezervace termínu prostřednictvím 
www stránek: 
https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-
mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-
plzensky-kraj.aspx
Úřední hodiny pro poskytování informací:   
pondělí a středa 9:00–11:00 a 15:00–
17:00 hodin, úterý a čtvrtek 9:00–11:00.

• nebo na Policii ČR - službu cizinecké 
policie, na kontaktech:

Služba cizinecké policie Klatovy – odděle-
ní pobytových agend, tel. 974 334 800, 

e-mail: krpp.ocp.sekret@pcr.cz
Odbor cizinecké policie Krajského ředitel-
ství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 
301 00  Plzeň, tel.: 974 321 829; fax:974 
321 828, e-mail: krpp.ocp.sekret@pcr.cz

• na Obvodní oddělení Policie ČR v Kaš-
perských Horách 

tel. 974 334 891 
(denně od 7:30 do 15:30).

Pokud i vy budete patřit  mezi ty, kteří se 
s touto skutečností setkají, ať už osobně, 
nebo  v blízkém okolí,  nemusíte mít obavy, 
že by vaše nemovitost byla ohrožena napří-
klad exekucemi za neplacení pojistného (to 
jsou časté důvody výše uvedené korespon-
dence). Podle informací  policie  nemá ta-
kový člověk (cizinec) majetková oprávnění 
k nemovitosti nebo její části a nemůže být 
na ni uplatněna exekuce v souvislosti s jeho 
neoprávněným pobytem.

Bohuslava Bernardová, starostka města
a Bc. Jan Mirvald, Policie ČR

Dokončení ze strany 5

Šumavské Kašperské Hory
Přijměte pozvání na tradiční městské slav-
nosti. Vraťte se s námi do roku 1572 ke 
dvoru císaře Maxmiliána II., který na žádost 
purkmistra a konšelů udělil městu Kašper-
ské Hory novou pečeť a městský znak.
Program začne už v pátek 9. září, kdy 
se můžete těšit na vernisáž výstavy Zlatá 
cesta a od 18:00 proběhne netradiční ko-
mentovaná prohlídka města.
Po celou sobotu 10. září naleznete na 
náměstí řemeslný jarmark, budete si moci 
vyzkoušet zajímavá řemesla staré doby 
a návštěvníkům se otevře kostel sv. Mi-
kuláše, kde se uskuteční prohlídky s prů-
vodcem. Děti se mohou těšit na středo-
věký kolotoč a střelnici.
Ve 12:30 městem projde historický prů-
vod a budeme rádi, když se zapojí co 
nejvíce místních občanů. Ve 13:00 během 
slavnostního uvítání hostů bude předáno 
ocenění Osobnost Kašperských Hor.
Program na hlavním pódiu bude velmi 
pestrý a během odpoledne se můžete 
nechat vtáhnout do atmosféry středově-
ku díky hudebníkům ze skupin Tambour, 
Klíč a Gothien, díky šermířskému vystou-
pení a kejklířskému či cirkusovému číslu 
pro nejmenší.
Ve večerních hodinách se se skupinou TS 
Power přeneseme ze středověku zpět do 
současnosti a vystoupí Michal Šindelář, 
akrobaté	 z	 uskupení	Aventyr	 a	Denyho	
parťáci.
V neděli pak budete mít možnost si 
projít naučnou stezku Cestou zlatokopů 
s průvodcem. Dozvíte se nejen řadu za-
jímavých informací, budete si moct také 
vyzkoušet rýžování zlata.

Martina Hamáková
vedoucí MěKIS
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ZLATÁ CESTA – BAVORSKÁ SOLNÁ 
 STEZKA DO ČECH A JEJÍ VÝZKUM

P�achatického muzea a Jihočeského muzea � Česk�ch Budějo�icích

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ V BUDOVĚ RADNICE 09.09.–28.10. 2022
VERNISÁŽ – PÁTEK 09.09. � 16:00

VÝSTAVU

Město Kašperské Hory, Obec Nicov
a

spolek 
ve spolupráci se sdružením

Šumava nad zlato z.s.

Čechy nad zlato z.s.

SETKÁNÍ ODPŮRCŮ TĚŽBY ZLATA 
NA ŠUMAVĚ

zvou všechny, kteří chtějí udržet Šumavu zdravou, krásnou a obyvatelnou, na          

dne  od hodin 
na Náměstí v Kašperských Horách

17. 9. 2022 10.00 

Program:

10.00 hod.    Zahájení setkání, přivítání přítomných za účasti významných hostů

10.20 hod.     Odjezd autobusy do Nicova -  odtud pěšky přes Řetenice, pak podél Zlatého potoka 
                               ke štole Naděje - ca 4 km
                               cestou můžete obdivovat nádherný výhled na šumavské kopce
               

12.00 hod.     malé pohoštění  -  koláče, klobásy, nealko pití
 Zpět do Kašperských Hor je zajištěn odvoz autobusy.

Srdečně Vás zve      Šumava nad zlato z.s., Město Kašperské Hory, Obec Nicov

Obec Nicov

CYKLOVÝLET OKOLÍM MĚSTA

KAŠPERSKÉ HORY 
S PRŮVODCEM

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

23. ZÁŘÍ od 15:00 

VSTUPNÉ | 120 Kč PODROBNOSTI | ���.kaspho��.cz
DOPORUČUJEME REZERVACI | omezená kapacita 
REZERVACE A PŘEDPRODEJ | Městské ku�tu�ní a in�o�mační 
středisko Kašpe�ské Ho�� te�.: 376 503 413
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DLOUHODOBÉ

Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh�
Mapa s indiciemi k dostání � in�o�-
mačním cent�u � budo�ě �adnice.
Kašpe�ské Ho�� |

Září | střed� od 15:00
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 75minuto�á p�oh�ídka s p�ů�od-
cem. P�odej a �eze��ace �stupenek na 
te�.: 376 503 413 nebo � in�ocent�u.
s�az před budo�ou �adnice |

09.09.–28.10. 
Z�atá cesta – Ba�o�ská so�ná stezka 
do Čech a její ��zkum
��sta�ní síň � přízemí �adnice |

H�ad Kašpe�k | září
úte�� – pátek 10:00–16:00
sobota – nedě�e 10:00–17:00 
h�ad Kašpe�k |

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

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

KRÁTKODOBÉ

ZÁŘÍ

09.09. | 16:00
Ve�nisáž ��sta��
Z�atá cesta – Ba�o�ská so�ná stezka 
do Čech a její ��zkum
��sta�ní síň � přízemí �adnice |

09.09.–11.09. | 10:00
Šuma�ské Kašpe�ské Ho��
Na d�oře císaře Maxmi�iána II.
Os�a�a 450 �et od udě�ení pečeti 
a městského znaku. 
Histo�ické s�a�nosti města
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

16.09. 
Kašpe�skoho�sk� Bab��on 
K�ub � p�žamu �ás z�e na 4. �očník 
akce, pořádané k E��opskému dni 
jaz�ků. Přij�te si připomenout k�ás� 
češtin� a poznat jaz�k� našich b�íz-
k�ch i �zdá�en�ch sousedů. 
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

17.09. | 10:00
Setkání odpů�ců těžb� z�ata na 
Šuma�ě
Město Kašpe�ské Ho�� a spo�ek Šu-
ma�a nad z�ato �e spo�up�áci se sd�u-
žením Čech� nad z�ato z�ou �šechn�, 
kteří chtějí ud�žet Šuma�u zd�a�ou, 
k�ásnou a ob��ate�nou. 
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

17.09. | 09:00–18:00
Šuma�sk� FotoMa�aton, 12. �očník
Ob�íbená �otog�a�cká soutěž p�o ši-
�okou �eřejnost. Úko�em je na�otit za 
5 hodin 5 témat � zadaném pořadí.
���.�otoinstitut.cz, te�: 376 582 734
09:00–12:00 Sta�t
12:00–15:00 Ode�zdání úko�ů
16:00–17:00 Robe�t Vano: Jak 

se stát s�a�n�m �otog�a�em
17:30 V�h�ášení �ítězů a předání cen
in�o�mační středisko NP Šuma�a |

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

24.09. a 25.09. | 10:00–17:00
Dn� šuma�ského t�ojh�adí
Tentok�át se podí�áme na téma do-
bo��ch zába� na středo�ěkém h�adě!
Speciá�ní p�oh�ídk� oži�en�m h�adem 
předsta�í nej�ůznější středo�ěké k�a-
toch�í�e. Rozpis p�oh�ídek bude b�z� 
upřesněn, �eze��ace předem na in�o�
kaspe�k.cz.
h�ad Kašpe�k |

30.09. | 18:00
Di�ok� Spi�it
Luck� h�eda�a d�ouho spřízněnou duši, 
až naš�a koně. Di�ok� mustang Spi�it 
jí dokáže, že přáte�st�í na ži�ot a na 
sm�t nemusí b�t jenom mezi �idmi. 
dospě�í 80,- děti 60,-
kašpe�skoho�ské kino |

ŘÍJEN 

08.10. | 09:30–15:00 
Jógo�á inspi�ace na Kašpe�kách
Den p�n� jóg� a no��ch podnětů 
p�o náš zd�a�� poh�b a k�idnou m�s�  
s �ekto�kami jóg� Kateřinou No�áko-
�ou a Lucií Ža�oudko�ou.
spo�to�ní ha�a |

28.10.–30.10. 
Fi�mo�é Kašpe�ské Ho��
Festi�a� předsta�í ��m�, kte�é sou�isí 
se Šuma�ou. Besed� s t�ů�ci a ani-
mační dětské dí�n� �e �o�e� kina.
kašpe�skoho�ské kino |

KULTURA         ZÁŘÍ – ŘÍJEN

Změna p�og�amu ��h�azena

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!


