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V loňském roce se nám podařilo dokon-
čit několik významných stavebních akcí. 
O zdárném dokončení velkého dotačního 
projektu instalace mokré vypírky spalin ve 
výtopně na biomasu jsme psali v minulém 
zpravodaji, stejně jako o slavnostním ote-
vření zrekonstruované kaple na Červené. 
Zaměřili jsme se také na vodohospodář-
skou infrastrukturu, takže Vám mohu s 
radostí oznámit dokončení odkanalizování 
lokality u výtopny, přeložení vodovodu ve 
Vimperské ulici a stabilizaci vodního zdroje 
v Řetenicích a jeho propojení s odkyselova-
cí stanicí. Mezi významnější akce ke zhod-
nocení bytového fondu bych ráda jmenova-
la výměnu střechy na hájence Vysoká Myť 
včetně zajištění vodního zdroje a přestavbu 
bytu v č. p. 165 na byt zvláštního určení 
včetně bezbariérového přístupu. 

Přestože jsme byli v loňském roce úspěš-
ní žadatelé o dotaci na intenzifikaci čistírny 
odpadních vod Kašperské Hory, prodlouže-
ní administrace žádostí o dotaci způsobilo, 
že realizaci budeme moci zahájit až letos 

na jaře. V rámci realizace budou provedeny 
stavební úpravy stávající ČOV Kašperské 
Hory a bude osazena nová technologie 
pro zlepšení účinnosti čištění odpadních 
vod a zlepšení odvodnění kalu. Nově bude 
vybudován větší lapák štěrku se strojním 
těžením, dojde ke kompletní přestavbě od-
lehčovací komory a jejímu vystrojení auto-
maticky čištěným sítem, bude vybudována 
dešťová zdrž a instalováno nové zařízení 
na odvodnění kalu. Naakumulovaná voda 
bude znovu odvedena na ČOV a vyčištěna. 
Vítězným uchazečem se stala firma VHZ – 
DIS Brno. 

Druhý velký dotační projekt se týká re-
konstrukce hlavního vodního zdroje pro 
Kašperské Hory. Zde bude provedena úpra-
va odkyselovací stanice a vodojemu, a dále 
obnova pramenišť Starý a Nový Ždánov, 
včetně přeložky stávajícího přívodního vo-
dovodního řadu z prameniště Nový Ždánov 
do blízkosti vodojemu Kašperské Hory. 

Pokračování na následující straně
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Dokončení z úvodní strany

Nepřestává mě udivovat moudrost na-
šich předků při plánování a výstavbě toho-
to ojedinělého systému, který bez jakých-
koliv investic slouží pravděpodobně už sto 
let. Také u tohoto projektu došlo bohužel 
ke zpoždění, ale nyní už vybíráme zhotovi-
tele a předpokládáme dokončení stavby do 
konce roku.

Z komunikací jsme do rozpočtu na rok 
2018 zahrnuli rekonstrukci Besední uli-
ce a výstavbu nové komunikace Cesta na 
Pranýř. Cesta na Pranýř bude upravena na 
místní obslužnou komunikaci k plánované 
výstavbě čtyř rodinných domů včetně tech-
nických sítí. V rámci rekonstrukce Besední 
ulice bude provedena přestavba křižovatky 
Besední × Vimperská, výstavba chodníků a 
parkovacích míst, obnovení opěrných ka-
menných zídek, výměna kanalizačního po-
trubí v trase stávající kanalizace, která je 
dle generelu ve špatném technickém stavu, 
osazení nového hydrantu a vodovodních 
přípojek, renovace veřejného osvětlení a 
samozřejmě také úpravy zeleně. 

Čtvrtá plánovaná velká stavební akce pro 
letošní rok je přestavba staré tělocvičny na 
třídy mateřské a základní školy. Potřeba 
této přestavby byla vyvolána novelou škol-
ského zákona, která zavádí povinnost před-
školní docházky a umístění dětí od věku 
dvou let. Tím vyvstala nutnost navýšení 
kapacity mateřské školy. Stará tělocvična 
bude rozdělena na přízemí, kde budou dvě 
nové třídy mateřské školy,  a první patro, 
kde bude umístěna družina a kreslírna. 
Související investicí je oprava poškozené 
opěrné zdi za objektem. Doufám, že se 
nám podaří stavbu dokončit před začátkem 
nového školního roku, i když nám projek-
tovou přípravu na poslední chvíli zkompli-
kovala nutnost doprojektování bezbariéro-
vého přístupu.

Název akce | v mil. Kč bez DPH

Dokončené akce 2017

Odkanalizování lokality 
u výtopny 2,3

Přeložka vodovodu Vim-
perská 1,9

Stabilizace vodního zdroje 
Řetenice 0,3

Snížení emisí výtopny na 
biomasu v KH 11,7

Obnova fasád a interi-
éru Kaple Panny Marie 
Pomocné v Červené

0,95

Plánované akce 2018

Intenzifikace ČOV K. Hory 17,4

Obnova pramenišť Starý 
a Nový Ždánov 14,9

Čistírna odpadních vod 
Hrad Kašperk 2,0

Rekonstrukce cesty na 
Hrad Kašperk 4,5

Přestavba staré tělocvičny 
na třídy MŠ a ZŠ 15,0

Rekonstrukce Besední ulice 7,0

Projektované akce

Rekonstrukce Bílá Růže
Probíhá 
odvolací 
řízení

Rekonstrukce Sokolovny Do 15. 7. 
2018

Rekonstrukce ulice Vim-
perská

Do 30. 6. 
2018

Tvář města: Co se bude letos stavět?

Oznámení občanům - 
zpracování územního 
plánu

Město Kašperské Hory oznamuje, že v 
letošním roce bude probíhat zpracování 
územního plánu Města Kašperské Hory. 
Předchozí zpracovatel odevzdal průzkumy 
a rozbory, avšak spolupráce s ním byla 
ukončena pro nečinnost. Nyní je nutné 
pokračovat zpracováním návrhu územního 
plánu. Po zpracování návrhu proběhne spo-
lečné jednání s dotčenými orgány. Dále bu-
dou zapracovány úpravy návrhů, proběhne 
veřejné projednání a poté dojde k vydání 
návrhu zastupitelstvem. Na základě výbě-
rového řízení je novým zpracovatelem Ing. 
Arch. Petr Tauš.

Vyzýváme občany Kašperských Hor i 
městských částí, aby, pokud tak neučinili 
dříve, uplatnili své podněty, a to písem-
ně, na adresu Město Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, do 
31. března 2018. Podněty musí obsaho-
vat parcelní čísla dotčených pozemků, je-
jich stávající využití, navrhované využití, 
podpis a kontakt předkladatele.

-js-

Rekonstrukce Klosterman-
novy ulice

Do 28. 2. 
2018

Rekonstrukce Šumavské 
ulice

Do 31. 12. 
2018

Rekonstrukce Husovy ulice Do 31. 12. 
2018

Oprava opěrné zdi u kos-
tela Panny Marie Sněžné

So 31. 1. 
2018
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Město Kašperské Hory s některými z 
Vás, čtenářů Zpravodaje, uzavřelo „Nájemní 
smlouvu“ nebo „Pachtovní smlouvu“ na 
pronájem pozemků. V těchto smlouvách 
je uvedeno, že se nájemné (pachtovné) 
každoročně zvyšuje o míru inflace, zjiště-
nou Českým statistickým úřadem za před-
chozí kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že 
v minulých letech byla míra inflace velice 

nízká, rozhodla Rada města Kašperské 
Hory, že se výše nájemného (pachtovné-
ho) bude přepočítávat až ve chvíli, kdy 
součet inflace za jednotlivé roky dosáhne 
3%. Nájemné (pachtovné) jsem přepočítá-
vala o výši inflace naposledy v roce 2014, 
kdy se počítalo s inflací za rok 2013. V 
roce 2014 byla průměrná roční míra infla-
ce 0,4%, v roce 2015 0,3%, v roce 2016 

Upozornění:   Nájemní a Pachtovní smlouvy s Městem

Senior IN

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 se i přes ne-
přízeň počasí, neboť hustě sněžilo, se-
šli v kašperskohorském Horském klubu 
návštěvníci pořadu Senior IN. Městské 
kulturní a informační středisko ve spo-
lupráci s Oblastní charitou Sušice - 
střediskem Kašperské Hory připravilo 
odpoledne, jehož smyslem bylo zají-
mavým způsobem zpestřit běžný den 
seniora. I když chřipka zavinila absenci 
dětských zpěváků ZUŠ Kašperské Hory, 
vše vynahradil zajímavý švédský snímek 
o 102 leté švédské babičce, která i přes 
svůj pokročilý věk se stala uznávanou 
a známou bloggerkou a žila pestrým 
uměleckým životem. Film byl pro pří-
tomné seniory inspirací a zároveň „vho-
zenou rukavicí“ s možností se do něče-
ho podobného pustit.

V závěru s „živou vodou“ v podo-
bě zajímavé přednášky o Zázračných 
šumavských studánkách se divákům 
představil spisovatel, básník a badatel 
Ondřej Fibich.

Tento pořad nebyl rozhodně v 
Kašperských Horách poslední a šanci 
stát se seniorem „IN“ mají do budouc-
na další návštěvníci.

Radek Nakládal

Anketa:  Rada mladších a rada starších

Říká se „Dobrá rada nad zlato“, nebo 
„Víc hlav víc ví“. Proto jsme se rozhodli 
ve Zpravodaji dát prostor i těm, kteří jsou 
také součástí Kašperských Hor a jejichž ná-
zory nám nejsou lhostejné. V každém čísle 
Zpravodaje najdete anketní otázku, kterou 
položíme vždy žákům deváté třídy (ano-
nymně), ale také prvňáčkům. Těm se anketa 
moc líbila a těší se na další pokračování.

Zde jsou názory na první anketní otázku:

„Kdo je starosta a co dělá?“

„Deváťáci“:
Člověk, který se stará o svou obec nebo  »
město. Stará se o město, aby fungovalo. 
Pořád někam jezdí…
Je to pán, který kontroluje chod obce.  »
Organizuje schůze, řeší problémy.
Řídí města, obce nebo vesnice. »
Starosta vede vesnici nebo obec. Podepisuje  »
různý vyhlášky. Schvaluje dotace.
Jeden ze zastupitelů obce. Pomáhá řídit  »
město (obec), vyřizuje papíry, smlouvy, 
jezdí na zasedání krajů a okresů, řeší 
problémy s občany, každý mu pořád 
volá (i ve 3 ráno).
Nevím kdo je starosta a řídí město. »
Nevím, kdo je. Stará se o Město. »
Člověk sedící na židli a přitom se snaží ří- »
dit město. Momentálně je to Petr Málek.

Náš starosta je Petr Málek a stará se o  »
naše město. Řídí město a spolu se svým 
zastupitelstvem rozhoduje o změnách atd.
Starosta se stará o chod města, účastní  »
se veřejných akcí ve městě, dělá (veške-
rá) zařizování ohledně těch akcí.
Petr Málek, stará se o dobro lidstva v K.H. »
Pan starosta se jmenuje Petr Málek, ří- »
dící město, hlavní člověk města. Každý 
starosta by se měl starat o určité mís-
to. Zařizuje oslavy a všechny akce, aby 
lidé neseděli doma a šli se podívat co 
se děje.
Starosta je pán… Pán, který řídí měs- »
to… Podílí se na různých akcích.
Petr Málek, stará se o chod města. »

„Prvňáčci“:
Starosta se stará hodně o město a o  »
vodu a o topení.
Pan starosta, když je třeba někde poru- »
cha, tak řekne, jestli se to udělá nebo ne.
Pan starosta poručuje jestli budou opra- »
vovat kostel.
Pan starosta se stará o různý vesnice a  »
Kašperky a tak.
Starosta je pan Málek, chodí na obec, co  »
se jmenuje radnice.
Pan starosta se stará o lidi a o celý  »
město.

 Lenka Doubková

0,7% a v roce 2017 to bylo 2,5%. Součet 
míry inflace za roky 2014 – 2016 se rovná 
3,9%. Nastal okamžik, kdy musím výši ná-
jemného (pachtovného) u všech uzavře-
ných smluv přepočítat. Prosím Vás, abyste 
nájemné (pachtovné) uhradili až po té, co 
dostanete oznámení o jeho výši. Děkuji za 
pochopení. 

Bohuslava Bernardová 

fotografie ZŠ Kašperské Hory
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Strážní hrad Kašperk v právě uplynulém 
roce oslavil 400. výročí odkoupení městem 
Kašperské Hory. Na počest jubilea vychází 
knižní edice zpracovaných písemných prame-
nů vztahujících se k hradu Kašperk a k jeho 
panství – Písemné prameny k dějinám hra-
du Kašperk do počátku 17. století. V závěru 
loňského roku, 28. prosince, za velice chlad-
ného zimního dne, proběhl v podsklepení 
purkrabství hradu Kašperk křest této knihy. 
Kmotrem knihy byla osoba, která se v ní vy-
skytuje nejčastěji - a sice poslední kašperský 
hejtman Jan Precht z Rotenburku.

Autorem odborně a precizně zpracované 
edice písemných pramenů je historik a archivář 
Tomáš Velička, který ve volných chvílích více 

jak deset let pracuje 
na Kašperku jako prů-
vodce. Na celkem 411 
listinách je objasněna 
většina majetkoprávních vztahů hradu či jeho 
panství, čtenář se postupně dozvídá nejprve 
kusé, později, pro období 2. poloviny 16. stole-
tí, poměrně podrobné informace o konkrétních 
lidech, kteří na hradě působili či s ním měli co 
do činění. Jednou z velice zajímavých a záro-
veň kontroverzních osobností byl Jan Precht z 
Rotenburku, poslední hejtman hradu. 

Podle názoru oslovených historiků a ar-
chivářů, je hrad Kašperk jediným hradem 
u nás, který má takto systematicky edič-
ně zpracované všechny písemné prameny. 

Záběr z křtu, na němž je Jan Precht z Rotenburku, 
Tomáš Velička a kastelán Zdeněk Svoboda.

Křest knihy k dějinám hradu Kašperk

Současně se jedná o první knihu, kterou 
hrad Kašperk ve své více něž 660-leté his-
torii vydává. A možná, že nezůstane pouze 
u ní :).

Kniha je k dostání v pokladně hradu 
Kašperk nebo v Městském kulturním a in-
formačním středisku v Kašperských Horách. 
Věříme, že na svět přišel důležitý příspěvek 
nejenom k dějinám hradu Kašperk, ale rov-
něž k dějinám Kašperských Hor.

Pěkné zimní chvíle nejen s knihou 
 přeje Zdeněk Svoboda

Pozvánka na jednání zastupitelstva
První letošní jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory se uskuteční ve čtvrtek 15. února od 17 hodin v Horském klubu 
Zastupitelé budou projednávat rozpočet města na rok 2018, majetkovou agendu, plánované investice a další. 
                               -as-

Jak jsme volili prezidenta republiky
Výsledky I. kola

město / obec kandidát % získaných 
hlasů

volební 
účast

Kašperské Hory 
 

Zeman Miloš 47,64
61,58 %

Drahoš Jiří 22,77 

Rejštejn
 

Zeman Miloš 38,16
66,33 %

Drahoš Jiří 25,95

Horská Kvilda
 

Drahoš Jiří 46,66
84,68 %

Fischer Pavel 21,90

Srní
 

Zeman Miloš 29,92
65,55 %

Drahoš Jiří 26,28

Modrava
 

Drahoš Jiří 42,85
95,38 %

Zeman Miloš 15,62

Výsledky II. kola

město / obec kandidát % získaných 
hlasů

volební 
účast

Kašperské Hory 
 

Zeman Miloš 54,48
72,67 %

Drahoš Jiří 45,51 

Rejštejn
 

Drahoš Jiří 56,64
65,45 %

Zeman Miloš 43,35

Horská Kvilda
 

Drahoš Jiří 79,89
89,45 %

Fischer Pavel 20,10

Srní
 

Drahoš Jiří 67,30
76,32 %

Zeman Miloš 32,69

Modrava
 

Drahoš Jiří 19,32
97,64 %

Zeman Miloš 80,67
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Prohlášení, které vás možná překvapí, 
čas od času zaznělo v polovině ledna z úst 
některých návštěvníků Mezinárodního ve-
letrhu průmyslu cestovního ruchu a turis-
tických možností Go - Regiontour v Brně. 
Všichni žijeme v určité sociální bublině, 
charakterizované jasně vykreslenými obzo-
ry, jejichž stabilitou, neměnností a všeobec-
ným povědomím o ni jsme si naprosto jisti. 
Ale ouha! Stačí popojet pár set kilometrů, 
abychom s velkým údivem zjistili, že zas tak 
známí nejsme.

V uplynulých třech letech se o zpopulari-
zování Šumavy a Kašperských Hor postaral 
seriál Policie Modrava a v současnosti mu 
pomáhá seriálová novinka Vzteklina. Ne 
všichni diváci ale vnímají televizní příběhy 
jen jako fiktivní a netají se tím, že se Šumavě 
raději vyhýbají. Jiní dokonce marně přemýš-
lejí, kde že ty hory, nikoli město, vlastně na 
mapě České republiky leží. Naštěstí je jich 
menšina a převažují ti, pro něž jsou krásy 
šumavské krajiny a přírody srdeční záleži-
tostí. O tom, že jihozápad naší republiky, a 
především Kašperské Hory, stojí za návště-
vu, se díky účasti na výše zmíněném vele-
trhu pokusily přesvědčit zástupkyně MěKIS 
a sládkyně místního pivovaru.

Díky nabídce A.T.I.C. (Asociace turistic-
kých informačních center) a rychlé reakci 
pracovnic MěKIS získalo Město Kašperské 
Hory exkluzivní příležitost prezentovat se 
jako jediné infocentrum v Plzeňském kraji v 
rámci společného stánku asociace. Jedinou 

podmínkou účasti bylo představit nejen krá-
sy a turistické cíle destinace, ale i jakýkoli 
místní produkt. Ke spolupráci byl přizván 
Kašperskohorský pivovar, což se ukázalo 
jako velmi dobrý tah. Mezi návštěvníky na-
šeho stánku bylo mnoho již obeznámených 
jedinců, ale i tací, kteří o existenci pivovaru 
dosud nevěděli, a tím spíše se nechali mo-
tivovat k cestě do Kašperek.

V loňském roce zavítalo na infocentrum 
celkem 28 428 návštěvníků, z nichž 87 % 
tvořili tuzemští turisté. Ve srovnání s před-
chozími lety nabírá vzestupnou tendenci 
návštěvnost cizinců, mezi nimiž dominují 
občané Rakouska a Německa. Z uvedených 
čísel je patrné, že zacílení na tuzemskou 
klientelu zůstává podstatné, ale zvýšená 
pozornost by měla být věnována i německy 
mluvícím návštěvníkům. Z toho důvodu se 

Město Kašperské Hory zapojí do prezen-
tace rodící se turistické destinace Šumava 
a Bavorský les na dalším významném ve-
letrhu cestovního ruchu Holiday World v 
Praze v polovině února. Do třetice všeho 
dobrého máme v plánu zúčastnit se v le-
tošním roce také oblíbeného krajského ve-
letrhu ITEP v druhé polovině září v Plzni.

Naším cílem je nejen nabízet kvalitní 
servis a služby všem místním občanům, tu-
zemským i zahraničním klientům, ale také 
přispívat k rozšíření povědomí o malebném 
koutu země, který se pyšní ojedinělou au-
tentickou krajinou a zaslouží si být proto 
objevován a zároveň s respektem a úctou 
využíván. Jedním z prostředků, jak toho 
dosáhnout, je právě účast na zmíněných 
veletrzích.

Jitka Skořepová, MěKIS

„Kašperské Hory? To slyším  
poprvé...“

O čem jednala rada města?
Rada města Kašperské Hory (dále jen 

RM) se schází na pravidelném jednání 
každé dva týdny.

Členy rady města jsou: starosta Petr 
Málek, místostarosta Jaroslav Chlada, 
Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zdeněk Svoboda 
a Ing. Milan Bechyně. Průběh zasedání 
rady města se řídí jednacím řádem (k dis-
pozici na www.kasphory.cz/úřední deska 
- rada). Rada města zasedala ve dnech 
4. 12., 18. 12. 2017 a 2. 1. 2018.

Usnesení z jednání RM dne 4. 12. 2017 
(přítomni 4 členové RM, omluven 

Ing. Milan Bechyně)

RM projednala uložená usnesení z před-
chozích jednání RM s tím, že usnesení č. 22 

a 23 z RM 23/2017 bylo splněno a usnese-
ní č. 25 z RM 23/2017 trvá.

RM schvaluje Dodatek č. 3/2017 ke 
smlouvě o nájmu pozemků (určení po-
hyblivé a pevné částky) uzavřené dne 1. 
6. 2009 mezi Městem Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 
00255645 a Kašperskohorskými městský-
mi lesy s.r.o., Dlouhá 95, 341 92 Kašperské 
Hory, IČO 25225138, a pověřuje starostu 
jeho podpisem.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM schvaluje záměr pronájmu části 

Pokračování na straně 6
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pozemkové parcely číslo 180/1 – zahrada 
o výměře 500 m2 v katastrálním území 
Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: proná-
jem pro zahrádkářské účely, cena pronájmu 
1,- Kč/m2/rok, nájemné nebude zvyšováno 
o míru inflace, pokud nebude kumulativně 
činit 3%, pronájem na dobu neurčitou.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM souhlasí s výměnou 221 ks vodomě-
rů v celkové částce 421.170,80 Kč včetně 
DPH.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně), 
1 NEŘÍTOMEN (Svoboda)

RM souhlasí se stavbou apartmánového 
domu v Šumavské ulici dle předložené pro-
jektové dokumentace.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně), 
1 NEŘÍTOMEN (Svoboda)

RM souhlasí s vybudováním rozvodů CZT 
v Šumavské ulici s tím, že investor bytových 
domů dodá projektovou dokumentaci na 
propojení rozvodů ve všech jejich stupních, 
včetně příslušných povolení, a zrealizuje část 
páteřního řadu v délce 140 metrů a část stá-
vající přípojky v délce 70 metrů bude nahra-
zena potřebnou dimenzí. Na realizaci těchto 
prací přispěje investor AVE architekt, a.s., 
Plzeň, IČO: 61779997, částkou 1 mil Kč bez 
DPH. Rada města zároveň pověřuje staros-
tu města podpisem příslušné smlouvy. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně), 
1 NEŘÍTOMEN (Svoboda)

RM souhlasí s prodloužením nájemních 
smluv na městské byty těm nájemníkům, 
kteří o to včas požádali a u nichž není dů-
vod k zamítnutí prodloužení. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM souhlasí s ukončením nájmu bytu A1 
v čp. 401, Kašperské Hory dohodou ke dni 
30. 11. 2017.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM schvaluje návrh bytové komise na 
přidělení bytu v čp. 401/A1 a bytu v čp. 
401/C16.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM bere na vědomí žádost o přidělení 
městského bytu.

RM souhlasí s předloženým návrhem 
splátkového kalendáře na byt v čp. 99, 
Kašperské Hory.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM bere na vědomí návrh naučné stez-
ky Cestou zlatokopů a předává vedoucí 
MěKIS Kašperské Hory k zapracování toho-
to návrhu do plánu činností na další roky.                                   

RM Kašperské Hory rozhodla, že sou-
hlasí s tím, aby město uzavřelo smlouvu 
o dílo se společností Projektová a znalecká 
kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o., na zákla-
dě které se uvedená společnost zaváže pro 
město zpracovat projektovou dokumentaci 
pro územní a stavební řízení a projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby včetně 
soupisu prací a oceněného položkového roz-
počtu a související inženýrské činnosti až po 
vydání stavebního povolení, na akci „Stavební 
úpravy Sokolovny v Kašperských Horách“ a 
to za cenu ve výši 499.000,-Kč bez DPH. S 
ohledem na skutečnost, že k zadání zakázky 
dochází v návaznosti na prodlení původního 
dodavatele s jejím provedením, byl výběr 
dodavatele i s ohledem na obecnou vytíže-
nost dodavatelů projektových prací proveden 
mimo rámec směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu s důrazem na spo-
lehlivost a zkušenost dodavatele. Bylo vychá-
zeno z informací získaných o dodavateli jak z 
vlastních zkušeností města, tak jiných obcí.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM Kašperské Hory schvaluje uzavření 
dohody o narovnání mezi městem a panem 
Ing. Janem Vošalíkem, na základě které 
dojde k 24. 10. 2017 k ukončení smlouvy 
o dílo, uzavřené mezi panem Vošalíkem a 
městem dne 4. 1. 2017, jejímž předmětem 
bylo zhotovení projektových prací a zajiš-
tění inženýrské činnosti na akci „Stavební 
úpravy Sokolovny v Kašperských Horách“, 
a k vypořádání vzájemných nároků stran z 
takové smlouvy vzešlých, a to v souladu s 
návrhem Dohody o narovnání.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM souhlasí se zapojením Města 
Kašperské Hory do akce 9. ročníku veřej-
né charitativní cyklotour „Na kole dětem“, 
která se koná na podporu onkologicky ne-
mocných dětí.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM ukládá, Hradu Kašperk a MěKIS 
Kašperské Hory, vytvořit plán akcí na rok 
2018 včetně rozpočtu k těmto akcím a před-
ložit jej 15. 1. 2018 na jednání rady města.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM bere na vědomí Zprávu o stavu kon-
troly odběrných míst a výměny vodoměrů 
společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o.

RM schvaluje Dodatek č. 1 (prodlouže-
ní splatnosti nájmu nemovitostí a movitých 
věcí) k nájemní smlouvě ze dne 1. 8. 2016 
mezi pronajímatelem Město Kašperské Hory 

a nájemcem EVK Kašperské Hory s.r.o.
Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM schvaluje Dodatek č. 1 (prodlouže-
ní splatnosti nájmu nemovitostí a movitých 
věcí, tvořících zázemí a technologii pro pro-
vozování vodohospodářské infrastruktury) 
k nájemní smlouvě ze dne 23. 5. 2017 mezi 
pronajímatelem Město Kašperské Hory a 
nájemcem EVK Kašperské Hory s.r.o.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM bere na vědomí informace ohledně 
podání žádosti o dotaci z 5. kola Programu 
rozvoje venkova 2014 - 2020, oblast pod-
pory 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů – faremní jatky/ 
bourárna a další postup podle dotačních 
podmínek.

RM schvaluje mimořádnou odměnu za 
rok 2017 řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské 
Hory, Vimperská 230, 341 92.

Návrh schválen:  4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

Na základě ustanovení § 102 odst. 2 
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích v platném znění, které radě města 
vyhrazuje právo rozhodovat ve věcech 
obce jako jediného společníka obchodní 
společnosti, rozhodla rada města o od-
měně za rok 2017 jednatelům organizací 
Statek Kašperské Hory s. r. o. a Technické 
služby města Kašperské Hory s.r.o. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM schvaluje odměny členům komisí 
rady města a členům výborů zastupitelstva 
města za rok 2017.

Odměna člena komise za rok 2017

majetková komise (3 členové) 2 500 Kč »
bytová komise (3 členové) 2 500 Kč »
přestupková komise (3 členové) 2 500  »
Kč
kulturní komise (5 členů) 2 000 Kč »
finanční výbor (1 člen) 1000 Kč »
kontrolní výbor (2 členové) 0 Kč »
osadní výbor (3 členové) 500 Kč »

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně) 

RM bere na vědomí Zprávu o stavu by-
tového fondu města Kašperské Hory spo-
lečnosti Technické služby Města Kašperské 
Hory s.r.o.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o zajištění správy nemovitostí (rozšíření 
seznamu spravovaných nemovitostí o ne-
bytové prostory) mezi Městem Kašperské 
Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, 

Pokračování na straně 7
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IČ: 00255645 a Technickými službami 
Města Kašperské Hory, s.r.o., Náměstí 1, 
341 92 Kašperské Hory, IČ: 611 72 839.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM souhlasí s mimořádným přidělením 
finanční podpory Kašperskému pivovaru 
s.r.o., na sportovní turnaj Svatého Davida v 
rámci rozvoje sportovních a společenských 
aktivit ve městě Kašperské Hory ve výši 
2.000,- Kč (pronájem multifunkční haly, 
drobné ceny pro vítěze.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM souhlasí s poskytnutím finančního 
daru kapele Kůrovci v hodnotě 2.000,- 
Kč za vystoupení na akci pro seniory dne 
25. 11. 2017.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

RM bere na vědomí seznam požadav-
ků na opravy a úpravy budovy a okolí 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory, p. o., se-
znam bude předán  investičnímu techni-
kovi k zapracování do návrhu rozpočtu 
na 2018.

RM souhlasí s vyhlášením veřejné za-
kázky „Dokončení zpracování územního 
plánu Města Kašperské Hory“ na základě 
předložené zadávací dokumentace a ná-
vrhu smlouvy. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 OMLUVEN (Bechyně)

Usnesení z jednání RM dne 18. 12. 
2017 (přítomni všichni členové RM)

RM projednala uložená usnesení z 
předchozích jednání RM s tím, že usne-
sení č. 25 z RM 23/2017 bylo splněno 
a usnesení č. 17 z jednání RM 27/2017 
trvá.

RM revokuje usnesení č. 4 z jednání 
RM dne 4. 12. 2017.

Návrh schválen:  4 hlasy PRO, 
1 NEPŘÍTOMEN Svoboda

RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemkové parcely číslo 931/8 – ostat-
ní plocha, ostatní komunikace o výměře 
1 m2  v katastrálním území Kašperské 
Hory. Podmínky pronájmu: umístění od-
kládací schrány pro doručovatele České 
pošty, s.p., cena pronájmu 200,- Kč/m2/
rok, nájemné nebude zvyšováno o míru 
inflace, pokud nebude kumulativně činit 
3%, pronájem na dobu neurčitou.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 NEPŘÍTOMEN Svoboda

RM schvaluje propachtování části po-
zemkové parcely číslo 2150/1 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 
9 m2 v katastrálním území Kašperské 
Hory. Podmínky pachtu: propachtování k 
umístění prodejního stánku na dobu od 1. 
1. 2018 do 31. 12. 2018, pachtovné 506,- 
Kč/měsíc, a to Michaele Schovánkové, 
Husova 285, 341 92 Kašperské Hory.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 NEPŘÍTOMEN (Svoboda)

RM souhlasí s prodloužením platnosti 
vyhrazeného parkování pro jedno osob-
ní vozidlo v Dlouhé ulici v Kašperských 
Horách na části pozemkové parcely číslo 
2150/6 v katastrálním území Kašperské 
Hory pro dům č. p. 138 v Kašperských 
Horách, na základě žádosti Melanie 
Křenkové, trvale bytem Luční 500, 385 
01 Vimperk, a to od 1. 2. 2018 na dobu 
5 let. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 NEPŘÍTOMEN (Svoboda)

RM souhlasí se zněním Dodatku č. 1 
k SOD „Čištění odpadních vod z hradu 
Kašperk“, kterým se prodlužuje termín 
dokončení díla do 30. 4. 2018, přičemž 
cena se navyšuje o vícepráce (svodnice, 
uliční vpusť) ve výši 37 478,34 Kč bez 
DPH na celkovou částku 4 385 559,26 Kč 
bez DPH, která bude uhrazena ve dvou 
splátkách, jedna před koncem roku 2017 
podle soupisu provedených prací a druhá 
po dokončení díla, a pověřuje starostu 
podpisem tohoto Dodatku č. 1.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

Rada města souhlasí s předloženým 
Plánem investic pro rok 2018.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasí se zněním Dodatku č. 2 
k SOD „Odkanalizování lokality U výtop-
ny“, kterým se prodlužuje termín dokon-
čení díla do 31. 12. 2017, asfaltace do 
31. 5. 2018, a navyšuje se cena o více-
práce v částce 213.779,44 Kč (napojení 
sousedního pozemku a výměna vodovod-
ního potrubí ke kašně) na celkovou část-
ku 2,542.779,44 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem tohoto dodatku č. 2.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasí se stavbou „Kašperské 
Hory, KT, p.č. 1332/34 – NN“ dle před-
loženého návrhu, jako vlastníka sousední 
parcely p.č. 2206/1 k.ú. Kašperské Hory.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasí s prodloužením nájemních 
smluv na městské byty těm nájemníkům, 
kteří o to včas požádali a u nichž není 
důvod k zamítnutí prodloužení. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasí s ukončením nájmů bytů 
C 10 a B 15 v čp. 401, Kašperské Hory, 
ke dni 31. 12. 2017. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO 

RM bere na vědomí žádosti o přiděle-
ní městského bytu a bytů v DPS.

RM schvaluje záměr pronájmu stavby 
bez čp/če, zemědělské stavby, která je 
součástí stavební parcely číslo 119 – za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 225 
m2 v katastrálním území Kašperské Hory. 
Podmínky pronájmu: pronájem na dobu 
určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, 
prostory pro skladování materiálu, cena 
pronájmu 6,- Kč/m2/měsíc.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 
17 dle Přílohy č. 1.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schvaluje jmenování členů komi-
se pro projednávání přestupků, která s 
účinností od 1. 1. 2018 bude pracovat ve 
složení -  předseda komise: JUDr. Marie 
Pohanová, členové komise: Jaroslav Nový, 
Jaroslav Loukota, zapisovatelka: Ivana 
Musilová (MěÚ K. Hory).

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM bere na vědomí nabídku Mgr. Jana 
Tejkala na vytvoření vlajky města dle zá-
kona o obcích, která by doplnila historický 
znak a vytvořila s ním standardní dvojici 
symbolů města a pověřuje tajemnici úřa-
du jednáním s Mgr. Tejkalem, heraldikem 
a vexikologem. O výsledku jednání bude 
rada města informovaná v únoru 2018.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM bere na vědomí nabídku společ-
nosti Keystone Company a. s. na zpra-
cování řešení v rámci požadavků nařízení 
GDPR a pověřuje tajemnici úřadu vede-
ním jednání o zahájení realizace a pří-
pravou potřebných podkladů k podpisu 
smlouvy. 

Návrh přijat: 5 hlasy PRO

RM souhlasí s finančním darem na vy-
dání jubilejního X. ročníku Vlastivědného 
sborníku Muzea Šumavy pro Muzeum 
Šumavy Sušice p. o., náměstí Svobody 
40, 342 01 Sušice, IČ: 00075116, ve výši 
5.000,- Kč.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM bere na vědomí informaci o 
ukončení lékařské praxe MDDr. Lukáše 
Kohouta ke dni 31. 1. 2018.

RM souhlasí s ukončením nájemní 
smlouvy mezi Městem Kašperské Hory a 
MDDr. Lukášem Kohoutem, Zlatá stez-
ka 360, Kašperské Hory, ke dni 28. 2. 
2018.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM bere na vědomí Výzvu k podání 
nabídky a zadávací podmínky na zakázku 
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malého rozsahu pro projekt Programu 
rozvoje venkova 2014 – 2020, název 
projektu „Automobil s chladírenskou 
vestavbou“, zadavatel Statek Kašperské 
Hory s.r.o. otevřené výzvy a Zadávací 
podmínky pro výběrové řízení projektu z 
Programu rozvoje 
venkova 2014 – 2020 „Technologie vyba-
vení faremní porážky Kašperské Hory“, 
zadavatel Statek Kašperské Hory s.r.o.

RM souhlasí s předloženými návrhy 
smluv týkajících se realizace projektů 
„Technologické vybavení faremní porážky 
Kašperské Hory“ a „Automobil s chladí-
renskou vestavbou“ v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014 – 2020 a pověřuje 
jednatele společnosti Statek Kašperské 
Hory s.r.o., Ing. Jaroslava Kratochvíla, 
administrací a realizací uvedených 
projektů. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM bere na vědomí informace o čin-
nosti pracovní skupiny PILA.

RM souhlasí s cenovou nabídkou Ing. 
Jiřího Lejska, Hájkova 369, Sušice, IČO: 
14729482 na zpracování investičního 
záměru nové pily v částce 38.500,- Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM bere na vědomí návrh nové 
smlouvy o dodávce pitné vody a odvá-
dění odpadních vod a pověřuje jednatele 
společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o. k 
zapracování připomínek vznesených na 
jednání rady a předložení nové smlouvy 
a dodatků ke schválení radě města dne 
15. 1. 2018

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schvaluje úpravu ceníku prací, 
dopravy a ostatních služeb Technických 
služeb Města Kašperské Hory s.r.o. s 
platností od 1. 1. 2018. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM bere na vědomí informaci o mož-
nosti pořízení nového komunálního vo-
zidla pro obnovu strojního a dopravní-
ho parku Technickými službami Města 
Kašperské Hory s.r.o. v roce 2018.

RM bere na vědomí Zprávu o uplatňo-
vání Zásad územního rozvoje Plzeňského 
kraje.

RM bere na vědomí žádost o opravu 
místní komunikace v ulici Zahrádkářů a 
žádost postupuje k vyřízení jednate-
li společnosti Technické služby Města 
Kašperské Hory s.r.o. 

RM schvaluje záměr pronájmu části 
stavby č.p. 132, občanská vybavenost, 

která je součástí stavební parcely číslo 34 
– zastavěná plocha a nádvoří, vše v kata-
strálním území Kašperské Hory, o výmě-
ře 91 m2. Podmínky pronájmu: pronájem 
na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 
12. 2022, prostory pro klubovou činnost, 
cena pronájmu 100,- Kč/m2/rok.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM bere na vědomí návrh vývojářů 
webu www.kasphory.cz na financování 
rozvoje webu města a souhlasí se zařaze-
ním položky „Údržba a vývoj webových 
stránek města v roce 2018“ do rozpočtu 
města s částkou 40.000,- Kč.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit změnu zakladatelské listiny spo-
lečnosti Technické služby Města Kašperské 
Hory s. r. o. se sídlem Náměstí 1, 341 92 
Kašperské Hory, IČO: 611 72 839,  týkající 
se rozšíření činnosti o tyto předměty pod-
nikání: činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence.

Návrh schválen:  5 hlasy PRO

RM souhlasí s nákupem přívěsného 
vozíku za osobní automobil pro jednotku 
SDH Kašperské Hory, za cenu do výše 
max. 20 000 Kč bez DPH. Úhrada bude 
provedena z rozpočtu hasičů.

Návrh schválen:  5 hlasy PRO 

RM schvaluje od-
pisy zboží  MěKIS 
za II. pololetí roku 
2017 v částce 
3 661,34 Kč bez 
DPH. Zboží bylo po-
užito při prezentaci 
města při oficiálních 
příležitostech, dále 
se jedná o zcizené 
zboží návštěvní-
ky informačního 
střediska. 

Návrh schválen:  
5 hlasy PRO 

RM souhlasí s 
oslovením společ-
nosti SOVT-Radio, 
Plzeň na rekon-
strukci městského 
rozhlasu ve městě 
Kašperské Hory a 
pověřuje tajemnici 
úřadu jednáním.

Návrh schválen: 
5 hlasy PRO

Usnesení z jednání 
RM dne 2. 1. 2018 
(přítomni všichni 

členové RM)

RM projednala 
uložená usnesení z 

předchozích jednání RM s tím, že usne-
sení č. 17 z jednání RM 27/2017 trvá.

RM souhlasí s prodloužením nájemních 
smluv na městské byty těm nájemníkům, 
kteří o to včas požádali a u nichž není 
důvod k zamítnutí prodloužení. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schvaluje návrh bytové komise na 
přidělení bytu v čp. 401/C10 a bytu v čp. 
401/B15.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM bere na vědomí vznesení nároku 
na náhradu škody za úraz a předává věc 
k řešení správci místních komunikací a 
zástupci pojišťovny, s níž má město uza-
vřenou smlouvu. 

RM souhlasí s dodatečným povolením 
stavby pro projekt „Stavební úpravy, pří-
stavba a změna účelu užívání hospodářské-
ho objektu u rodinného domu č. p. 308“, 
za předpokladu kladného stanoviska správ-
ce vodovodní a kanalizační sítě města.

Návrh schválen:  5 hlasy PRO  

Kompletní souhrnná usnesení (rady 
i zastupitelstva města) najdete vždy v 
příslušných oddílech na webových strán-
kách www.kasphory.cz, k nahlédnutí 
jsou rovněž v sekretariátu MěÚ.

-as-



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ strana 9

Upřesnění k Snížení emisí  
výtopny na biomasu

V prvním čísle letošního Zpravodaje v 
článku pojednávajícím o dokončené inves-
tiční akci "Snížení emisí výtopny na bioma-
su v Kašperských Horách" se autoři pravdě-
podobně dopustili nepřesnosti ve vyčíslení  
nákladů na výstavbu centrálního záso-
bování teplem v našem městě. Celkové 
náklady na obě etapy výstavby dosáhly 
výše 121,1 mil. (nikoli 141 mil.), z toho 
dotace z Fondu životního prostředí činila 
76,1 mil., a tedy vlastní podíl města byl 
45 mil. (nikoli 63 mil., jak bylo v článku 

uvedeno). Finanční podíl města na obou 
etapách výstavby CZT byl převážně kryt 
bankovním úvěrem v celkové hodnotě 31 
mil. korun. Pro úvěr se tehdy zastupitelé 
rozhodli proto, aby příslušnou část nákla-
dů na pořízení zdroje a rozvodů hradili 
především odběratelé tepla a proto také 
splátky úvěrů byly od počátku promítnuty 
do kalkulace ceny tepla. Na 2. etapě vý-
stavby, tedy na rozšíření CZT, se nově při-
pojení odběratelé podíleli cca 4 mil., když 
přispěli ze svých soukromých prostředků 

na 20% hodnoty domovní předávací sta-
nice ve svém objektu. Zbylých cca 10 mil. 
korun ve 2. etapě zaplatilo město ze svých  
volných finančních prostředků.

Uplatněním příslušné vyhlášky a pro-
vedeným opatřením na snížení produkce 
znečišťujících látek se  náš ekologický zdroj 
tepla za nemalé peníze z rozpočtu města 
stal ještě ekologičtějším. Proto nezbývá než 
věřit, že úměrně k výši investice se zlepší i 
ovzduší, které ve městě dýcháme. 

Alena Balounová

Počasí v roce 2017
Kašperské Hory

Rok 2017 byl srážkově podnormální a 
teplotně normální. První polovina roku 
se srážkově povedla, ale druhá polovina 
roku byla srážkově velice slabá.

Leden 2017 byl takový jaký má být, hod-
ně sněhu a hlavně mrazu. Celkově bylo 
25 ledových dnů (teplota nestoupne nad 
0 °C). Únor srážkově slabý a pouze 6 le-
dových dnů. Březen celkově teplý s vrcho-
lem teplého období ke konci, kdy teplota 
stoupla i na 21 °C. Duben naopak velice 
chladný a srážkově nadnormální, ke konci 
ležel sníh  celých 6 dní a celkově padal 9 
dní. Květen v první polovině chladný, pak 
postupné oteplování. Červen teplý a su-
chý (12 dní ani nekáplo od 10. do 21. 6.). 
Červenec byl o průměrných teplotách 

a hodně dní s drobným deštěm. Srpen 
hodně teplý a slunečný, 1× tropická noc a 
celkem 6× přes 30 °C. Září suché a stu-
dené, až okolo „Václava“ přišlo na 4 dny 
„Babí léto“. Říjen hodně dní se srážkami, 
uprostřed velice teplo a na konci silný vítr, 
který lámal stromy. Listopad průměrný a 
ke konci první sníh a sněhová pokrývka. 
Prosinec v první polovině chladný i s ma-
lou sněhovou pokrývkou (2 - 5 cm) a dru-
há polovina teplá s vrcholem na Silvestra.

Několik údajů:

Maximální teplota 31 °C  22. 6. a 2. 8.
Minimální teplota -17 °C  7. 1.
Úhrn srážek 709 mm  
(o 129 mm méně než v roce 2016, opět 
podnormál)

Max. vrstva sněhu 40 cm 17. 1.
Sněhová pokrývka 89 dní
Počet dnů se srážkami 176 dní (stejně 
jako v roce 2016, ale srážek méně)
Počet slunečných dnů 113 dní 
Počet dnů s bouřkou 21 dní

A několik zajímavostí:

13. 1. až 16. 1. napadlo 39 cm sněhu
4. 5. a 14. 5. malé kroupy 
1. 8. tropická noc (teplota ne-

klesla pod 20 °C)
16. a 17. 10. +21 °C
29. 10. vichřice
13. 11. první sníh
31. 12. +10 °C

Příjemně prožitý rok 2018 Vám všem přeje 
Mäntl Miroslav, Kašperské Hory

Ochrana obyvatelstva, aneb  
co bychom měli vědět

Ochranou obyvatelstva ve smyslu zákona 
o integrovaném záchranném systému je pře-
devším plnění úkolů civilní ochrany, zejména 
varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 
obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 
ochrany jeho života, zdraví a majetku. Tyto 
a další činnosti jsou zabezpečovány hasič-
ským záchranným sborem a orgány obcí a 
dalšími. Tato problematika se dotýká každé-
ho jednotlivce. Co bychom tedy jako „oby-

vatelstvo“ o tomto měli vědět? Především, 
že hrozby a rizika z nich plynoucí existují 
všude kolem nás. Ať už se jedná o mimořád-
né události, jako například dopravní nehoda, 
požár, vichřice, sněhová kalamita atd. nebo 
velké krizové situace – povodně, chemická a 
radiační havárie, narušení dodávek energií…, 
které vyžadují plošnou evakuaci, případně i 
nouzové ubytování obyvatel a další činnosti 
orgánů krizového řízení.

Nejdůležitější činností v rámci ochrany 
obyvatelstva je jeho včasné varování před 
hrozící událostí. K tomuto účelu i v našem 
městě je využíváno jednotného systému 
varování a vyrozumění, tedy zvuku sirén. 
Existují 3 druhy tónu sirény. Požární po-
plach určený pro svolání jednotky dobrovolných 
hasičů (60 s trvající jednou přerušený tón), 

Pokračování na následující straně 
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V předvánoční době, čase adventním, 
si děti přiblížily vánoční atmosféru této 
doby. Ještě, než přišel Ježíšek se svými 
dárky, tak jsme tuto čekací dobu vyplnili 
zpěvem vánočních písní, koled, recitací bás-
ní, vánočním tvořením, mikulášská nadílka 
s čertovskou a andělskou družinou také 
nechyběla.

Svým vánočním vystoupením děti potěši-
ly nejen své kamarády a veřejnost, ale také 
seniory na jejich předvánočním posezení v 
Horském klubu.

Své malé kamarády děti přivítaly mezi 
občany města básněmi a písněmi v prosto-
rách obřadní síně.

Třída "Včelek" navštívila zdejší sklárnu, 
kde děti zhlédly hotové výrobky a dozvě-
děly se zajímavosti o zpra-
cování skla a také si mohly 
prakticky zkusit vyfouknout 
vánoční kouli, která se urči-
tě hodila k domácí vánoční 
výzdobě.

K vánoční atmosféře při-
spěla návštěva divadelního 
představení v Sušici "Od 
čerta k Ježíškovi", které 
spoustou písní děti hodně 
pobavilo.

Navštívili jsme šumavské 
betlémy, výstavu perníčků, u 
vánočního stromku s jeslička-

Ze školky

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory 
srdečně blahopřeje spoluobčanům, 

kteří slaví významné životní 
jubileum:

Nová Marie 75 let
Gründlová Hadrbolcová Hana 83 let
Morongová Jiřina 83 let
Toschová Anna 94 let
Chalupná Květoslava 82 let
Rada Josef 75 let
Hrachová Růžena 87 let
Fiala Miloš 70 let
Pádecká Marie 85 let
Vrbický Rudolf 70 let
Kintzl Emil 84 let
Dadák Jan 82 let

zemřeli:

Arnetová Božena
Talpová Eva

Trčan Jan

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
Děkujeme Kašperskohorským 

městským lesům s.r.o za uspořádání 
charitativního Vánočního koncertu.  

Velké dík patří též všem 
zúčastněným.

Štefan a Jana Kanalošovi

Dokončení ze strany 9

zkouška sirén (každá 1. středa v měsíci v 
12:00, nepřerušený tón po dobu 140 s) 
a všeobecná výstraha (kolísavý tón, 140 
s). Zároveň s varovným tónem proběhne 
informace pro obyvatele, o jakou hrozící 
mimořádnou událost se jedná, a následně 
budou sděleny informace, jak se zachovat. 
Základem je, nepanikařit a především se 
řídit danými pokyny, případně se připravit 
na evakuaci. Co dělat v případě že je eva-

kuace nezbytná? Připravit sobě a rodinným 
příslušníkům, především dětem, evakuační 
zavazadlo (nejnutnější potřeby na následu-
jící dny), a postupovat dle pokynů. 

Vzhledem k šíři problematiky budou vy-
cházet další články zaměřené na konkrétní 
mimořádné události, kde se dozvíte, které 
z nich mohou nastat i v našem městě a jak 
se při nich zachovat.

Důležité je, ať už se jedná o jakoukoli mi-
mořádnou událost, mít povědomí, co dělat, 
zachovat klid, a spolehnout se na pokyny 

osob a orgánů, které jsou v těchto situacích 
za naše životy a zdraví zodpovědné.

Zároveň bych vás chtěla pozvat na zá-
bavně naučné odpoledne pro děti a dospě-
lé, které pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
Kašperské Hory 24. 3. 2018. Dozvíte se 
spoustu zajímavých informací a budete si 
moci vyzkoušet, jak se v které situaci za-
chovat. Bližší informace o konání akce bu-
dou poskytnuty v následujícím čísle. Těšíme 
se na viděnou.

Tereza Havlová

mi jsme si zazpívali známé vánoční koledy.
Před vánočními prázdninami nám oprav-

du Ježíšek nadělil do každé třídy spoustu dá-
rečků, které si děti určitě při svých hrách užijí.

V lednovém čase jsme se inspirovali 
tříkrálovým obdobím, zimními radovánka-
mi, čeká nás lyžařský výcvik, tak snad bude 
dostatek sněhu, abychom si ho užili!

I nadále budeme rádi spolupracovat s 
Mateřskou školou St. Elisabeth Grafenau, 
a tak byl opět podán projekt "Odmalička" 
k zajištění finančních prostředků k dalšímu 
společnému zkoumání Bavorského lesa a 
návštěvy Kvildy.

Přejeme všem krásnou zimu a bezpečné 
zimní radovánky!

Radka Kolářová
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Apoštol Šumavy: 
Martin Rezek Strakonický

Dokončení z minulého čísla  
zpravodaje 1/2018, str. 13 

Často si Martin v dopisech konsis-
toři a arcibiskupovi stěžoval na to, že 
ten či onen farář „nezachovává předpi-
sy, podává pod obojí, řádně nezpovídá, 
chválí Husa, nevzývá svaté, zakazuje 
modlitbu Ave Maria, zanedbává procesí  
a jiné obřady, písně kacířské zpívati do-
pouští, je bludař a rouhač, má ženu, děti 
či mladičkou kuchařku, provozuje ře-
meslo a hospodářství...“. Se zármutkem 
v srdci Martin sledoval jak například v 
tradičně katolických Kašperských Horách 
a Rejštejně „luteráni se přemnožují a 
rostú valně“. V Sušici rýžovníci zlata vů-
bec o mši svatou nestáli, vysmívali se 
každému knězi i svaté víře. Tři čtvrtiny  
z nich byli údajně kalvinisté. Za těchto 
a podobných okolností je víc než jasné, 
že rekatolizační úsilí Martinovo nará-
želo na odpor, v jehož čele stáli nejen 
někteří duchovní ale především místní 
nekatolická drobná šlechta, která z pozic 
patronů far „dle víry své obsazovala ob-
ročí“. Nicméně strašínský farář a děkan 
prácheňský Martin Strakonický svým úsi-
lím a příkladem života si nadále získával 
respekt a uznání zvláště mezi prostými 
obyvateli šumavského Podlesí. „Žil jako 
poustevník modlitbě a práci. Jeho kostelík  

Bohumil Ulrych (1893 - 1948). Stavení Poustka u kostela ve Strašíně, 
olej na plátně, Muzeum Šumavy. V tomto stavení údajně žil v 16. století 

Martin Strakonický. Objekt byl zbořen v roce 1956.

Poutní a farní kostel Narození Panny 
Marie ve Strašíně, foto Jan Kavale. 

 V místech západně od kostela 
stávala takzvaná Poustka (na snímku 
vlevo), kde bydlíval P. Martin Rezek 
Strakonický, muž pověstný svatostí 

svého života a misijní čiností.

a bohoslužby byly mu nade všechno 
...shromažďoval věřící, aby jim jadrně ká-
zal, dítky, aby je učil pravdě katolické. 
Tyto vyhledával, po vesnicích svolal, u 
kapličky, u kříže držel s nimi nábožnou 
školu. Pravilo se o něm, že místo lože měl 
prosté prkno nebo holou zem a místo pol-
štáře kámen. Mnohé a těžké půtky míval 
se zlými duchy. Neobyčejný jeho zjev lákal 
mnoho lidí, i zdaleka ho zvali k sobě, šel, 
jezdil na bílém koníku, kázal, učil v kraji. 
Opravdový život jeho vynesl mu zvláštní 
vážnost. Kam vkročil, všichni umlkli i ji-
nověrci – páni na tvrzích, jestliže k  nim 
zašel. Nazývali ho prorokem, poněvadž 
prý předpověděl veliké sucho a zánik sekt  
v zemi. Každou sobotu, někdy i pozdě  
v noci, vracel se lesy ke Strašeni, aby slou-
žil zrána své obsáhlé farnosti a návštěvám, 
které přicházely ke zpovědi.“

Misionář chudého kraje

Patrony far na Prácheňsku byli vesměs 
příslušníci drobné šlechty, která postupně 
přecházela do stále radikálnějšího proti-
katolického tábora a která „jezuitům, ka-
tolíkům, jakož i mírným kališníkům kostely  
a fary zabírala“. Za této situace se zhoršo-
valo i postavení samotného pátera Martina 
na strašínské faře, které partronovali páni 
Koczové. S Janem Markvartem Koczem  
z Dobrše na Ohrazenicích vycházel 
Martin vcelku dobře, hůře však tomu 
bylo s jeho nástupcem synem Václavem. 
Ten také různými obstrukcemi a pohrůž-
kami docílil nakonec Martinova odchodu 
z jeho milované fary strašínské. Když 
už tedy nemohl náš kněz farářovat ve 

Strašíně, vzdal se i úřadu děkana. Do 
Prahy oznámil, že do budoucna už ne-
hodlá přijmout žádné beneficium, ale že 
bude volně procházet Prácheňskem jako 

„obecný kaplan“, že bude hlásat slovo Boží 
a lidem přisluhovat svátostmi. Tento svůj 
úmysl začal uskutečňovat ještě za hor-
kého léta roku 1582 po celé Šumavě od 
Krumlova až po Chodsko. „Jezdil na svém 
běláčku, chodil, jedl, co kde mu poskytli 
a spal, kde ho pozvali, někdy i v lese pod 
stromy, za deště pod vysedlými skalami. 
Kam zavítal, lidé bez rozdílu náboženství 
ho vesele vítali, koníka obstarali, selky 
přinášely, co měly, vejce, chléb, koláče, 
mléko, na noc ho zvali o překot v žádos-
tivém očekávání, že duchovní poutníček 
- „tuláček Boží“ navečer je v náboženství 
poučí, potěší, s dětmi se o věcech Božích 
k naučení rozhovoří, ráno v nejbližším 
kostelíku, kapli, ba i u Božích muk ka-
jícníky vyzpovídá, polní mši na malém 
lešeníčku, jež skládané s sebou měl, vy-
koná, prosebníky Tělem Páně sub una 
posílí. Když odjížděl, lid se za ním táhl 
dost daleko, děti běžely až na nejbliž-
ší stanoviště.“ Jak připomíná jezuita Jan 
Tanner, příkladem Martina Strakonického 
byl silně pohnut pozdější jezuitský mi-
sionář P. Albrecht Chanovský z Dlouhé 
Vsi, který se dal na kněžskou dráhu a 
pak do všech detailů horlivě napodobo-
val život chudičkého faráře strašínského, 
zejména v jeho misijním úsilí. Jako pamět-
ník nám Chanovský zachoval o Martinu 
Strakonickém i několik cenných osobních 
svědectví.

Pokračování na další straně 
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Poslední vizitace

Když v únoru 1585 zemřel farář  
v Bukovníku Šebestián, který po 
Martinovi poctivě zastával nelehký 
úřad prácheňského děkana, nařídil ar-
cibiskup Martinu Strakonickému, aby 
se opět ujal děkanství v Prácheňském 
kraji. Naléhavá výzva zastihla Martina 
v době, kdy bydlel nedaleko Strašína 
ve vesnici Nezdicích „při cestě, 
kudy se na Hory (Kašperské) jezdí  
a chodí.“ V rámci předem ohlášené vi-
zitace kněz Martin v roce 1586 obešel 

všechny fary Prácheňska. Všude napo-
mínal „věřící, aby byli stálí ve víře a 
náboženství, aby se cizích bludů varo-
vali, faráři aby se nechtěli líbit svým ji-
nověrným patronům a svedenému lidu.“ 
V zimě 1588 – 1589 se duchovní otec 
Martin vydal na svou poslední pochůzku 
Prácheňskem. Samozřejmě, že se nejdé-
le zastavil ve své milované Strašeni. Od 
faráře Víta se dověděl, že „nejen všichni 
osadní lidé zůstali katolíky, ale že i odji-
nud lid utíká se do Strašeně, k Matičce 
Boží o pomoc přichází, též kvůli tomu,  
že tu mají bohoslužby čistě katolic-
ké, zpověď a přijímání pod jednou...“. 
Starý kněz tenkrát zašel mimo jiné do 
Kašperských Hor, Rejštejna, Nicova, 

Nezamyslic, Velkého Boru i jiných míst. 
„Celý kraj staroušek zvizitoval, posilnil 
v setrvání v dobrém podle staré víry.“ 
Nejednou říkal: „Za krátký čas zhyne 
sekta Husova, Wiklefova, Lutherova i 
jiných a jsem té pevné důvěry, že bude 
zase jeden ovčinec a jeden pastýř!“

Kněz svaté pověsti, nábožný muž, horli-
vý katolík, asketa, misionář, Martin Rezek 
Strakonický, zvaný „apoštol Šumavy“, ze-
mřel v Pánu Léta Páně 1589. Pochován byl 
s náležitou úctou ve farním kostele ve vsi 
Blížejově na Domažlicku, kde býval hos-
tem katolických rodin na statku Henigarů  
ze Žeberka.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Bývaly v Kašperských Horách  
lázně i koupaliště…

Podobně jako jinde sloužily v minulosti 
obyvatelům Kašperských Hor místní lázně. 
Původně se nacházely v místě se silným 
přítokem vody v místní části „Michaeli“, 
v prostoru dnešní pily ve Smetanově ulici 
při cestě ke hřbitovu. V těchto místech 
stávala také mešní kaple zřízená magis-
trátem města v roce 1687 a zasvěcená 
svatému archandělu Michaelovi. Když tu v 
roce 1872 začal provozovat svou sirkárnu 
sušický podnikatel Bernard Fürth, přesu-
nuly se městské lázně do jižní části měs-
ta, do oblasti jižně od dnešního domu s 

pečovatelskou službou. Podle turistického 
průvodce z roku 1908 byly tyto lázničky 
vybavené vanami v provozu dvakrát týd-
ně, ve středu a v sobotu za poplatek 40 
haléřů na osobu. Na tyto lázně vhodně 
navazovala hospoda v čísle popisném 207, 
kterou provozoval hostinský Ignác Fröhlich 
do roku 1943.

Jako první přírodní koupaliště sloužil 
Kašperskohorským malý rybníček na úpatí 
hory Chlum. Vzhledem k zastínění vzrost-
lými stromy v okolí tu však byla voda vel-
mi studená, doslova ledová. 

V roce 1920 zřídilo 
město v místní části Na 
Prádle poměrně velké 
přírodní koupaliště. Bylo 
situováno v celkem příz-
nivé poloze chráněné od 
větru s dostatečnými luč-
ními plochami pro sluně-
ní. Výstavbou bazénu se 
mimo jiné vyšlo vstříc po-
žadavkům  místní reálky, 
která tak mohla zařadit 
do svých osnov tělesné 
výchovy i výuku plavá-
ní. Koupaliště vybavené 
označeným prostorem 
pro plavce i neplavce se 
tenkrát téměř okamžitě 
stalo jedním z hlavních 
magnetů Kašperských 
Hor jako letoviska. Stával 
tu také dřevěný domek 
se šatnovými kabinkami 
i prostorem pro plavčíka. 
Posledním úředně pově-
řeným plavčíkem v před-

válečné době tu byl jistý pan Fritz Prenissl 
z Kašperských Hor. Poslední čitelné poku-
sy toto zařízení provozovat a udržovat v 
poválečné době pocházejí z 50. a 60. let 
minulého století. Záměr výstavby nového 
přírodního koupaliště (dokonce s předehří-
vanou vodou) Na Cikánce, ve východním 
cípu Kašperských Hor v prostoru nad fot-
balovým hřištěm, bohužel ztroskotal již v 
průběhu přípravných terénních prací na 
počátku 70. let 20. století.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Novoroční orienťák
1. ledna 2018 se po roční odmlce usku-

tečnil v Kašperských Horách další ročník 
Novoročního závodu v orientačním běhu, 
který pořádá místní oddíl orientačního 
běhu. Pro letošní závod vytvořil Jakub 
Hulec za podpory členů oddílu zcela no-
vou standartní „orienťáckou“ mapu města. 
Stavitelé tratí tentokrát vytvořili závod v 
systému tzv. „scorelaufu“, kdy závodníci 
dostanou mapu se zákresem všech kont-
rol v terénu. Jejich úkolem je zvolit takové 
pořadí kontrol, aby jich v daném časovém 
limitu nalezli co nejvíce a získali tak co nej-
více bodů.

Závod odstartoval ve dvě hodiny odpo-
ledne od místního kina. Na jeho startovní 
čáru se postavila třicítka běžců různých vě-
kových kategorií. S 18 kontrolami poscho-
vávanými v nejrůznějších zákoutích města 
si nejrychleji poradil Honza Paták a stal se 

tak vítězem kategorie mužů. V kategori-
ích dětí a školní mládeže si s kontrolami 
nejlépe poradili Julie Červenková (děti v 
doprovodu rodičů), Magdaléna Liberdová 
(1. st. ZŠ dívky), Johana Mayerová (2. st. 
ZŠ dívky) a Ondra Šustr (2 st. ZŠ hoši).

Po závodě čekalo na všechny závodníky 
ve vestibulu kina malé občerstvení a teplý 
čaj. Členové místního oddílu se poté zú-
častnili organizační porady o přípravě 17. 
ročníku Šumavského kufru, který oddíl po-
řádá na začátku října tohoto roku. Zveme 
tímto všechny děti i dospělé sportovce, aby 
si na podzim přišli na Šumavský kufr orien-
tační běh vyzkoušet.

Závěrem velice děkujeme městu 
Kašperské Hory za poskytnutí prostor v 
budově místního kina a podporu při pořá-
dání závodů. 

Martina Liberdová

Ondra Šustr (OB TJ Kašperské 
Hory) Foto: Fanda Hulec

Valentýn v kašperskohorském 
kině aneb ,,Který je ten pravý“?

Valentýn - svátek oslavován hlavně v ang-
losaských zemích každoročně 14. února jako 
svátek lásky a náklonnosti mezi intimními 
partnery. Je to den, kdy se tradičně posí-
lají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice 

s tematikou stylizo-
vaného srdce, jako 
symbolu lásky. V po-
slední době se tento 
svátek šíří i v konti-
nentální Evropě, do 
určité míry z komerč-
ních důvodů. 

Na svátek svatého 
Valentýna jsme pro 
Vás připravili speci-
ální promítání ame-
rické romantické ko-
medie „Který je ten 
pravý“, v hlavní roli s 

krásnou Reese Witherspoon. Film vypráví o 
Alici, které je čtyřicet, má dvě děti, rozešla 
se s manželem a vrací se zpátky do města, 
kde se narodila a vyrostla. Vždyť život začíná 
až po čtyřicítce, říká se. Nemůže existovat 

lepší start než narozeninová party s kama-
rádkama! „Na svoje narozeniny to vždycky 
přeženu, utrhnu se ze řetězu… a pak, zpát-
ky do normálu.“ těší se Alice. S návratem do 
normálu to ale nebude vůbec žhavé a její 
život nabere zcela nečekaný směr. Na oslavě 
potkává tři mladíky, s jedním z nich strá-
ví noc a všem pak nabídne, že u ní mohou 
chvíli bydlet. Najednou má v domě o dost 
větší rodinu a také nebezpečně se rozvíjející 
romantický vztah, snad dokonce lásku. A pak 
se ve dveřích objeví bývalý manžel s kufrem 
v ruce……… (  zdroj: Bontonfilm.CZ ). 

A pozor!! Pokud, na tento film 14. 2. v 
19 hodin, přijdete v páru, budete mít zvý-
hodněné vstupné a bude pro Vás připrave-
no „Valentýnské menu“. Těšíme se na Vás 
a nezapomeňte, že jen u nás v kině zjistíte, 
který je ten pravý. 

Radek Nakládal
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Od 1. února 2018 až do konce měsíce 
bude k vidění na venkovních panelech měs-
ta Plzně ve Smetanových sadech a v příze-
mí Studijní a vědecké knihovny Plzeňského 
kraje výstava, která připomene výročí naro-
zení Karla Klostermanna (13. 2. 1848).

Celý tento projekt vznikl za finanč-
ní podpory Plzeňského kraje, za pomoci 
města Plzně, Studijní a vědecké knihov-
ny Plzeňského kraje a Národního parku 
Šumava.

Vnitřní část, která tematicky i obsaho-
vě kopíruje venkovní výstavu, bude bě-
hem letošního roku k vidění i na dalších 
místech Plzeňského kraje: hned v březnu 
v Klatovech, v červnu a červenci v Srní, 
v srpnu v Železné Rudě, v listopadu v 
Kašperských Horách, termín pro Sušici 
bude ještě upřesněn.

Slavnostní zahájení výstavy v Plzni s 
krátkým programem a malým pohoštěním 
bude ve čtvrtek 1. února 2018 od 17:00 
h v přízemí Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje (dále jen SVK PK). Hned 
další týden, ve čtvrtek 8. února 2018, je 
pořádána ve Studovně, v přízemí SVK PK 

také od 17:00 h, přednáška na téma „Karel 
Klostermann – spisovatel Šumavy, život a 
dílo“.

V pátek 16. února 2018 se potom bude 
konat další přednáška v Kašperských 
Horách.

Cílem organizátorů, zapsaných spolků 
Šumavské cesty, z. s. a Karel Klostermann 
– spisovatel Šumavy, z. s., je v první řadě 
připomenout osobnost spisovatele Karla 
Klostermanna. Zároveň ale chceme i přilá-
kat nové čtenáře ke Klostermannově dílu. 
Jak uvedl v závěru spisovatelova životopisu 
František Nykles: „Chceme-li jí porozumět 
(Klostermannově tvorbě), měli bychom 
především poznat místa, o kterých píše“. 
Proto bychom byli velice rádi, kdybychom 
se potkávali i při poznávání Šumavy. Oba 
spolky pořádají na Šumavě celou řadu 
krásných akcí.

Na všechny akce jste srdečně zváni. Více 
na www.sumavskecesty.cz a www.kloster-
mann.cz.

Těšíme se na vás!
Za organizátory Jana Kolářová, 

Šumavské cesty, z. s.

Svět podle Karla Klostermanna 
vý dokument o spisovateli nejen očima dětí. 
Představí se také některé organizace, které 
se podílejí  na  správě odkazu spisovatele. 

Akce k 170. výročí narození spisovatele Šumavy

Výstava  
Karel Klostermann 

Svět podle Karla Klostermanna, jaký by 
asi byl? Na tuto otázku se asi nedozvíte 
odpověď 16. 2. 2018 v kině v Kašperských 
Horách. Dozvíte se však mnohé zajímavé 
o jeho životě na Šumavě. V tomto roce se 
sešly dvě jeho výročí. 170 výročí narození, 
narodil se 13. února v roce 1848 v rakous-
kém Haag am Hausruck, a 95. výročí jeho 
úmrtí, zemřel  16. července v roce 1923 v 
jihočeské Štěkni. Představitel realismu a tzv. 
venkovské prózy, jehož sebrané spisy obsáh-
ly přes čtyřicet svazků románů, povídek, črt, 
fejetonů a skic, i část soustavných pamětí. 
Společenský večer určený pro širokou veřej-
nost, připomene díky dvěma přednáškám 
PhDr. Vladimíra Horpeniaka z Muzea Šumavy 
a Václava Sklenáře z občanského sdružení 
Karel Klostermann - spisovatel Šumavy, život 
a dílo spisovatele v Kašperských Horách a na 
Šumavě. Kašperskohorské divadlo Drak pro 
tuto příležitost připravilo krátkou divadelní 
scénku vybranou z díla spisovatele. Žáci ZŠ 
Kašperské Hory představí svůj krátký filmo-

Celý večer hudebně zpestří písecká hudební 
skupina Závodní koně, která také předsta-
ví svoji autorskou píseň věnovanou Karlu 
Klostermannovi. Závěr večera bude patřit 
hranému dokumentu plzeňského filmaře Jana 
Loučíma z roku 2010, Člověk z ráje. Celým 
večerem slovem diváky provede Radek 
Nakládal. Svět podle Karla Klostermanna je 
světem žijícím, připomínajícím krásy a život 
na Šumavě. Všichni milovníci tohoto odka-
zu jsou na tento společenský večer srdečně 
zváni.

Radek Nakládal

PRODUKCE 
SERIÁLU 

POLICIE MODRAVA

hledá pro natáčení  

dalších dílů 

různé nemovitosti: 

byty, rodinné domky, 

rekreační objekty.

Natáčení proběhne  

od června  

do srpna 2018. 

Vaše nabídky směřujte 

na tel. čísla produkce 

724 109 054, 

602 379 470.
  



Autobuso�é jízdní řád� 2018
P�atnost jízdních řádů od 2. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Zd�oj ���.idos.cz. 

Tento ��pis z jízdních řádů spojů, kte�é p�ojíždějí Kašpe�sk�mi Ho�ami má in�o�mati�ní cha�akte�, � p�ůběhu �oku se 
spoje mohou měnit. 

z KAŠPERSKÉ HORY do SUŠICE (NÁBŘEŽÍ)

Odjezd Pozn. Příjezd

4.35 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�. st. 
(5.05) 5.00

5.30 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�. st. 
(6.05) 5.59

6.10 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, Pod St�áží 
(6.40) 6.39

6.15 jede � ; Kašp. Ho�� > Sušice, že�. st. (6.50) 6.44

7.28 jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (6.20)
 > Sušice, že�. st. (8.00) 7.54

7.55 jede � p�aco�ní dn�;  Stach�, aut. st. (7.35) 8.15

9.05 jede denně; S�ní (8:40) > Sušice,,že�.st. (9:40)
jede od 30.VI. do 2.IX. 9.32

9.16
jede denně; České Budějo�ice, aut. nád�. (6.40) 
> Sušice, nábřeží (9.40)
nejede od 30.III. do 1.IV.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X.,17.XI.

9.40

10.27 jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (9.45) > Sušice, že�. 
st. (11.00) 10.54

11.53 jede denně; K�i�da (11:00) > Sušice,,že�.st. (12:25) 
jede od 26.V. do 30.IX.  12.18

12.25 jede Mod�a�a (11:50) > P�aha,,Na Knížecí (15:20)
jede pouze 5.VII. 12.50

13.03 jede denně; K�i�da (12:10) > Sušice,,že�.st. (13:35)
jede od 30.VI. do 2.IX.  13.27

13.36 jede denně; Mod�a�a (12:50) > Sušice,,že�.st. (14:10)
jede od 26.V. do 29.VI.,od 3. do 30.IX.  14.04

13.45 jede � : Mod�a�a (13.10) > P�aha, Na Kníž. (16.30)  
jede od 30.III. do 1.IV.,5.,6.VII.,28.IX. 14.10

14.10 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,nábřeží 
(14:35) jede 29.VI. a od 3.IX. 14.35

14.10
jede � p�aco�ní dn�; Kašpe�ské Ho�� (14:10) > Suši-
ce,,nábřeží (14:35) jede 2.VII. do 31.VIII.

14.35

14.25
jede denně; S�ní (14:00) > Sušice,,že�.st. (15:00)
jede 30.VI. do 2.IX.  14.52

14.45 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. H. > Sušice, ž.st. (15.25) 15.18

15.11 jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. (14.55)
> K�ato��, aut.nád�. (16.20) 15.32

15.25 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho��, přes Nezdice na Š. 
(15.40), Žihobce (16.08) > Sušice, že�.st. (16.40) 16.35

16.00
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (15.10)
> Sušice, že�.st. (16.30)
jede do 29.VI. a od 3.IX. 

16.25

16.18 jede �   ; Mod�a�a (15.35) > Sušice, že�.st. 
(16.54) 16.45

16.44 jede denně; K�i�da (15:55) > Sušice,,že�.st. (17:16)
jede od 30.VI. do 2.IX. 17.08

17.16 jede � ; Mod�a�a (16.40) > P�aha, Na Kníž.(20.00)
jede � 2.IV.,1.,8.V.,nejede 1.IV.

17.40

17.25
jede � p�aco�ní dn�;  Mod�a�a, Fi�ip. Huť (16.35) 
> Sušice, že�.st. (17.55) jede do 25.V., od 1.X. � - 17.50

18.10 jede denně; Mod�a�a (17:25) > Sušice,,že�.st. (18:45)
jede od 30.VI. do 2.IX.  18.37

18.50 jede denně; K�i�da (17:55) > Sušice,,že�.st. (19:25)
jede 26.V. do 30.IX.  19.17

z SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY

Odjezd Pozn. Příjezd
5.25 jede � p�aco�ní dn�; Sušice, že�.s.(5.20) > Kašp. Ho�� 5.50

6.45 jede � p�aco�ní dn�; z K�ato��, aut. nád�. (6.00) 
> Stach�, aut.st. (7.25) 7.10

6.45 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice nabřeží, přes Nezdice 
na Š.(7:32), Žihobce > Kašp. Ho�� (7:45) 7.45

7.10 jede denně; Sušice,,že�.st. (7:00) > S�ní (8:00)
jede od 30.VI. do 2.IX. 7.35

8.30
jede denně; z Sušice, že�.st. (8.25) 
> Mod�a�a (9.40);
jede do 25.V.,od 1.X.

8.53

8.35 jede denně; Sušice,,že�.st. (8:25) > K�i�da (10:06)
jede od 26.V. do 30.IX.  9.00

9.51 jede denně; Sušice,,že�.st. (9:40) > Mod�a�a (10:58)
jede od 30.VI. do 2.IX.  10.15

10:07 P�aha,,Na Knížecí (7:35) > Mod�a�a (11:00)
jede pouze 5.VII. 10:30

10.25
jede � ; z P�aha, Na Knížecí (8.00) 
> Mod�a�a (11.25)
jede od 30.III. do 1.IV.,5.,6.VII.,28.IX.

10.50

10.50 jede denně; Sušice,,že�.st. (10:40) > K�i�da (12:05)
jede od 30.VI. do 2.IX.

11.15

12.23 jede � p�aco�ních dnech; z Sušice, že�.st. (12.18) 
> Kašp. Ho�� 12.50

12.40 jede denně; Sušice,,že�.st. (12:30) > S�ní (13:25)
jede od 30.VI. do 2.IX.  13.03

13.05 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že� st (13.00) 
> Kašp. Ho�� 13.30

13.50
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (13.40) 
> Mod�a�a, Fi�ip. Huť (15.00)
jede do 29.VI. a od 3.IX. � 

14.15

13.50 jede � p�aco�ní dn� ; Sušice, nábřeží (13:50) > Stach� 
(14:35) 14.16

13.55 jede � ; P�aha, Na Kníž. (11.30) > Mod�a�a(14.55)
jede 2.IV.,1.,8.V.,nejede 1.IV. 14.18

15.03
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st. (14.50) 
> Mod�a�a,Fi�ipo�a Huť (16.27)
jede do 25.V.,od 1.X. � -

15.32

15.03 jede denně; Sušice,,že�.st. (14:50) > K�i�da (16:45)
jede od 26.V. do 30.IX.  15.32

15.25
jede denně; Sušice,,nábřeží (15:25) > České Budějo-
�ice,,aut.nád�. (18:20)
nejede od 30.III. do 1.IV.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X.,17.XI.

15.49

15.58 jede denně; Sušice,,že�.st. (15:50) > Mod�a�a (17:12)
jede od 30.VI. do 2.IX.  16.23

17.05 jede � p�ac. dn�; Sušice, že�.st. (16.55) > Mod�a�a (18.20) 17.31

18.25 jede � ; Sušice,,že�.st. (18:20) > Kašpe�ské Ho��
jede do 24.VI. a od 8.IX.

18.55

18.35 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,že�.st. (18.30) > Kašp. 
Ho�� (19:00) 19.00

19.00 jede �; z Sušice, že�.stanice (18.55) > Kašp. Ho��
jede od 30.VI. do 2.IX. 19.30

20.25 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, že�.st (20.20) > Kašp. 
Ho�� 20.50

19.40 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. 
(20.10) 20.05



z KAŠPERSKÉ HORY do STACHY
Odjezd Pozn. Příjezd

7.10 jede � p�aco�ní dn�; z K�ato��,aut.n. (6.00) 
> Stach�,,aut.st. (7:25) 7.25

10.10
jede � p�aco�ní dn�; Kašpe�ské Ho�� (10:10) > Sta-
ch�,,aut.st. (10:30) jede od 18.VI. do 27.IX 

10.30

13.10
jede � -; Kašpe�ské Ho�� > St�akonice, aut. nád�. 
(14.35) jede od 5. do 8.III.,29.III.,od 2.VII. do 30.VIII.,
29.,30.X.,nejede 5.VII.

13.31

13.10 jede �  Kašpe�ské Ho��> St�akonice, aut. nád�. (14.35) 
nejede 30.III.,6.VII.,28.IX. 13.31

13.50
jede � - Kašpe�ské Ho�� > St�akonice, aut.n. (15.25)
jede  do 28.VI.  nejede od 2. do 11.III.,29.III.,2.IV.,1.,8.V.
,jede od 3.IX.,nejede 29.,30.X.

14.11

14.16 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice, nábřeží (13.50) > 
Stach�,,aut.st. 14.35

15.49
jede denně, z Sušice, nábř. (15.25)> České Buděj. 
(18.20) nejede od 30.III. do 1.IV.,5.,6.VII.,28.
IX.,28.X.,17.XI.

16.08

z STACHY do KAŠPERSKÉ HORY
Odjezd Pozn. Příjezd

7.35 jede � p�aco�ní dn�; Stach�,,aut.st. (7:35) > Sušice,-
nábř. (8.15) 7.55

7.55
jede � p�aco�ní dn�; Stach�,,aut.st. (7:55) > Kašp. 
Ho�� (8:15)
jede od 18.VI. do 27.IX.

8.15

8.57
jede denně ; České Budějo�ice, aut. nád�aží (6.40) 
> Sušice, nábřeží (9.40)
nejede od 30.III. do 1.IV.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X.,17.XI.

9.16

12.50 jede � p�aco�ní dn�: Stach�, aut.st. (12:50) 13.10

14.55 jede � p�aco�ní dn�; > K�ato��, aut. nád�. (16.20) 15.11

V�s�ět�i�k�:   

  | pondě�í, úte��, středa, čt��tek, pátek, sobota, nedě�e     
 | jede � nedě�i a státem uznané s�átk�     

aktua�izace 4. 1. 2018

Knižní novinka

Šumava 
- krajina pod sněhem

Vlivem globálních klimatických podmínek 
už nebývají tak tuhé zimy, jako tomu býva-
lo za časů našich předků, přesto je spojení 
Šumavy s horami sněhu, závějemi a lyžo-
váním nerozlučně spjaté. Zasněžená krajina 
připomínající ledové království se mnohým 
z nás jeví jako neskutečná romantika, utí-
káme z měst do hor trávit volný čas nebo i 
celý život. Málokdo si ale dnes díky technic-
kým vymoženostem uvědomí, že život pod 
sněhem koncem 19. a začátkem 20. století 
rozhodně nebyl žádný med.

Připomínkou a vzdáním holdu všem, 
kdo takový život vedli, je nová výpravná 
publikace z ediční řady Seidelova Šumava 
od trojice autorů Petra Hudičáka, Zdeny 
Mrázkové a Jindřicha Špinara nazvaná 
Šumava – krajina pod sněhem. V pátek 
9. února 2018 ji přijedou autoři předsta-
vit také do Kašperských Hor. Promítat 
budou mnohdy dosud nepublikované fo-
tografie zachycující zasněženou tvář šu-
mavské krajiny a vyzdvihnou příběh bra-
tranců Otty a Karla Paleczkových, kteří 
v roce 1923 podnikli vůbec první přechod 
Šumavy na lyžích. Zájemci si budou moci 
knihu pořídit za zvýhodněnou cenu a ne-
chat si ji podepsat od autorů.

Těšíme se na Vás v 17.30 hodin 
v Horském klubu. 

Jitka Skořepová, MěKIS



P R A K T I C K É  I N F O R M A C E

aktua�izo�áno 4. 1. 2018

P�aktick� �ékař p�o dospě�é - MUD�. Ladis�a� Jon
Te�.: 773 997 442 - o�dinace, 608 442 666 - MUD�. Jon

P�aktick� �ékař p�o děti a do�ost - MUD�. Dana Heino�á
Te�.: 376 582 383, (376 593 392 - Ha�tmanice)

Česká pošta 
Te�.: 954 234 192

Léká�na Na Z�até Stezce 
 PhamD�. Jana Voša�íko�á

Te�.: 376 520 586

Ženská po�adna - MuD�. F�antišek Kožna�

Pondě�í

  7.00 - 10.30 pouze p�o z�ané diabetik� - �ich� t�den
  10.30 - 12.00 pouze akutní případ� - �ich� t�den
12.30 - 17.00 p�o p�acující - sud� t�den
17.00 - 18.00 pouze p�o z�ané pacient�

Úte�� 7.30 - 10.00
Středa neo�dinuje
Čt��tek 10.30 - 13.00
Pátek 7.30 - 10.00

Pondě�í 10.00 - 14.00
Úte�� 10.00 - 12.00
Středa 13.30 - 16.00
Čt��tek   7.30 - 10.30
Pátek   8.00 - 10.00

Pondě�í 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00
Úte�� 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00
Čt��tek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Pondě�í 7.30 - 17.00
Úte�� 7.30 - 15.00
Středa 8.00 - 16.00
Čt��tek 7.30 - 15.00
Pátek 7.30 - 15.00

Pondě�í 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00
Pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Sobota 9.00 - 11.00

Vete�iná�ní o�dinace - MVD�. Ma�tina Fiše�o�á, MVD�. Da�ina Ond�áčko�á
Te�.: 773 426 600, 773 426 455

Mimo o�dinační hodin� konzu�tace na te�e�onu a ná�ště�� d�e dohod�

Středa 7.00 - 12.00

Pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
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Letošní trochu bláznivá zima prověřuje 
naši imunitu a tak je důležité tělu dodat 
bílkoviny, minerály, vitamíny a přitom ho 
pořádně prohřát. Tak si dnes trochu pro-
hřejeme bříška recepty našich babiček.

Valašský kontrabáš

1 kg brambor
500 g pohanky
300 - 400 g uzeného bůčku
1 lžičku majoránky, 1 cibuli
3 - 4 stroužky česneku
2 - 3 lžíce oleje
200 g tvrdého sýra
sůl a pepř

Brambory oloupeme, nakrájíme na kostič-
ky a dáme v osolené vodě vařit. V druhém 
hrnci uvaříme dle návodu také pohanku. 
Cibuli nakrájíme najemno a bůček na kos-
tičky, česnek oloupeme a nakrájíme na plát-
ky. Na pánvi rozpálíme olej a opečeme na 
něm cibuli a česnek, restujeme asi 4 minuty. 
Přidáme bůček, počkáme až se rozvoní a při-
dáme také uvařenou pohanku. Dochutíme 
solí, pepřem a majoránkou. Pokud máte ma-
joránku rádi, klidně dejte více. Je výborná na 
odkašlávání, tak pokud máte kašel, nemusíte 

s ní šetřit. Na závěr přidáme uvařené bram-
bory, vše dobře promícháme a přendáme 
do zapékací misky. Troubu předehřejeme na 
200˚ C. Směs zasypeme sýrem a pečeme 
přibližně 5 minut na 180˚ C. Podáváme nej-
lépe s kysaným zelím. 

Teplý čočkový salát

100 g čočky 
šalotka
½ červené papriky
½ žluté papriky
sušená rajčata, trochu oleje ze sušených 
rajčat
sůl, pepř a pár kapek citronové šťávy
trocha sušené petržele (máte-li čerstvé 
bylinky, určitě sem s nimi)
1 hrst vlašských ořechů
parmazán

Čočku dobře propláchneme a uvaříme do 
měkka, slijeme a prozatím odložíme stra-
nou. Na pánvi nasucho opražíme ořechy.  
Také je odložíme, pánev otřeme ubrous-
kem, přidáme trochu oleje a na plátky na-
krájenou šalotku a na kostičky nakrájené 
papriky. Minutku restujeme, pak přidáme 
ještě nakrájená sušená rajčata a restujeme 

My máme rádi... jídlo!
dalších 5 minut. Poté přidáme okapanou 
čočku a pár kapek citronové šťávy a su-
šenou petržel, opékáme 5 minut. Tekutina 
ze zeleniny a citronu by se měla odpařit. 
Stáhneme z plotny, osolíme, opepříme vmí-
cháme ořechy. Na talíři nazdobíme hoblin-
kami parmazánu. 

Nejen na italských sjezdovkách si může-
me vychutnat tento lahodný, prohřívací ná-
poj. Bombardino už je velkým hitem i u nás 
a my si ho dnes připravíme také doma. 

Bombardino

1 dcl vaječného koňaku
0,4 dcl mléka
0,4 dcl whisky
šlehačka na ozdobení

Vaječný koňak, mléko a whisky smícháme 
a ohřejeme zhruba na 80˚ C – pozor nesmí 
se to vařit! Nalijeme hrníčků či skleniček a 
nazdobíme šlehačkou. Pokud mohu dopo-
ručit, šlehačku raději domácí.  Při zdobení 
se fantazii meze nekladou – kakao, kara-
mel, čokoládové hoblinky, sušenky … to už 
nechám na vás.

Dobrou chuť.
Lena Yvona Geryková

  PRODEJ     KUŘIC 
                2018 
 FIRMA 
          NOVÁK 
                     RADOMYŠL 
 
KAŠPERSKÉ  HORY – 11.15 hod. 
 U   COOPU 
DNE: 22.3. || 20.4. || 18.5. || 15.6. || 19.7. || 
16.8. || 13.9. || 12.10. || 9.11.                  
 
červené, černé kropenaté, modré, 
žíhané, bílé  - stáří 20 týdnů 
                      cena 165 Kč/ks 

tel. - 602 115 750 
www.drubez-novak.cz 

Místo:     Vintr Ski klub Javorník
Datum:   24. února 2018  
Čas:      10.30 (zahájení prezentace)  – 16.00 hod.
Disciplína:
Dvoukolový slalom na lyžích nebo snowboardu

Věkové kategorie:                 
pravka /do 6 let 

www.ts-javornik.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na sněhové podmínky změnit provedení závodu či závod zrušit.

Způsob podání přihlášek:
do 22. února 2018

e-mailem na info@ts-javornik.cz
nebo osobně u p. Vintra (vlek)



změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

Ce�o�očně ote�řeno
Kašpe�skoho�sk� skříňo�� bet�ém
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

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

Stá�á ��sta�a
K�á�o�ská p�i�i�egia, městské �isti-
n� a histo�ické map�
Radnice Kašpe�ské Ho�� |

5. 12 – 31. 3.
Šuma�ské cha�up� očima Ja�omí�a 
Randáka
V�sta�a ob�azů.
Ga�e�ie Muzea Šuma�� K.Ho�� |

7., 14., 21., 28. úno�a,  
7. a 14. března | 14.00
P�ázdnino�é p�oh�ídk� města
Komento�ané p�oh�ídk� města s šá�-
kem ho�ké ká��, čoko�ád� nebo moš-
tu a ukázkou ���ob� �e sk�ářské huti. 
Vstupenk� nutno předem zakoupit na 
MěKIS K. Ho��, te�. 376 503 413
S�az před p�aží�nou ká�� |

Úno�
V�sta�a p�ací žáků ZUŠ
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

KRÁTKODOBÉ AKCE

3. 2. | 15.00
Maška�ní ka�ne�a� 
Můžete se těšit na zába�n� p�og�am 
p�o děti, p�n� soutěží, ži�ého zpě�u, 
dětské diskoték�, ba�onko�ého mode-
�ingu a nebude ch�bět ani �o�ba nej-
hezčí mask�. Vstupné dospě�í 50 Kč a 
děti 30 Kč.
Ho�sk� k�ub Kašpe�ské Ho�� |

6. 2. | 10.00 - 13.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) 
přes Šibeniční ��ch s pano�amatick�mi 
�ozh�ed� do ob�asti střední Šuma�� 
a Pošuma�í. Dé�ka t�as� 5,5 km. Na 
akci se předem přih�ašte na te�: 376 
582 734. Cena p�og�amu 50 Kč. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

7. 2. | 18.00 
Poh�ed� do k�ajin� - S�í Lanka – 
Pe��a Indického oceánu
S�í Lanka, nebo�i Cej�on, je jeden z 
nejk�ásnějších ost�o�ů s�ěta. Histo�ic-
ká k�á�o�ská města uk��tá h�uboko � 
p�a�esích, buddhistické i hinduistické 
památk�, jesk�ní a ska�ní ch�ám�, ko-
�oniá�ní města, ná�odní pa�k� s �o�ně 
žijícími s�on�. Přednášející Mi�os�a� 
Ma�tan. Cena p�og�amu 20 Kč.
IS a SEV Kašpe�ské Ho��  |

8. 2.| 13.00
V��oba masopustních masek
P�o senio�� a zd�a�otně postižené ob-
čan�, �stup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

8. 2. | 13.00 - 16.00 
T�oři�á dí�na „ Z o�čína“
Přij�te si ��zkoušet jednu z technik 
zp�aco�ání o�čí ��n�. P�stit budeme 
mok�ou i suchou technikou, ��t�oříte 
si �oňa�á m�d�a, kouze�né �í��, z�ířát-
ka, ku�ičk� a da�ší t�a��. Cena p�og�a-
mu 50 Kč.
 IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

9. 2. | 17.30
Šuma�a – k�ajina pod sněhem 
Beseda k no�é knize z ediční řad�  
Seide�o�a Šuma�a. 
Ho�sk� k�ub Kašpe�ské Ho�� |

9. 2. | 20.00
Po st�ništi bos

Edu Součka, jeho maminku a tatín-
ka už známe z ��mu Obecná ško�a. 
N�ní jsme �šak � P�otekto�átu, kd� 
je �odina osmi�etého Ed� donucena 
��stěho�at se z P�ah� na �enko� k 
příbuzn�m. Scénář a �ežie: Jan S�ě-
�ák. Komedie, dé�ka 111 min, �stup-
né 80 Kč.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

13. 2. | 10.00 - 13.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) 
přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice s pa-
no�amatick�mi �ozh�ed�. Dé�ka t�as� 
5,5 km. Na akci se předem přih�ašte 
na te�: 376 582 734.  Cena p�og�amu 
50 Kč.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

14. 2. | 18.00 
Poh�ed� do k�ajin� - Rumunsko – 
Tou�k� Rumunskem
Cestopisná přednáška s p�omítáním 
nádhe�n�ch �otog�a�í a �ideop�ojekcí 
z Rumunska. Přednášející: Jana D�o�-
ská a Mi�oš Kašpa�. Cena p�og�amu 
20 Kč.
 IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

14. 2.| 13.30
Masopustní posezení
K tanci a pos�echu h�ají Ků�o�ci
DPS Kašpe�ské Ho�� |

14. 2. | 19.00
Va�ent�nské p�omítání - Kte�� je 
ten p�a��?
A�ici (Reese Withe�spoon) je čt�řicet, 
má d�ě děti, �ozeš�a se s manže�em a 
��ací se zpátk� do města, kde ���ost-
�a.Romantická komedie, dé�ka 97 min. 
Vstupné 80 Kč, �a�ent�nské �stupné 
p�o d�ojice 1+1 za 120 Kč, �a�ent�n-
ské „kino menu“ za d�a nápoje dá�ek 
zda�ma.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA  ÚNOR       I. ČÁST



změna p�og�amu ��h�azena

23. 2. | 10.00 - 13.00
Hu�á na sněžnice
Zába�né soutěžení na sněžnicích 
(i bez), pře�ážně p�o �odin� s dětmi, 
� a�eá�u a oko�í IS a SEV Kašpe�ské 
Ho��. Na akci se předem přih�aste 
na te�: 376 582 734. Cena p�og�amu 
50 Kč. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

23. 2. | 17.30
Esa z p�a�esa
Mau�ice sice ��padá jako ob�čejn� 
tučňák, a�e u�nitř jeho h�udi bije sta-
tečné s�dce t�g�a. Animo�an� dob�o-
d�užn� příběh, dé�ka 97 min., �stupné 
60 Kč děti, 80 Kč dospě�í.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

23. 2. | 20.00
Ba��� Sea�: Nebesk� gaune�
Ba��� Sea� (Tom C�uise) p�acuje jako 
pi�ot dop�a�ního �etad�a a �utina ho 
čím dá�e �íc ubíjí..Ži�otopisn� k�imi 
th�i��e�, dé�ka 114 min, �stupné 80 Kč, 
přístupn� od 12 �et
Kino Kašpe�ské Ho�� |

27. 2. | 10.00 - 13.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) 
přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice s 
pano�amatick�mi �ozh�ed� do ob�asti 
střední Šuma�� a Pošuma�í. Na akci 
se předem přih�aste na te�: 376 582 
734. Cena p�og�amu 50 Kč.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

28. 2. | 18.00 
Poh�ed� do k�ajin� - Sikkim – Hi-
má�aj mezi Nepá�em a Bhútánem
Cesto�ate�ská �otog�a�e spojuje k�aji-
nářskou a po�t�étní �otog�a�i spo�u s 
�epo�táží a dokumentem. Přednášejí-
cí: He�ena Macenaue�o�á. Cena p�o-
g�amu 20 Kč.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA  ÚNOR       II. ČÁST
15. 2. | 13.00 - 16.00
T�oři�á dí�na - Antist�eso�é ma�o-
�ání a Pe�gamano
Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost, 
k�eati�itu a z�učnost do naší t�oři�é 
dí�n�, kde se seznámíte s net�adičním 
��t�a�n�m p�og�amem a ��astno�uč-
ně si ���obíte o�iginá�ní dá�k�. Cena 
p�og�amu 50 Kč. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

15. 2. | 15.30 
T�oření s Jonášem - ���oba so�ičk�  
Ruční p�áce s Jonášem 
Ho�sk� k�ub |

16. 2. | 19.00
S�ět pod�e Ka��a K�oste�manna, 
aneb 170. ���očí na�ození spiso�a-
te�e Šuma��
Spo�ečensk� �eče�, s předsta�ením o�-
ganizací podí�ejících se na sp�á�ě od-
kazu spiso�ate�e. Dokument žáků ZŠ 
K. Ho�� o KK očima nejen dětí. V�-
stoupení ochotnického di�ad�a DRAK 
z K. Ho� a písecké hudební skupin� 
Zá�odní o�ce. Přednášk� V. Sk�enáře a 
PhD�. V. Ho�peniaka. Ú���k� z dí�a a 
p�omítnutí ��mu Jana Loučíma  - Č�o-
�ěk z �áje. V�sta�a �e �estibu�u kina.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

17. 2. | 18.00
Po�ídání s paní tmou
Beseda o zážitcích z pob�tu �e tmě 
s Janou Ha�bhube�o�ou. Zajímá Vás 
jaké je to � úp�né tmě? Přij�te na be-
sedu a doz�íte se to.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

18. 2. | 17.00
Konce�t p�o K�oste�manna -  Aneta 
Ručko�á a Jose� K�atoch�í�
Konce�t u pří�ežitosti 170. ���očí na-
�ození Ka��a K�oste�manna. V�stoupí 
Aneta Ručko�á a Jose� K�atoch�í�. 
Koste� s�. Ma�két� Kašpe�ské Ho�� |

20. 2. | 10.00 - 13.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) 
přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice s pano�a-
matick�mi �ozh�ed�. Dé�ka t�as� 5,5 km. 
Na akci se předem přih�aste na te�: 376 
582 734. Cena p�og�amu 50 Kč.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

21. 2. | 13.00 - 17.00 
Histo�ie sk�ářst�í na Šuma�ě a 
�uční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků 
(pateříků) na sk�ářském kahanu
Co to b��� pateřík� a jak se ���ábějí 
�inuté pe���? Sami se pak můžete po-
kusit o ���obu s�ého ko�á�ku. Předná-
šející: Jana Wud�. Na akci se předem 
přih�aste na te�: 376 582 734. Cena 
p�og�amu 20 Kč. V�astní ���oba ko-
�á�ku 50 Kč. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

21. 2. | 18.00 
Poh�ed� do k�ajin� - Zmize�á Šuma�a
Pouta�é ��p�á�ění pana Emi�a 
Kintz�a, dop�něné p�omítáním nád-
he�n�ch histo�ick�ch �otog�a�í z 
��astního a�chi�u. Po�ídání o ži�otě 
a místech, z nichž �ětšinu na dneš-
ních mapách Šuma�� už nena�ezne-
me. Cena p�og�amu 20 Kč.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

22. 2. | 13.00 - 16.00
T�oříme z FIMO hmot�
P�ožijte u nás odpo�edne a přij�te si 
���obit o�iginá�ní dá�ek, ozdobit �žič-
ku nebo jin� Vám mi�� ��astní před-
mět z ko�u nebo sk�a. Cena p�og�a-
mu 50 Kč. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho��  |

22.2. |14.00
V��et do Aquapa�ku Sušice
Ná�ště�a dětí z Jonáše bazénu � Sušici
s�az �e 14.00 hod. před Dětsk�m   |

domo�em


