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Komunální volby  
Výsledky zářijového volebního klání v našem 
měste přehledně. (str. 3)

Novinky ve městě   
Nové hřiště u školy, práce na projektu 
výstavby bytovek a další aktuality. (str. 4–7)

Pozvánky   
Na jaké kulturní události se můžete těšit 
v následujících týdnech? (str. 11–12)

Tradiční kašperskohorské slavnosti se 
uskutečnily ve dnech 9. až 11. září. Ná-
vštěvníci akce se mohli na skok vrátit do 
roku 1572. Do roku, kdy zemím českým 
vládl císař Maxmilián II. Habsburský a na 
žádost purkmistra a konšelů udělil 4. říj-
na městu Kašperské Hory pečeť a nový 
znak.
Program začal v pátek 9. září v 16:00 ver-
nisáží výstavy Zlatá cesta – Bavorská solná 
stezka do Čech a její výzkum. Tuto výstavu 
připravilo Prachatické a Jihočeské muzeum 
v Českých Budějovicích. K vidění v galerii 
na radnici je až do konce října např. oje-
dinělý nález z 15. století na Solné stezce, 
lovecký tesák a další archeologické nálezy. 
Ve večerních hodinách se vydala skupina, 
vedená purkmistrem z 16. století, na jedi-
nečnou oživenou prohlídku. Při poznávání 
radničních prostor se účastníci měli mož-
nost podívat také do míst, kam se běžný 
návštěvník nedostane, např. do radniční 

černé kuchyně. Tehdejší dobu pak dokreslo-
valy scénky, které si připravily děti z místní 
ZUŠ. 
V sobotu 10. září program začínal tradičním 
průvodem města. Ten za rytmického bubno-
vání tamborů prošel okolo náměstí až k pó-
diu. Zde byl program zahájen za přítomnos-
ti císaře Maxmiliána II. Habsburského, který 
starostce stejně jako před 450 lety předal 
pečeť a nový znak. Slavnostního ceremoni-
álu se zúčastnili také zástupci partnerského 
města Grafenau. Z rukou starostky pak pře-
vzala ocenění osobnost Kašperských Hor 
roku 2022, kterou se stala Martina Nová 
za dlouhodobou a kvalitní realizaci mimo-
školních aktivit dětí a mládeže a za vynika-
jící reprezentaci města na celostátní úrovni 
s taneční skupinou TS Power.
Hudební vystoupení odstartovali bubeníci 
Tambour z Nepomuka. V rámci programu 

Městské slavnosti
Ohlédnutí za zářijovými oslavami v Kašperských Horách

Slavnostní zahájení za účasti císaře Maxmiliána II. Habsburského (foto: Marek Novák)

 Pokračování na straně 2
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na podiu nebo u podia pak bylo možné 
vidět renesanční hudbu Klíč, šermdivadlo 
Clatonia, renesanční hudbu Gothien a cir-
kus Berto. Odpoledne na dvorku radnice 
vystoupily flétnistky ze ZUŠ Kašperské Hory 
s renesanční hudbou a ve večerních hodi-
nách před podiem časový předěl připravila 
kašperskohorská taneční skupina TS Power. 
Jejich vystoupení nás přeneslo ze středověku 
zpět do současnosti. Napříč věkovými kate-
goriemi a také s pomocí dobrovolníků z pu-
blika předvedli své letošní choreografie.
Večer měl vystoupit Michal Šindelář a jeho 
band. Z technických důvodů se nemohl do-
stavit, ale místo sebe vyslal skupinu Sem-
tex, se kterou v minulosti působil. Zlatým 
hřebem večera byla skupina Aventyr, která 
ve svém výstupu kombinovala prvky silové 

akrobacie a fireshow. Večerní rockový zá-
věr připravila českobudějovická skupina 
Denyho parťáci.
V pátek a v sobotu se uskutečnily také ve-
černí prohlídky kos-
tela sv. Mikuláše, 
které přilákaly řadu 
zájemců. Sobotní 
program na náměs-
tí doplnil řemeslný 
jarmark, ukázky sta-
rých řemesel, děti 
se mohly zatočit na 
historickém koloto-
či nebo si vyzkou-
šet středověkou 
střelnici.
V neděli 11. září se 
skupina dobrodru-
hů, které neodradi-

lo nevlídné počasí, vydala na komentova-
nou procházku Cestou zlatokopů.

Martina Hamáková
vedoucí MěKIS Kašperské Hory

Účinkující oživené prohlídky radnice (foto: Martina Hamáková)

Dokončení ze strany 1

Ohnivá show s prvky silové akrobacie (foto: Marek Novák)

Osobností Kašperských Hor 2022 se stala Martina Nová (foto: Marek Novák)

Děti si užívaly zábavný program (foto: Marek Novák)Hosté z partnerského města Grafenau (foto: Marek Novák)

Taneční vystoupení TS Power (foto: Marek Novák)

Flétnový soubor z místní ZUŠ (foto: Marek Novák)

AKTuAlITy
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uZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VyDÁNÍ

20. listopadu 2022
Příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

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, Veronika Lukešová, 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.

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

 Kůsová Růžena
  Franková Květa

 Červeňáková Jolana
Janoščíková Růžena

Bártík Karel
Petraková Anna
Hofmann Josef

Větrovcová Jarmila
Polášková Helena

Kovalčík Milan
Bolková Vítězslava

Batistová Marie
Horváthová Rozália 

Vrhel Arnošt
Králíková Marie
ludvarová Emilie 

Svobodová lidmila 
Schmidová Marie

Aubrechtová Jarmila
Oudesová Zdeňka

lavrincsiková Margaretha
lavrinčík Jiří

Choltová Marianna

zemřela:
Holá Jiřina

Pozůstalým tímto vyslovujeme upřím-
nou soustrast.

Pokud si nepřejete být ve 
Společenské kronice zveřejněni, sděl-
te nám to na MěKIS, nebo e-mailem 
na adresu: zpravodaj@kasphory.cz.

Jsou za námi komunální volby, 
které proběhly 23. a 24. září 
2022. V Kašperských Horách přišlo 
k těmto volbám 51,87 % voličů, tj. 
610 z celkem 1176 voličů. Oproti 
minulým komunálním volbám je to 
procentuálně méně – v roce 2018 
volilo 53,89 % a v roce 2014 celkem 
53,32 % voličů. 

A jak hlasování dopadlo?

Tabulka níže poukazuje na stávající složení 
zastupitelstva v porovnání s budoucími za-
stupiteli pro nové funkční období let 2022 
až 2026.

Volební strany získaly v letošních 
volbách:
Kašperky pro život 37,64 % hlasů
SNK Nové Kašperské Hory  33,20 % hlasů
Kašperky sobě 29,16 % hlasů

V počtu hlasů byl rozdíl mezi prvním 
a posledním členem zastupitelstva 93. 
Nejmladšímu členovi nového zastupitel-
stva města je 28 let, nejstaršímu 71 let. 
Věkový průměr nového zastupitelstva je 
45 let.
Jaké bude složení rady města a kdo bude 
následující čtyři roky pracovat ve funkcích 
starosty a místostarosty, bude rozhodnuto 
hlasováním nově složeného zastupitelstva 
města, které se uskuteční (za předpokla-
du že nebyl podán návrh na neplatnost 
voleb, neplatnost hlasování nebo neplat-
nost volby kandidáta – do doby uzávěrky 
zpravodaje běžela lhůta pro podání návr-
hu krajskému soudu), ve čtvrtek 20. říj-
na 2022 od 17:00 v kašperskohorském 
kině. Na programu ustavujícího jednání 
zastupitelstva bude mimo jiné také disku-
se o obsazení členů kontrolního a finanč-
ního výboru zastupitelstva.

Andrea Staňková
tajemnice města Kašperské Hory

VýSledky Voleb 
do zastupitelstva města

Složení aktuálního a budoucího zastupitelstva města

Složení zastupitelstva 
ve funkčním období 2018 - 2022

volební 
strana

Zastupitelé zvolení 
pro funkční období 
2022 - 2026

volební 
strana

Mäntl Miroslav | 2022-nekandidoval
Nezávislí 
- SNK

Voldřich Jan 

Kašperky 
pro život

Havel Jaroslav Svoboda Zdeněk

Mäntl Radek Nová Martina

Chlada Jaroslav | 2022-nekandidoval
SNK 

Pohoda

Koubek Ondřej

Jirman Jiří | 2022-nekandidoval Marek Pavel

Kalčíková Michaela | 2022-nekandidovala Bechyně Milan

Bernardová Bohuslava

SNK 
Nové 

Kašperské 
Hory

Havel Jaroslav

SNK 
Nové 

Kašperské 
Hory

Naušová Hana | 2022-nekandidovala Bernardová Bohuslava

Balounová Alena* – Vrhel Radek Mäntl Radek

Ešner Jindřich | 2022-nekandidoval Mužík Michal

Geryková Lena Yvona Vrhel Radek

Svoboda Zdeněk

Kašperky 
pro život

Šislerová Petra 

Kašperky 
sobě

Málek Petr* – Voldřich Jan Weishäupl Kurt

Bártík Jiří* – Bechyně Milan Olšaník Miroslav

Koubek Ondřej Eger Jan 

*prvně jmenovaní zastupitelé ukončili v průběhu funkčního období výkon mandátu, nastoupili náhradníci
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V pondělí 5. září 2022, tedy krátce po 
zahájení nového školního roku, jsme 
mohli dětem školou povinným předat 
nově zrekonstruované hřiště u školy. 
Otevření se za krásného počasí zúčastnili 
všichni žáci od 1. do 9. třídy, pedagogové 
a také jednatel Technických služeb Města 
Kašperské Hory s.r.o. pan Václav Vintr. 
Technické služby opravily a dostavěly opěr-
nou zeď mezi prvním a druhým hřištěm 
a také postavily celé oplocení. Tím městu 
ušetřily nemalé finanční prostředky, pro-
tože původně se měla opěrná zeď stavět 
nová, gabionová. Otevření hřiště byl příto-
men i pan František Listopad z firmy GPL 
Strakonice, který po dobu rekonstrukce za-
jišťoval technický dozor stavebníka. Bohu-
žel se nemohl zúčastnit pan Pavel Kavale 
z firmy Swietelsky stavební s.r.o ze Sušice, 

která prováděla rekonstrukci samotného 
hřiště. Dovoluji si tímto poděkovat všem, 
kteří přiložili ruku k dílu. Bez jejich umu 
a snahy bychom hřiště nezrekonstruovali.
Jistě se ptáte, kolik finančních prostředků 
muselo město vynaložit. Celá akce stá-
la 4.095.000,00 Kč, z toho Ministerstvo 
pro místní rozvoj nám přislíbilo dotaci  
ve výši 2.379.771,00 Kč. Město musí ze 
svého uhradit 1.715.229,00 Kč. 
Čestného výkopu se ujal ředitel školy 
pan Richard Nový. A pak? Pak už se po 
hřišti rozběhli žáci a projevovali velkou ra-
dost. Byla to radost pro nás dospělé. Mohli 
jsme si říct: „Stálo to za to. Není nic krás-
nějšího než šťastné děti.“ Ať všem hřiště 
dlouhou dobu slouží!

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Školní hřiště po rekonstrukci

Nastal čas, kdy Vám, čtenářům Zpravoda-
je, můžeme představit další připravenou 
stavbu. Máme nachystanou veškerou do-
kumentaci, vysoutěženou stavební firmu, 
můžeme tedy začít stavět dva bytové 
domy v Besední ulici v Kašperských Ho-
rách. Ano, domy budou dva – stejné.  
V každém bude 10 bytů různých veli-
kostí – 1+kk, 2+kk a 3+kk. V domech 
budou výtahy, byty budou mít bezba-
riérový přístup. Samozřejmostí jsou 
parkovací místa, pro každý byt jedno. 
Celou stavbu bude provádět firma 
PRIMA Strakonice, a.s., která nabíd-
la nejnižší cenu – 62.111.111,00 Kč 
bez DPH. Uvidíme, zda se podaří 
dodržet cenu v této době, kdy kaž-
dý den pořídíte stavební materiál za 
jinou cenu. Nabízená cena se pohy-
bovala u tří zúčastněných firem od 
uvedené ceny 62.111.111,00 Kč bez 
DPH po 113.129.996,00 Kč bez DPH. 
Velikost bytů se pohybuje od 37 m2 – 

Začínáme stavět městské byty
byt 1+kk, přes 44 m2 – byt 2+kk až po 
79 m2 – byt 3+kk. Byty by měly být 
postaveny do 2 let, v roce 2024 by se 
do nich měli stěhovat noví nájemníci. 
Plán je takový, že byty zůstanou ve 
vlastnictví města. 

Architektonicko stavební řešení: Bytový dům - Kašperské Hory v Besední ulici

Toto jsou plány již do příštího volební-
ho období. Doufám, že se na tom nic 
nezmění ani po letošních komunálních 
volbách. 

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Vážení spoluobčané, tento článek jsem 
psala 21. září 2022, tedy ještě před 
tím, než začaly komunální volby, než 
jste mohli přijít k volební urně, abys-
te si vybrali 15 zastupitelů na další 4 
roky. Na posledním jednání zastupitel-
stva města 15. září 2022 jsem podě-
kovala přítomným zastupitelům a hos-
tům za spolupráci a za podporu. 
Nyní si dovoluji poděkovat Vám všem 
za podporu po celé volební období, 
čehož si velice vážím. Snažila jsem 
se spolu s celým vedením města i se 
všemi spolupracovníky na radnici, aby-
chom naše město posunuli dále, aby 
se nám zde dobře žilo. To, jak se nám 
to povedlo, jste ohodnotili právě u té 
volební urny. 
Ještě jednou Vám všem děkuji. Přeji Vám 
hodně zdraví a pohody do dalších let. 

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Poděkování

Slavnostní přeštřižení pásky při předání hřiště u školy (foto: Andrea Staňková)

Žáci vyzkoušeli nové hřište (foto: Andrea Staňková)

AKTuAlITy
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digitální úřední deska
Nová digitální úřední deska, která byla nedávno instalována 
před budovu radnice, je moderním řešením (a postupnou 
náhradou) vývěsních vitrín s listinnými dokumenty.

Panel s digitální úřední deskou v sobě 
spojuje i další funkce: 

úřední deska: »  umožňuje přehledné 
umístění všech úředních dokumentů, je 
automaticky aktualizovaná a nepřetrži-
tě k dispozici (i vzdáleným přístupem), 
čitelná i v nočních hodinách. Digitální 
úřední deska funguje na dotykovém 
LCD displeji, který lze přizpůsobit po-
třebám imobilních občanů (vozíčkářů), 
disponuje hlasitým předčítáním celého 
obsahu, kvalitní grafikou a přehledným 
přístupem. Je samozřejmě vybavena 
zabezpečením a ochranou na několika 
úrovních;
informační stánek: »  zařízení nabízí vy-
užití také jako informační stánek (na-

místo nefunkčního infokiosku, který zde 
po léta stál neopravitelný…), uživatelé 
v něm najdou postupně důležité a za-
jímavé informace z města a okolí, po-
zvánky na akce, mapy a další. 

V současné chvíli je nové zařízení ve zku-
šebním provozu, po dobu zhruba dvou 
měsíců ještě budou současně vyvěšovány 
dokumenty i v klasické listinné podobě na 
vývěsky u prodejny ZKD. Dopracovává se 
programové vybavení, vzhled, uspořádá-
ní, proto děkujeme za trpělivost a také za 
případné podněty, jak by se mohl obsah 
„desky“ lépe uspořádat, zpřehlednit, co 
doplnit…
Z venkovní strany (do náměstí) bude panel 
ještě opatřen výrazným nápisem „ÚŘEDNÍ 

Nová digitální úřední deska u budovy radnice 
(foto: Andrea Staňková)

Brzy budou v našem městě nahrazeny 
stávající nádoby na vytříděný textil třemi 
novými vylepšenými kontejnery, které 
mimo možnosti odkládat staré oblečení, 
boty a hračky, jež byste jinak vyhodili 
do odpadu, budou sloužit i věcem, které 
ještě mohou někteří jiní využít. Nádoby 
budou vybaveny příjmovými a výdejními 
boxy, díky kterým budete mít možnost 
vložené věci, které vám je přece jen líto 
ještě vyhodit, vyměnit za ekokredity, 
které pak uplatníte na e-shopu společ-
nosti Genesis, kde budete moci levněji 
nakoupit věci, které se vám zalíbí a které 
využijete. 

Jak na to?
Zaregistrujete se na oficiálním e-shopu Ge-
nesis. Vytřídíte doma nepotřebné oblečení, 
obuv, tašky, knihy, hračky a věci pro domác-
nost. Věci zabalíte a popíšete heslem EKO-
VÝZVA, svým jménem a e-mailem. Vkládaný 
balík však musí mít maximální velikost 39 x 
15 x 67 cm. Potom stačí, když se přihlásíte 
a ve svém účtu zvolíte VÝKUP = EKO-VÝ-
ZVA, vyberete si, do které nádoby chcete vlo-
žit/přinést váš eko-balík a bude vám (dle vol-
ných kapacit) obratem vytvořena rezervace. 
Až bude kapacita v boxu nachystaná, bude 
vám zaslána SMS a vy budete postupovat dle 
pokynů v SMS (kde naleznete buď PIN nebo 
výzvu k vložení pomocí mobilní aplikace). Jak-
mile váš balík bude otevřen a vše zkontrolo-
váno, hned vám budou připsány kredity, za 
které můžete začít nakupovat! Opět budete 
informováni e-mailem (stav kreditů lze sledo-
vat v zákaznickém účtu). 

Jak nakupovat online v Genesis?
1. Objednejte online
2. Zaplaťte kartou
3. Nechte si kousek přeposlat do vámi 

vybraného kon-
tejneru (Penguin 
Boxu).

Do jedné objednávky 
můžete vložit pou-
ze jeden kus (nelze 
kombinovat se zbožím 
z jiných kategorií).
Kontejnery nám po-
skytne na základě 
smlouvy bezplatně 
firma TextilECo a.s., 
která nám bude za-
jišťovat veškerý ser-
vis spojený s poříze-
ním, vyprazdňováním, 
odvozem, údržbou 
a úklidem. 
Kontejnery budou 
umístěny v Kašper-
ských Horách v uli-
ci Besední, Smeta-
nova a na Žižkově 
náměstí. 
Více informací, jak 
EKO-VÝZVA funguje, 
naleznete na webo-
vé stránce genesis-
eshop.cz/eko-v yzva. 
V případě, že si ne-
budete vědět rady, 
můžete se obrátit na 
pracovníky Genesis na 

telefonním čísle: 601 121 312 nebo písem-
ně na e-mailu: podpora@genesis-eshop.cz.

Helena Marková
odbor životního prostředí Kašperské Hory

nové sběrné kontejnery na textil

DESKA“ & „INFORMACE“ tak, aby byl do-
statečně viditelný. 

Andrea Staňková
tajemnice města Kašperské Hory

AKTuAlITy
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Zbavit se svých dluhů je znovu možné. 
Od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 pro-
bíhá znovu akce Milostivé léto II. Dlužníci 
mají možnost zbavit se svých dluhů tím, 
že v rámci akce Milostivé léto II dlužník 
zaplatí jen základní jistinu (dlužnou částku 
na začátku, než přešla v exekuci) a jednot-
ný poplatek exekutorovi a veškeré úroky, 
penále a poplatky mu budou odpuštěny.
Podmínkou pro zapojení se do této akce 
je, že exekuce dlužníků nesmí vzniknout 
před 28. říjnem 2021 a musí být vedena 
pro dluh u veřejnoprávního subjektu jako 
je např.: krajská nemocnice, zdravotní pojiš-
ťovna, městský dopravní podnik, městský 
úřad, ČEZ atd. Dlužnou částku je potřeba 
zaplatit najednou, platit na dvakrát není 
možné. K dlužné částce je přičten jedno-
rázový poplatek exekutorovi, který činí 
1.815,00 Kč.

V loňském roce Milostivé léto pomohlo 
desetitisícům lidí často ve zdánlivě bez-
východné situaci. Díky této pomoci mohli 
začít žít lepší život. Milostivé léto II je opět 
časově omezené, a to pouze na 3 měsíce. 
Milostivé léto II nelze využít, pokud je exe-
kuce vedena u soukromého subjektu (nájmy 
u soukromých subjektů, úvěry apod.) anebo 
v případě, že dluh odkoupil soukromý subjekt 
např.  inkasní společnost. Výjimku tvoří soukro-
mé subjekty, které se do akce samy připojily. 
Jedná se o subjekty Česká spořitelna, Raiffei-
senbank, Air Bank, Moneta Money Bank. Tyto 
subjekty mají vlastní podmínky pro zbavení 
dluhu. V takovém případě je potřeba obrátit 
se přímo na daný subjekt pro získání informací.
Pokud budete mít zájem o podrobnější in-
formace nebo pomoc s vaší situaci, neváhej-
te se obrátit na Sociální odbor Městského 
úřadu v Kašperských Horách, na pracovnici 
Veroniku Dražkovou.

Veronika Dražková
sociální odbor Kašperské Hory

Milostivé léto IISociální odbor města 
informuje o změně 

provozní doby 
Změna pracovní doby od 1. 10. 2022
pondělí, středa (úřední dny)
8:00–12:00, 13:00–17:00 
úterý, čtvrtek (možnost tel. kontaktu) 
8:00–12:00, 13:00–15:00 

Poskytujeme odborné sociální pora-
denství a pomoc při řešení nepříznivé 
životní situace (nezaměstnanost, nedo-
statek finančních prostředků, apod.). 

Obracejte se na sociální pracovnici 
Bc. Veroniku Dražkovou, DiS. v kan-
celáři městského úřadu, Náměstí 1, 
341 92 Kašperské Hory; telefonní kon-
takt: 376 503 421, 777 359 976.

K médii zveřejňovaným informacím o spo-
ru mezi Správou Národního parku Šuma-
va a vlastníkem lesů ležících v parku, 
městem Kašperské Hory, resp. jeho spo-
lečností, která lesy spravuje (Kašpersko-
horské městské lesy, s.r.o.) se vyjadřuje 
jednatelka společnosti Hana Naušová.
Od poloviny roku 2019 se personál Kaš-
perskohorských městských lesů potýká 
s intenzivní kůrovcovou kalamitou, která se 
nekontrolovaně šíří z přírodních zón a z po-
rostů ponechaných samovolnému vývoji. 
Na těchto územích je těžba i asanace ak-
tivních kůrovcových stromů zakázaná a to 
také ctíme. Již třetí rok neprovádíme žád-
né úmyslné těžby obnovní, jen se snažíme 
minimalizovat škody způsobené kůrovci 
v okolí výše uvedených území.
To se děje na celém území lesů města Kaš-
perských Hor. Je tedy zřejmé, že se jedná 
o kalamitní stav, při kterém nelze použít 
neinvazivní technologie (např. koně). Pokud 
máte v porostu třeba 2000 kubíků dřeva 
napadeného kůrovcem, máte jen velmi krát-
kou dobu na jeho odstranění. Není možné 
čekat na lepší počasí, ani provádět nákladné 
úpravy přibližovacích linek každý den.

Je zřejmé, že při takovém objemu prací, 
kdy musí být využita těžká technika, to 
je na terénu znát. V době, kdy se na mís-
tě aktivně pracuje, budou vyjeté koleje 
a deštivé počasí jejich stav zhoršuje. Je ale 
současně běžnou praxí (i v národním par-
ku), že se po skončení prací v porostech 
všechny linky (trasy, po kterých probíhá 
doprava odstraňovaného kůrovcového 
dřeva) asanují. To samozřejmě dělá naše 
společnost.
Podrobnější informace týkající se zaháje-
ného správního řízení mezi Kašperskohor-
skými městskými lesy s.r.o. a Správou ná-
rodního parku podáme po jeho skončení.

Jak udělat z komára velblouda

Jak se dá vyrobit mediální senzace? Jak 
jsme se nedávno přesvědčili, velmi snadno, 
a ani k tomu nemusí být skutečný důvod. 
Tedy si dovolím uvést přesný popis situace 
v lokalitě na Zlaté stezce: 
Ve čtvrtek 25. srpna volal Jan Gazdík, 
reportér z Aktuálně.cz a oznámil mi, že 
šel po Zlaté stezce mezi Horskou Kvildou 
a Zhůřím a zhrozil se. Říkal mi, že je stez-

ka rozježděná velkou technikou a chtěl po 
mně vyjádření. 
Odpověděla jsem mu, že ho budu infor-
movat druhý den, že musím místo samot-
né také nejprve vidět. 
Ještě ten den jsem se na tomto místě setka-
la s příslušným lesníkem, prošli jsme poško-
zenou část Zlaté stezky (cca 80–100 metrů) 
a domluvili jsme se, jak vyřešit nápravu.
Lesníkem jsem byla informována o tom, 
že tudy žádná těžká technika jet nemě-
la. Při zadávání práce dostal řidič jasné 
pokyny (normálního člověka by nemohlo 
napadnout jet vyvážecí soupravou po za-
hloubené pěšině). Kontaktovala jsem tedy 
příslušnou firmu, která v lokalitě těžební 
a přibližovací práce vykonávala, informo-
vala jsem je o vzniklém poškození a sdělila 
jim, že veškeré náklady spojené s opravou 
poškozených míst budou hradit oni.
Hned následující den jsem na místo poslala 
naše zaměstnance s ručním nářadím, aby 
uvedli poškozený úsek co nejvíce do stavu, 
který zde byl před poškozením. V tento 
den (pátek 26. srpna) se na místo dostavil 
i pracovník státní Správy Národního parku 
Šumava a konstatoval, že po provedené 
úpravě nemá připomínky.

Hana Naušová
jednatelka KML s. r. o.

Co se děje v našich lesích?

Foto stavu poškozených břehů (foto: archiv KML) Foto stavu po ruční úpravě (foto: archiv KML)

AKTuAlITy
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O tom, že Kašperské Hory mají Měst-
skou knihovnu a že tato knihovna sídlí 
v přízemí budovy radnice, neví úplně 
každý občan. Ráda bych tuto informaci 
dostala více do povědomí obyvatel. Pro 
ty, kteří jsou hrdými vlastníky čtenář-
ského průkazu, nemusím vysvětlovat ten 
pocit, kdy při otevření dveří knihovny na 
vás dýchne vůně papíru, tisku a převážné 
nostalgie, kdy se vracíte do doby bez počí-
tačů, mobilů, moderních technologií atp. 
Městská knihovna je pro některé možná 
zastaralá instituce, mnoho z vás by však 
překvapilo, kolik aktuálních bestsellerů 
nabízí. A v dnešní době, kdy cena všeho 
roste, máte možnost získat neomezený 
přístup k nepřebernému množství litera-
tury za pár korun.

Nasajte atmosféru

Knihovna má jak oddělení pro dospělé, 
tak pro mládež – ti mohou využít potřeb 
i školní knihovny. 

Aktuálně se zde o vás postarají dvě kouzel-
né babičky, které vám velmi rády vyhledají, 
co je třeba a poradí s tipy k četbě. Nemusí-
te si sem přijít pouze vypůjčit knihy, strávit 
zde můžete i čas prohlížením novin a ča-
sopisů z naší nabídky nebo debatou nad 
oblíbenou knihou.
Díky dotaci z Plzeňského kraje Nákup kniž-
ního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro 
rok 2022, se podařilo do knihovny letos za 
zvýhodněných podmínek nakoupit více jak 
150 titulů pro dospělé a mládež. Dětem 
je možné nově půjčit interaktivní mluvící 
knihy pro elektronickou tužku Albi. 
Plánujeme rovněž vytvořit nabídku desko-
vých her.

Komunitní novinky

Více se otevřeme dětem a poskytneme 
jim pěkný prostor k seberealizaci a rozvoji. 
Z tohoto důvodu plánujeme v nejbližších 
měsících úpravu oddělení pro mládež tak, 
že zachováme dostatečné místo pro stáva-

jící a novou literaturu a zároveň vytvoříme 
nový prostor pro konání tematických akcí 
nejen pro malé čtenáře.
Současně vyzkoušíme i dopolední provoz 
knihovny od listopadu v úterý a čtvrtek od 
9:30 do 11:30.
Díky vytvoření rozšířené části pro mládež 
zde rodiny s dětmi najdou novou možnost 
trávení času za každého počasí a ukáží dě-
tem, že „válení v knihách“ je přece zábava.

Kde se dozvědět víc? 

Za podívání nic neplatíte, tedy pokud máte 
zájem, přijďte se za námi podívat osobně. 
Aktuální provozní doba knihovny je v pon-
dělí a středu od 15:00 do 17:00, v pátek 
od 13:00 do 15:00. Pokud v tyto časy nes-
tíháte, můžete se domluvit telefonicky pře-
dem na dopolední návštěvě, než se otevře 
zkušební provoz. Volat můžete na telefon 
376 503 414.
Informace o veškeré nabídce knih a no-
vinek najdete také v online katalogu na 
webu knihovny www.kasphory.cz/kultura/
knihovna/on-line-katalog - bez přihlášení 
máte možnost prohlédnout si veškeré kni-
hy v nabídce knihovny.
Za městskou knihovnu se na vaši návštěvu 
těší 

Veronika Lukešová
nový člen týmu knihovnic v Kašperských Horách

Městská veřejná knihovna 
Čeká na své nové malé i velké návštěvníky. najdete ji 
na radnici a od listopadu se rozšíří její provozní doba.

Nový školní rok jsme ve školce zahájili 1. září 
opět ve třech třídách - 1. třída Sluníčko, 
2. třída Včelky, 3. třída Broučci. První dvě 
třídy jsou heterogenně uspořádané (pro děti 
3 - 6 let), třetí třída Broučci je třída pro naše 
nejmenší již od dvou let věku. Kapacitně je 
školka téměř naplněna, v jarních měsících 
loňského školního roku jsme přivítali pět dětí 
z Ukrajiny. Pro některé dětičky bylo opět 
těžké odloučit se z mateřské náruče. Není to 
jednoduché odpoutat se od maminek, každé 
září je trochu plačtivé. Někdo se zadaptuje 
na nové prostředí lépe, někdo potřebuje více 
času. Není to jen problém našich malých „škol-
káčků“, ale každá životní změna nese spoustu 
obav, někdy právě i těch slziček (přechod do 
1. třídy, na střední školu, nové zaměstnání...). 
Proto máme třídy plné kamarádů, kteří nám 
s adaptací nových dětiček dobře pomáhají.
Ve dvou předchozích školních letech byl 
provoz školky, tak jako ostatní školská 
zařízení, poznamenán pandemií Covid-19, 

spoustou epidemio-
logických a hygienic-
kých nařízení, které 
se měnily téměř 
každý týden. Snad 
i díky dodržování 
těchto pokynů jsme 
se vyhnuli uzavírání 
školky z důvodu ka-
rantény, vyjma celo-
plošného uzavírání 
mateřských škol. 
Doufáme, že již v le-
tošním školním roce 
budeme moci plánovat a uskutečnit akce, 
které byly součástí života školky, že si je 
budeme užívat bez jakýchkoli omezení 
a bez obav, zda bude vše v pořádku. Již 
v září zahajujeme cvičení ve sportovní hale 
pod zkušeným vedením, navštívíme výu-
kový program IS SEV, máme v plánu di-
vadelní představení, čeká nás první besíd-

ka pro naše seniory. Opět bychom chtěli 
uspořádat pro veřejnost Svatomartinský 
průvod a také opět navštívit partnerskou 
Mateřskou školu ST. Elisabeth v Gafenau, 
kde se nám vždy líbilo a rádi na přátelská 
setkávání vzpomínáme. 

Zprávy ze školky

AKTuAlITy

Malí indiáni (foto: archiv MŠ)

Pokračování na straně 8
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Významné kulturní výročí

Poznáváte tuto stavbu? Po převrácení 
naleznete popis a současnou fotografii. Přízemní dům č. p. 87 s polovalbovou 
střechou na nároží ulice Zlatá stezka 
s Žižkovým náměstím v Kašperských 
Horách. Tento dům si zřejmě nikdo 
z žijících už nepamatuje, byl zbořen 
v roce 1932. Při demolici dělníci na-
lezli množství stříbrných mincí z doby 

Poznáváte?

před třicetiletou válkou, které byly 
ukryty v koženém váčku pod zárubní 
dveří. (Ukázky z tohoto pokladu jsou 
vystaveny v expozici místního Muzea 
Šumavy.) Na místě pod stejným popis-
ným číslem byl vystavěn nový patro-
vý dům, který sloužil místní policejní 
stanici. Tato četnická stanice v tomto 
domě zažila vzrušené chvíle zvláště 
při místních nepokojích a výtržnostech 
13. září 1938, vyprovokovaných zdejší-
mi německými nacisty, kteří na stanici 
zaútočili. Místním policistům v počtu 
tří mužů  nezbylo tak nic jiného, než 
se v domě zabarikádovat a povolat 
ozbrojenou pomoc ze Sušice. Dům č. 
p. 87 patří k výstavnějším objektům ve 
městě, jako jeden z mála je ozdoben 
věžičkou, která je situována v patře na 
nároží. 

značka Horki

Na letošní rok připadlo jedno významné 
kulturní výročí, které má určitou spojitost 
i s naším krajem. 1. září uplynulo totiž rov-
ných 150 let od narození předního rakous-
kého a slezského architekta, profesora archi-
tektury a průmyslového návrháře leopolda 
Bauera (1872–1938), který po roce 1900 
určitou dobu spolupracoval také s úspěšnou 
sklárnou v Klášterském Mlýně u Rejštejna. 
Uvádí se, že v životě a díle tohoto krnov-
ského rodáka se propojila kultura tehdejšího 
hlavního města Vídně s německou kulturou 
Horního Slezska. Bauerova tvorba prochá-
zela funkcionalismem, secesí, klasicismem 
i řadou historismů. Leopold Bauer postavil 
množství reprezentativních vil i veřejných 
budov, například Priesnitzovo sanatorium 
v Lázních Jeseníku, obchodní dům Breda-
Weinstein v Opavě nebo velký kostel sv. Mi-
kuláše v Bílsko-Bělé v jižním Polsku. V roce 
1903 pobýval Bauer ve sklárně v Klášter-

Vídeňskou secesi přivedl na Šumavu leopold Bauer
ském Mlýně u Rejštejna, aby zde studoval 
výrobu skla. Výsledkem tohoto pobytu 
bylo zpracování téměř pěti desítek návrhů 
různých květinových 
váz. Pro majitele 
sklárny Maxe rytíře 
Spauna Bauer letech 
1903–1904 realizoval 
v Klášterském Mlýně 
secesní vilu, v jejíž 
výzdobě interiéru 
i exteriéru nápaditě 
použil originální ba-
revné irizované sklo 
vyráběné právě ve 
zdejším podniku. 
V následujících letech 
1904–1905 navrhl 
a postavil další seces-
ní vilu v nedalekém 
Vimperku pro Rudolfa 

Secesní vila v Klášterském Mlýně u Rejštejna, realizovaná v letech 1903–1904 
podle návrhů Leopolda Bauera, kolem r. 1920 (archiv Muzea Šumavy)

Kralika, spolumajitele sklárny v Adolfově.
Některé secesní výrobky z irizovaného ba-
revného skla z Klášterského Mlýna u Rej-
štejna, které navrhl slavný architekt Leopold 
Bauer, vlastní a vystavuje Muzeum Šumavy 
v Kašperských Horách.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Samozřejmě nebudou chybět výlety, ex-
kurze, mikulášská nadílka, vánoční nadíl-
ka, plavecký výcvik, pokud bude dostatek 
sněhové nadílky, tak i lyžařský výcvik.
Vzdělávací činnost ve školce je odrazem Škol-
ního vzdělávacího programu s názvem „Pu-
tování se sluníčkem“,
který vychází z envi-
ronmentální výchovy, 
dění kolem nás, dění 
města, z význam-
ných tradic a svátků. 
Budeme vděčni za ja-
kékoli náměty, nápa-
dy, které nám v naší 
činnosti pomohou, 
děkujeme našemu 
zřizovateli – Městu 

Kašperské Hory – za vstřícnost a podporu. 
Opravdu si toho vážíme! I když v současné 
době opravdu není úplně vše „zalité slun-
cem“, ale i tak si v novém školním roce určitě 
přejeme i s našimi dětičkami pěkné chvilky 
bez stresů a jen s úsměvem!

Radka Kolářová
Mateřská škola Kašperské Hory

Dokončení ze strany 7

Zábavný program ve třídě (foto: archiv MŠ) Na zahradě školky (foto: archiv MŠ)

AKTuAlITy, HISTORIE



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ strana 9HISTORIE, OHléDNuTÍ

Letošní rok 2022 přinesl jedno pozoruhod-
né kulturní výročí našeho kraje – 150 let 
od narození šumavského učitele, vlastence 
a historika Josefa Blaua (12. srpna 1872 – 
22. října 1960). 
Blau pocházel z rodiny obuvníka v Nýrsku, 
po studiích na německém učitelském ústavu 
v Praze se vrátil do rodného kraje, kde učil 
na školách v okolí Nýrska a nakonec i ve 
městě samotném. Po celý život se zajímal 
o vlastivědu a historii rodného kraje, záro-
veň projevoval i svůj literární talent. Vedl 
například nýrskou kroniku, zpracoval ději-

ny nýrských Židů a především se věnoval 
bádání o Královácích, svobodných sedlácích 
z území tzv. Královského hvozdu na Šuma-
vě. Ve spolupráci s ředitelem klatovského 
muzea Karlem Hostašem přeložil román 
Jan Cimbura od Jindřicha Šimona Baara. 
Blau byl vždy hrdý na své povolání učitele. 
Učitel by podle něj být vzdělanou a tvůr-
čí osobností a jednou z hlavních autorit 
svého města či vesnice, a proto na učitele 
kladl vysoké požadavky. V roce 1900 se 
ovdovělý Blau oženil s Betty Jindřichovou, 
sestrou skladatele Jindřicha Jindřicha. Josef 

Blau se těžce vyrovnával s nuceným po-
válečným odchodem obyvatel německého 
jazyka ze Šumavy. Zemřel 22. října 1960 ve 
Straubingu v Německu. Vrcholem Blauova 
historického bádání jsou knihy o šumav-
ských Královácích a sklářích – Geschichte 
der künischn Freibauern im Böhmerwald 
a Die Glasmacher im Böhmer- und Bayer-
wald in Volkskunde und Kulturgeschichte. 
Neocenitelným zdrojem poznání života 
a práce lidí šumavského venkova včetně 
lidového umění je Blauovo objemné kniž-
ní dílo Böhmerwäder Hausindustrie und 
Volkskunst, vydané v Praze v roce 1917, 
jako reprint vyšla tato kniha ve dvou svaz-
cích péčí nakladatelství Morsak Grafenau 
v roce 1993.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

– šumavského učitele, vlastence a historika
Výročí narození josefa blaua

O víkendu 3. a 4. září uspořádal Oddíl ori-
entačního běhu TJ Kašperské Hory v obci 
Dolní Dvorce u Kašperských Hor 18. roč-
ník Šumavského kufru – tradičních závodů 
v orientačním běhu. 
Pořadatelé připravili pro účastníky na „ze-
lené“ louce plně vybavené shromaždiště 
s občerstvením a nezbytným zázemím, od-
kud si mohli v letně laděném slunečném po-
časí užívat krásný výhled na hrad Kašperk. 
Zaběhat si přijelo přes 250 závodníků pře-
devším ze západočeské a jihočeské oblasti. 
Bohatá byla účast v žákovských a doroste-
neckých kategoriích, kde závody navázaly 
na soustředění mladých orientačních běžců 
západočeské oblasti. Ti si s podporou naše-
ho oddílu střihli v pátek před závody sprint 
po městě, možná jste je někdo potkal. V so-
botu dopoledne ještě krátký trénink v lesích 
kolem Žlíbku. Takto řádně připraveni přijeli 
závodit na Šumavský kufr.
Prvním závodem Šumavského kufru byla 
tzv. krátká trať, kterou závodníci absolvova-
li v sobotu odpoledne. V neděli pak museli 
běžci v náročném horském terénu zdolat 

orienťák pod kašperkem 
– 18. Šumavský kufr –

tzv. klasickou trať, která měla pro hlavní 
kategorii žen (D21) parametry 6,45 km 
a 170 m převýšení, pro kategorii mužů (H21) 
9,53 km a 265 m převýšení. Vítězi hlavních 
cen závodu pro nejrychlejší ženu – Šumav-
ská šipka a nejrychlejšího muže – Šumavský 
rychlík se stali vítězové hlavních kategorií 
Karolína Kamenická 
(Západočeské spor-
tovní centrum) a Ma-
těj Kamenický (OK 
Lokomotiva Pardubi-
ce), který získal i cenu 
Šumavský kufr – pro 
vítěze kategorie, kte-
rý uštědří závodníko-
vi na druhém místě 
největší kládu neboli 
zvítězí s největším 
časovým odstupem. 
Poháry pro tyto 
hlavní ceny si ví-

Kontrolní bod (foto: fotoarchiv TJ)

Závodníci na trati (foto: fotoarchiv TJ)

NALEZENCI - ŠUMAVÁCI, z.s.
& Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

zvou své příznivce  na podzimní bazar
pořádaný na pomoc zvířatům v nouzi

Sušická sokolovna
so. 22. 10. 2022, 8 - 18 hod
ne. 23. 10. 2022, 8 - 13 hod

Dětská soutěž v malování na téma: Ze života hmyzu.

Pokračování  
na straně 10
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Strašín na Šumavě je živým poutním místem 
s tradicí více než půl tisíciletí. Hlavní pouť se 
tu slaví vždy o druhém zářijovém víkendu 
podle zasvěcení místního chrámu Narození 
Panny Marie. I letos přilákala tato slavnost 
množství poutníků. V sobotu 10. září zde 
celebroval první poutní mši svatou univer-
zitní profesor P. Martin Weis z Českých 
Budějovic. Ve své promluvě připomněl, že 
v nelehké době, kterou prožíváme a kterou 
poznamenává především válka na Ukrajině, 
je naší nadějí a naším světlem žena „Sluncem 
oděná“ - Panna Maria. Hleďme k tomuto 
světlu, hleďme k Marii. Kdo může dát svým 
dětem víc než Maria, Matka Boží, Matka 
nás všech? Jistě ona nás miluje a slyší naše 
prosby… Při následující nedělní slavnostní 
bohoslužbě domácí duchovní správce P. Petr 
Koutský předestřel posluchačům příběh ro-
dičů Panny Marie. Jáchym a Anna žili v neu-
stálém ponížení a pohrdání svého okolí, po-

Poutní procesí ve Strašíně nepřekazil ani vytrvalý déšť

ohlédnutí za tradiční strašínskou poutí

něvadž neměli děti. Narození Panny Marie 
však vneslo pokoj a radost do jejich života. 
Panna Maria přináší radost a pokoj do života 
lidí. - Při hlavní poutní mši svaté důstojně 
zazněla ve zcela zaplněném chrámu nádher-
ná Missa brevis Zdeňka Fibicha v provedení 
pěveckého souboru Academia Mariae Sanc-
tae a členů Píseckého komorního orchestru. 
Dílo nastudoval známý hudební pedagog, 
sbormistr a dirigent Jakub Waldmann, jehož 
předkové pocházejí z okolí Sušice. Ve svém 
pěveckém sboru obdivuhodně sdružil schop-
né zpěváky ze Sušice, Klatov, Kašperských 
Hor i samotného Strašína. Mariánská pouť 
ve Strašíně se tak stává pro své účastníky 
nejen vydatným duchovním, ale i kulturním 
osvěžením. K pošumavské mariánské pouti 
patří již tradičně průvod s korouhvemi a oz-
dobenou soškou Madony. Od procesí, které 
podpořili členové třetího řádu sv. Františka 
ze Sušice nebo přátelé ze spolku Horní Krá-

lováci ze Stachů, poutníky letos neodradila 
ani nepřízeň počasí. Odhodlaně a s úsmě-
vem na tváři se navzdory hustému a vy-
trvalému dešti vydali s dechovou hudbou 
Václava Duška Solovačka na cestu ze středu 
vesnice až k poutnímu chrámu na návrší zá-
padně od obce. 

Vladimír Horpeniak
Kašperské Hory

Poutní procesí (foto: Vladimír Horpeniak)

V pátek 16. září se konal další ročník kašper-
skohorského Babylonu určený dětem i do-
spělým. Čtvrtý ročník se nesl ve znamení 
různých jazyků – letos slovenštiny, italštiny, 
polštiny, ukrajinštiny, litevštiny a také réto-
románštiny. Babylon zahájila hrou na flétnu 
paní učitelka Dagmar Mastná se svou žáky-
ní. Účastníci nejen soutěžili, ale i ochutnali 
skvělý perník od seniorů z DPS a úžasné 
„vareniky“ od ukrajinských maminek z Ho-
telu Šumava. Všichni si mohli také vyzkou-
šet krásnou ukrajinskou techniku malová-
ní, která je zapsána v kulturním dědictví 

ohlédnutí za zářijovým babylonem
UNESCO. Stanoviště s jednotlivými jazyky 
doplnilo také stanoviště čistě odpočinko-
vé, kde si děti vyráběly své vlastní razítko 
a učily se ho netradičně natisknout pomocí 
bílé razítkovací barvy a suchých pastelů.  
Do konce října si můžete ve vestibulu kina 
prohlédnout malou výstavu plakátů k Ev-
ropskému dni jazyků, kterou s svými žáky 
připravila paní učitelka Hanka Stonová-
Prančlová.
Děkujeme všem, kteří svým úsilím přispěli 
ke krásnému odpoledni. Vítězům soutěže 
gratulujeme! Nenechte si ujít příští ročník 
a přidejte se k nám na tuto akci i další.
P.S. Chystáme další aktivity pro děti i dospě-
lé. Už ve čtvrtek 13. října pro školáky Den 
(s) reportérem, na podzim a v zimě také 
Den (se) závodním lyžařem a Den (se) 
sládkem, který možná potěší i naše dospělé 
sousedy. Těšíme se na vás!

Anandí Barfussová
Klub v pyžamu Kašperskohorský babylon (foto: Olga Svobodová)

Vyhlášení výsledků (foto: fotoarchiv TJ)

tězové převzali osobně z rukou paní sta-
rostky Bohuslavy Bernardové. Pořadatele 
rovněž potěšila účast více jak 20 nejmen-
ších závodníků, kteří si zkoušeli orienťák 
ještě v doprovodu rodičů a v cíli se moh-
li ještě radovat z drobných věcných cen 
věnovaných sponzory našeho závodu.
Tento ročník byl již 18. v řadě, můžeme 
říci, že Šumavský kufr dospěl k plnoletosti. 
Jeho tradici založil před 33 lety předseda 

oddílu Miloš Fiala, kdy 7. a 8. října 1989 
uspořádal na mapě jménem Anna první 
ročník tohoto závodu. Na místě je tedy po-
děkovat jemu i všem pořadatelům, kteří do 
přípravy i realizace vložili nemalé množství 
energie. Rovněž děkujeme našim hlavním 
podporovatelům - Plzeňskému kraji a měs-
tu Kašperské Hory, bez jehož příspěvků 
a stabilního zázemí bychom k 18. ročníku 
jistě nedošli. 

Martina Liberdová
OOB TJ Kašperské Hory

Dokončení ze strany 9
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Promítání v létě 2022
Letní promítání pod širým nebem di-
váky potěšilo i přes občasnou nepřízeň 
počasí.
Letošní návštěvnost ukázala, že české 
filmy dokážou přilákat. Některé projek-
ce musely být z důvodu rozmarného 
počasí přesunuty do kamenného kina.
Nejvíce navštíveným českým filmem 
byla komedie Srdce na dlani. 12. srpna 
na tento film přišlo 71 diváků. Dětské 
představení na konci prázdnin zazna-
menalo také vysokou návštěvnost přes 
70 diváků přišlo na animovaný film 
Princezna Rebelka. Film, který nao-
pak měl nejnižší návštěvnost, pouhých 
19 diváků, byl film Kdyby radši hořelo. 
Celkem letos na přestavení letního kina 
v našem městě přišlo 338 diváků. Těš-
me se na příští rok a děkuji všem, kteří 
letní kino v našem městě navštívili. Po-
tvrdilo se, že český film stále žije.  

Radek Nakládal
kulturní referent

OHléDNuTÍ, POZVÁNKy

Tento dokumentární film Christopha Edera 
můžete vidět 9. listopadu od 15:00 v Hor-
ském klubu v rámci pořadu Kašperky žijou. 
Film bude promítnut díky portálu Promítej 
i Ty! – vstupné je tedy dobrovolné.
Zabývá se tématem občanského aktivismu. 
Ostrov Rujána, oblíbený dovolenkový cíl 
v bývalém východním Německu, začal po 
sjednocení země lákat investory. Stane se 
z vesnice Göhren komerční letovisko s ome-
zeným prostorem pro komunitu místních? 
Zastupitelstvo Göhrenu umožnilo stavbu je-
dinému developerovi, když však místní sta-
rousedlíci sledují mizení jedinečné krajiny, 
jejich nespokojenost roste. Pohár trpělivosti 

místních přetéká a komunální volby se blíží. 
Zveme vás do Horského klubu na zhlédnutí 
zajímavého dokumentárního filmu, jehož 
téma není jen problémem německé vesnice.

Radek Nakládal
kulturní referent

komu patří moje vesnice? 

Jeden z nejznámějších šumavských řezbářů 
Karel Tittl bude mít od neděle 6. listopadu 
v galerii v přízemí kašperskohorské radnice 
svoji výstavu řezbářských výrobků. Karel 
Tittl je dnes vyhlášený řezbář. Dláto mu 
vůbec nebylo předurčeno. Narodil se v roce 
1954 v Plzni do železničářské rodiny a práci 
měl jasně „nalajnovanou“ – měl být strojvůd-
cem. Ale postavil si hlavu a stal se pracovní-
kem v lesnictví. Je to už půl století, co dostal 
místo na Modravě. Bydlel v nedaleké Horské 
Kvildě a vše nasvědčovalo tomu, že tam zů-
stane až do důchodu. Ale po roce 1989 přišel 
zlom. „I když jsme to v lese uměli, tak nás 
vyházeli. A já si řekl, že to zkusím s řezbaři-
nou, že by mě mohla uživit. Šel jsem dělat do 

Šumavský řezbář karel Tittl 
Německa, kde jsem si pořádně mákl, abych 
si doladil dílnu, a pak už jsem mohl začít 
vyřezávat. Pomohli mi tehdy hodně řezbáři 
z Německa,“ vzpomíná. Přiznává, že začátky 
byly hodně těžké. Karel Tittl stvořil díla, kte-
rá znají lidé v celé republice. Vyřezával bet-
lém v roce 2008 pro papeže Benedikta XVI.,  
podílel se na tvorbě Sušického mechanického 
betlému pro Muzeum Šumavy, vyřezal i bet-
lém velhartický, umístěný v jeho dílně, či bet-
lém železnorudský, vystavovaný každoročně 
v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy. 
Výstava řezbářských výrobků Karla Tittla 
v galerii města potrvá až do ledna 2023.

Radek Nakládal
kulturní referent

Říjnová pozvánka do kina

V pátek 14. října od 18:00 vás zve-
me do kašperskohorského kina na film 
Zlouni. Jde o americký animovaný ko-
mediální film z roku 2022 režiséra Pier-
re Perifela, produkovaný DreamWorks 
Animation a distribuovaný Universal 
Pictures. Film vypráví o partě zlodu-
chů. Hlavou party je Vlk, Had má na 
starosti otevírání sejfů, Tarantule je 
zkušená hackerka, Žralok se umí skvěle 
maskovat a Piraňa je vztekloun, který 
pro ránu nejde daleko. Za léta strávená 
loupežemi všeho druhu získal dojem, že 
jsou nepolapitelní, jenže i pro ně nako-
nec bude platit, že tak dlouho se cho-
dí do sejfu pro diamanty, až se zámek 
zacvakne. Konkrétně se jedná o zámek 
na policejní cele. I v téhle prekérní situ-
aci má však pětice zlounů štěstí v ne-
štěstí. Do života jim vstoupí profesor 
Marmaláda (morče a především klaďas 
tělem a duší), který má skutečný plán 
– převychovat je na dobráky. Jak se to 
podaří, na to se přijďte podívat do kina 
v Kašperských Horách.

Radek Nakládal
kulturní referent

29. – 31. 10. 2021

 festival finančně podpořil

www.turisturaj.cz

více o programu festivalu na www.kasphory.cz
změna programu vyhrazena

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 
30. 10. 19:30 � KINOSÁL

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA  
31. 10. 14:30 � KINOSÁL

TADY HLÍDÁM JÁ  30. 10. 14:30 � KINOSÁL
ŠARLATÁN 
30. 10. 17:00  � KINOSÁL

KRÁLOVÉ VIDEA 
31. 10. 17:00 � KINOSÁL

KAREL 
31. 10. 19:30 � KINOSÁL

ANIMAČNÍ DÍLNY PRO DĚTI 
KINO PRO NEJMENŠÍ: KRTEČEK, MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY � KAŽDÝ DEN OD 11:00 � FOYER KINA

ZBOŽŇOVANÝ  29. 10. 19:30 � KINOSÁL
PŘEVADĚČ 
29. 10. 17:00  � KINOSÁLKRÁl ŠuMAVy | BuKO

PRINC MAMÁNEK | JAN ŽIŽKA

28. – 30. 10. 2022

STŘÍDAVKA 

29. – 31. 10. 2021

 festival finančně podpořil

www.turisturaj.cz

více o programu festivalu na www.kasphory.cz
změna programu vyhrazena

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 
30. 10. 19:30 � KINOSÁL

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA  
31. 10. 14:30 � KINOSÁL

TADY HLÍDÁM JÁ  30. 10. 14:30 � KINOSÁL
ŠARLATÁN 
30. 10. 17:00  � KINOSÁL

KRÁLOVÉ VIDEA 
31. 10. 17:00 � KINOSÁL

KAREL 
31. 10. 19:30 � KINOSÁL

ANIMAČNÍ DÍLNY PRO DĚTI 
KINO PRO NEJMENŠÍ: KRTEČEK, MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY � KAŽDÝ DEN OD 11:00 � FOYER KINA

ZBOŽŇOVANÝ  29. 10. 19:30 � KINOSÁL
PŘEVADĚČ 
29. 10. 17:00  � KINOSÁL

ZMĚNA PROGRAMu VyHRAZENA
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DLOUHODOBÉ

Úte�k� a čt��tk� | 9:30–11:30
Kniho�na se ote�í�á
Od 01.11. se můžete těšit na no�ě 
�ozšířen� p�o�oz městské kniho�n�  
� dopo�edních hodinách.
Městská kniho�na � budo�ě �adnice |

Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh�
Najdi 10 uk��t�ch k�abiček na k�ás-
n�ch místech � našem oko�í. Mapka  
s indiciemi je k dostání � in�ocent�u 
na �adnici.
Kašpe�ské Ho�� |

09.09.–28.10. 
Z�atá cesta – Ba�o�ská so�ná stezka 
do Čech a její ��zkum
V�sta�a P�achatického muzea a Jiho-
českého muzea � Česk�ch Budějo�i-
cích.
��sta�ní síň � přízemí �adnice |

H�ad Kašpe�k | říjen
čt��tek – nedě�e 10:00–16:00
Ná�ště�a nád�oří nebo možnost 
p�oh�ídk� h�adu s p�ů�odcem.
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 |

Pondě�k� | 16:00
C�ičení bato�átek
Začíná od 17.10., dé�ka 45 minut. Re-
ze��ace na te�.: 733 576 399. Cena 
100 Kč.
spo�to�ní ha�a |

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

KRÁTKODOBÉ

ŘÍJEN

08.10. | 9:30–15:00 
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�. 
spo�to�ní ha�a |

11.10. | 9:30–12:00
Den senio�ů 
Os�a�a meziná�odního Dne senio�ů. 
In�o�mace � ob�asti nabídk� sociá�ních 
s�užeb a bohat� ku�tu�ní p�og�am.
Ho�sk� k�ub |

13.10. | 15:00
Den (s) �epo�té�em Ma�tinem 
Ka��íkem
U�čené p�o m�adší i sta�ší ško�ák�. 
O�ganizáto� K�ub � p�žamu a Měst-
ské ku�tu�ní a in�o�mační středisko.
Ho�sk� k�ub |

14.10. | 18:00
Z�ouni
Dě�at dob�é skutk� může b�t děsná 
dřina. Z��ášť kd�ž �ás má ce�� s�ět za 
padouch�. Animo�aná komedie. 
kino Kašpe�ské Ho�� |

17.10. | 13:30 Křes�o p�o hosta
S Vác�a�em Kůsem na téma:
„Tu�ecko – pe��a O�ientu“.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

22.10. | 14.00–17:00
Spo�to�ní den p�o �odiče s dětmi
Vstupné dob�o�o�né.
spo�to�ní ha�a |

28.10.–30.10. 
Fi�mo�é Kašpe�ské Ho��
Festi�a� předsta�í ��mo�é no�ink� 
nejen spjaté se Šuma�ou a pří�odou. 

Dopo�ední dětské animační dí�n� 
a p�omítání p�o nejmenší �e �o�e� 
kina. Pod�obn� p�og�am na �ebu 
a �acebooko�é st�ánce již b�z�.
kino Kašpe�ské Ho�� |

30.10. | 14:00
Hube�tská mše 
Kašpe�skoho�ské městské �es� s�deč-
ně z�ou na t�adiční Hube�tskou mši.
koste� s�. Ma�két� |

LISTOPAD

09.11. | 15:00
Komu patří moje �esnice?
Ost�o� Rujána, ob�íben� do�o�enko�� 
cí� � b��a�ém ��chodním Německu, 
zača� po sjednocení země �ákat in�es-
to��. Stane se z �esnice Göh�en ko-
me�ční �eto�isko s omezen�m p�osto-
�em p�o komunitu místních?
Ho�sk� k�ub |

14.11. | 13:30
Křes�o p�o hosta 
„Rozjímání o naději“– Ondřej Fibich. 
DPS Kašpe�ské Ho�� |

25.11. | 18:00
Sno� Fi�m Fest 2022
P�omítání zimních outdo�o��ch ��mů. 
kino Kašpe�ské Ho�� |

27.11. 
Rozs�ícení �ánočního st�omu
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA     ŘÍJEN – LISTOPAD

Změna p�og�amu ��h�azena
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TIP PRO VÁS!


