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Vizualizace: Jakub Cigler Architekti / Návrh uspořádání prostoru se zástavbou na Žižkově náměstí

Tvář města: Jak může 
vypadat? Žižkovo náměstí, 
koupaliště, rybník…?

Hlavním cílem právě realizovaného pro-
jektu v Kašperských Horách, pod názvem 
„Moderní úřad Kašperské Hory“,  spolufi-
nancovaného OP Zaměstnanost, je zvýšit 
efektivitu, výkonnost a otevřenost úřa-
du a zkvalitnit strategické rozhodování. 
Strategické rozhodování znamená mimo 
jiné racionální přístup v mnoha oblastech,  
rozvoj města a jeho lokalit, nevyjímaje. 
V oblasti strategického řízení a rozhodová-
ní je právě tento projekt zaměřen na zpra-
cování odborných dílčích studií a strategií, 
jejichž potřeba vyplynula ze Strategie udr-
žitelného rozvoje města Kašperské Hory 
pro období 2015 - 2025.

V rámci projektu bylo zadáno zpraco-
vání několika odborných studií, z nichž 

dvě byly autory, architektonickým studi-
em Jakub Cigler Architekti, patřící mezi 
přední česká architektonická studia, kon-
cem ledna představeny v konečné podo-
bě radním a zastupitelům.1 

První z nich představila návrh na vy-
užívání dosud nevyužívaných lokalit: 
barokní sýpka v ul. Smetanova, plocha 
na křižovatce ulic Horní a Dlouhá, pro-
stor kolem kostela Panny Marie Sněžné, 
vstupní prostor před objektem základní 
školy, objekt bývalé hasičské zbrojnice, 
areál bývalého koupaliště na Prádle, areál 
sokolovny, prostor Lomečku pod vodár-
nou, rozvojovou oblast Žižkova náměstí 
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a možnou zástavbou mezi čp. 200 a ulicí 
Besední. 

Druhá studie řeší nakládání s dešťovými 
vodami, které využívá přirozených vlast-
ností terénu, estetickou hodnotu vody 
a chrání kvalitu vody.  Poukazuje na vhod-
ná místa pro zlepšení nakládání s  dešťový-
mi vodami ve smyslu kombinace retenčních 
(zádržných) schopností a esteticky atrak-
tivního ztvárnění zásahů do krajiny. Návrh 
se orientuje na různě náročné koncepce 
řešení (např. z pohledu povolovacích pro-
cesů, realizace, ceny, časového harmono-
gramu, údržby, apod.). V rámci této studie 

proveditelnosti byla podrobně řešena loka-
lita mokřad (rybník), ulice Zahradní, potok, 
dolní nádrž/bývalé koupaliště a přilehlé 
parkování  pro lyžařský areál.

Potřeba vypracování  studií  vychází  
z nutnosti koncepčně město dotvářet pro 
potřeby současného a budoucího života 
tak, aby byl zachován jeho historický ráz  
a co nejméně narušena okolní krajina. 

Studie jsou prvotním podkladem pro dal-
ší stupně pro další plánování a vznik kon-
krétních projektů – bydlení, sport, volný 
čas, veřejný prostor, zeleň…

Již v rozpočtu pro letošní rok je vyhrazena 
částka pro pokračování projektu bytové zástav-
by Žižkova náměstí vycházející z této studie.

Obě studie jsou k nahlédnutí u inves-
tičního technika a u starosty, v dohledné 
době budou instalovány graficky zpracova-
né bannery v prostoru radnice a rovněž si 
je budete moci prohlédnout od konce břez-
na na webových stránkách města.

-pm, as-

1 Architekti ze studia JCA sbírají za své návrhy 
řešení nejrůznějších typů lokalit mnoho tuzem-
ských i zahraničních cen, jsou opakovaně drži-
teli International Design Awards a ocenění Best 
Office Development.

Vizualizace: Jakub Cigler Architekti / Situace znázorňuje řešení přírodního koupaliště a parkoviště pro lyžařský areál

MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY
PŘIJME PRACOVNÍKA NA OBSAZENÍ POZICE

Pracovník Informačního střediska 
MěKIS Kašperské Hory.

Informace na tel. 376 503 412, podrobnosti 
na úřední desce města (www.kasphory.cz).
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Anketa: Rada mladších a rada starších

Je tu další číslo Zpravodaje a druhá an-
ketní otázka: 

„Co se vám v Kašperských Horách líbí, 
co se vám nelíbí a co vám tu chybí?

„Deváťáci“:
Jsem ráda, že tu máme lanovku, novou  »
halu a hezké náměstí. A samozřejmě 
jsem vděčná za naší školu a myslím si, 
že budu vzpomínat. Líbí se mi, že se po-
řádají různé akce, ale nelíbí se mi a mrzí 
mě nezájem občanů. Lidé by se měli více 
zajímat o dění v Kašperských Horách. 
Chybí mi tu bazén a možná nějaké obcho-
dy, i když nevím, jestli by se tu vyplatily.
Jsou tady nádherná místa (památky),  »
kam by se turisté mohli jít podívat. 

Nelíbí se mi, že když se uspořádá nějaká 
akce, tak tam je víc turistů a cizinců než 
obyvatel K.H. A chybí mi tu kulturní sál 
(na plesy, divadla, koncerty…)
Líbí se mi sjezdovka, kino, Kašperk. »
Líbí se mi lanovka a chybí mi tu  »
koupaliště.
Líbí se mi náměstí, když je zima.  »
Chodím sem jen do školy, nemám pro-
šlé celé Kašperky. Ale mezi tím, co jsem 
prošla, není nic, co se mi nelíbí. Nic mi 
tu nechybí.
Je tu více krajiny, dá se tu relaxovat a je  »
tu spousta příjemných lidí. Nelíbí se mi, 
že tu není moc takových akcí pro zába-
vu. Chybí mi tu nové silnice (ty myslím 
že by ocenili všichni).
Líbí se mi nová tělocvična a Ski areál.  »

Foto ZŠ Kašperské Hory

Nelíbí se mi starý kulturák a Bílá Růže. 
Chybí mi koupaliště.
Je tu škola a tělocvična. Pořádají se růz- »
né akce. Je tu sjezdovka.
Jsou tu zajímavé akce, spousta možností  »
ve sportu, nelíbí se mi kino. Chybí mi tu 
Sokolovna a koupaliště.
Líbí se mi tu příroda, akce a možnost  »
kam se podívat. Chybí mi tu více aktiv-
ní kino, koupaliště, nějaký park, kam by 
lidé mohli chodit relaxovat, cyklostezka, 
Sokolovna.
Líbí se mi náměstí a lanovka. Nelíbí se  »
mi osvětlení. Chybí mi tu koupaliště.
Líbí se mi, že je tady sjezdovka. Je tady  »
kino, líbí se mi tělocvična. Hodně míst 
na procházku. Nelíbí se mi nepříjemný 
lidi v obchodech a v ulicích. Když potkám 
někoho známýho a pozdravím ho, on mi 
není schopnej odpovědět! Takže se mi 
nelíbí neslušnost místních obyvatel.

„Prvňáčci“:
Líbí se mi tady hřiště. »
Líbí se mi, jak tady jezdí ty fára. »
Mně se tady líbí, že máme kohouta na  »
věži.
Mně se tady taky líbí ještě, jak tady jez- »
dí motorky.
Mně se líbí radnice. »
Můžu říct, co se mi líbí doma? Doma se  »
mi líbí pohádka. 
Mně se nelíbí, že u nás nemáme žád- »
ný děti, že nemám žádný kamarády (na 
Červený).
Mně se nelíbí, že ve Strašíně nemáme  »
klid. Občas tam jezdí auta.
Chybí mi tu hračkárna. »
Doma mi chybí poličky na Lego. »
Chybí mi tu socha. »
Chybí mi tu bazén. »

Lenka Doubková

Informace k dotačnímu programu

Žádosti do prvního kola dotačního 
programu Podpora vzdělávání, kultury, 
sportu, klubové, spolkové a další zájmo-
vé činnosti v roce 2018 je možné podá-
vat výhradně na předepsaném formuláři 
v termínu 1. – 30. dubna 2018 osobně 
na podatelnu Městského úřadu Kašperské 
Hory nebo poštou na adresu Městský 
úřad Kašperské Hory, k rukám vedoucí 
MěKIS, Náměstí 1, 341 92 Kašp. Hory.

Pravidla programu, podmínky a for-
muláře žádostí budou k dispozici od 
1. března 2018 na webových stránkách 
města www.kasphory.cz v sekci Město 
– Městský úřad – Úřední deska nebo 
v kanceláři MěKIS, informace budou vi-
set také na úřední desce města.

Upozorňujeme žadatele, aby si de-
tailně prostudovali upravené podmínky 
a respektovali je. Kontakty: 376 503 412 
nebo mekis@kasphory.cz

Jitka Skořepová

Zápis do 1. ročníku ZŠ 

Základní škola, Základní umělecká 
škola a Mateřská škola 

Kašperské Hory, p. o. 
Vimperská 230, PSČ: 341 92, 

IČO: 71005501, Tel.: 376 582 305,  
reditel.zskhory@seznam.cz

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU  
Základní školy 

proběhne v budově školy 

ve středu 11. 4. 2018  
od 14 do 17 hodin

S sebou prosím přineste:
rodný list dítěte »
občanský průkaz »
žádost o přijetí dítěte podepsanou nej- »
lépe oběma rodiči
zápisní list pro školní rok 2018/19 »

V případě žádosti o odklad i následující 
dokumenty:

žádost o odklad povinné školní  »
docházky
doporučení z pedagogicko-psychologic- »
ké poradny
doporučení od dětského lékaře »

Pozn.:
formuláře jsou k dispozici v MŠ, ZŠ i na  »
http:/zs.kasphory.cz/
bez těchto dokumentů není možné  »
žáka do školy přijmout, případně škol-
ní docházku odložit

Mgr. Richard Nový,ředitel školy
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O čem jednala rada a zastupitelstvo?
Návrh schvalen: 5 hlasy PRO
RM schválila obsah pracovní smlouvy vedou-

cího organizační složky města Hrad Kašperk, 
kastelána hradu, Mgr. Zdeňka Svobody. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
ZDRŽEL SE 1 (Svoboda)

RM schválila pracovní náplň vedoucího 
organizační složky města Hrad Kašperk, 
kastelána hradu, Mgr. Zdeňka Svobody. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
ZDRŽEL SE 1 (Svoboda)

RM schválila platový výměr vedoucímu 
organizační složky města Hrad Kašperk, kas-
telánovi hradu, Mgr. Zdeňku Svobodovi.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO,
ZDRŽEL SE 1 (Svoboda)

RM schválila obsah Smlouvy o dodávce 
pitné vody a odvádění odpadních vod společ-
nosti EVK Kašperské Hory s.r.o., a zároveň 
pověřuje jednatele společnosti zajištěním 
neprodleného doručení smluv odběratelům. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM schválila obsah Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění 
odpadních vod společnosti EVK Kašperské 
Hory s.r.o., a zároveň pověřuje jednatele 
společnosti zajištěním neprodleného doru-
čení dodatků odběratelům. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM souhlasila se změnou účelu užívání pří-
stupové plochy na st.p.č. 707, k.ú. Kašperské 
Hory, a to u p.p.č. 180/6 a 180/1 k.ú. 
Kašperské Hory, na účelovou komunikaci.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM souhlasila s realizací záměru novo-
stavby 2 RD na p.p.č. 1524/41, 1524/42, 
k.ú. Kašperské Hory, v ulici Na Prádle, dle 
předložené projektové dokumentace.

Návrh schválen: 3 hlasy PROTI, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)
Návrh NEBYL schválen.

RM souhlasila s provedením přeložení 
části stávajícího venkovního vedení 22KV 
do zemního kabelu VN, z důvodu nové vý-
stavby, na p.p.č. 1524/42, k.ú. Kašperské 
Hory, dle předloženého záměru. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM souhlasila s realizací záměru novostav-
by RD na p.p.č. 694/80, k.ú. Kašperské Hory 
dle předložené projektové dokumentace.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM souhlasila s připojením novostav-
by RD na p.p.č. 694/80, k.ú. Kašperské 
Hory na stávající kanalizační a vodovodní 
přípojku ve vlastnictví p. Pála, umístěnou 
v příkopu komunikace III/1458 pro RD 
na p.p.č. 694/74, k.ú. Kašperské Hory za 
předpokladu, že stavebník na vlastní ná-
klady vyřeší s vlastníkem přípojky užívací 
vztahy k dané přípojce, související s jejich 
využíváním k odvodu odpadních vod z no-
vostavby RD do kanalizačního řadu v ma-
jetku města a přívodu pitné vody z vo-
dovodního řadu v majetku města. Město 
nebude odpovídat za užívání přípojky 
stavebníkem.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM souhlasila s připojením novostav-
by RD na p.p.č. 694/80, k.ú. Kašperské 
Hory na stávající komunikaci 2176/2 k.ú. 
Kašperské Hory, za podmínek stanovených 
silničním a správním úřadem.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM souhlasila s předložením žádosti 
o podporu 15. Výzvy Programu podpory 
obcí národních parků SFŽP ČR, podporo-
vaná aktivita 5. 5. F Kofinancování podpo-
řených projektů v rámci OPŽP, týkající se 
akce „Intenzifikace ČOV Kašperské Hory“.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM souhlasila s předložením žádosti 
o podporu 15. Výzvy Programu podpory 
obcí národních parků SFŽP ČR, podporova-
ná aktivita 5. 5. F Kofinancování podpoře-
ných projektů v rámci OPŽP, týkající se akce 
„Obnova pramenišť Nový a Starý Ždánov“.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM souhlasila s provedením změny 
zadání zpracování PD – Stavební úpravy 
Sokolovny dle návrhu projektanta, týkající 
se změn vnitřních dispozic objektu.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

Pokračování na straně 5

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 
15. 1., 29. 1. a 12. 2. 2018.

Z jednání RM dne 15. 1. 2018 
(přítomni všichni členové RM)

RM schválila program jednání dne 15. 1. 2018
Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Voldřich)

RM revokovala usnesení č. 23 (RM bere 
na vědomí Výzvu k podání nabídky/oznámení 
o zahájení výběrového řízení (v rámci otevře-
né výzvy) a Zadávací podmínky pro výběrové 
řízení projektu z Programu rozvoje venkova 
2014 – 2020 „Technologie vybavení faremní 
porážky Kašperské Hory“, zadavatel Statek 
Kašperské Hory s.r.o.) a usnesení č. 24 (RM 
souhlasí s předloženými návrhy smluv týka-
jících se realizace projektů „Technologické 
vybavení faremní porážky Kašperské Hory 
a „Automobil s chladírenskou vestavbou“ 
v rámci Programu rozvoje venkova 2014 
– 2020 a pověřuje jednatele společnosti 
Statek Kašperské Hory s.r.o., Ing. Jaroslava 
Kratochvíla, administrací a realizací uvede-
ných projektů.) z jednání rady města dne 18. 
prosince 2018.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM vzala na vědomí Výzvu k podání na-
bídky/oznámení o zahájení výběrového ří-
zení (v rámci otevřené výzvy) a Zadávací 
podmínky pro výběrové řízení projektu 
z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 
„Faremní porážka Kašperské Hory“ - staveb-
ní práce včetně dodávky a instalace technolo-
gie, zadavatel Statek Kašperské Hory s.r.o. 

RM souhlasila s předloženými návr-
hy smluv týkajících se realizace projektů 
„Faremní porážka Kašperské Hory“- sta-
vební práce včetně dodávky a instalace 
technologie a „Automobil s chladírenskou 
vestavbou“ v rámci Programu rozvoje ven-
kova 2014 - 2020 a pověřuje jednatele 
společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o., 
Ing. Jaroslava Kratochvíla, administrací 
a realizací uvedených projektů.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM schválila Plán akcí na rok 2018 po-
řádaných MěKIS a hradem Kašperk.
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RM souhlasila s vyhlášením veřejné zakáz-
ky na stavební práce ve zjednodušeném pod-
limitním řízení, na akci „Obnova pramenišť 
Nový a Starý Ždánov“, na základě předložené 
zadávací dokumentace a návrhu smlouvy.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM schválila komisi pro otevírání obá-
lek a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
na stavební práce akce „Obnova prame-
nišť Nový a Starý Ždánov“, ve složení: Petr 
Málek, Jan Voldřich, Miroslav Mäntl, Radek 
Mäntl, Jana Slonková. Přísedícím komise 
bude JUDr. Tomáš Samek.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM vzala na vědomí zápis o posouze-
ní a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby týkající se akce 
„Dokončení zpracování územního plánu 
města Kašperské Hory“.

RM schválila výběr nejvhodnější nabídky 
dle zápisu o posouzení a hodnocení nabídek 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
týkající se akce „Dokončení zpracování územ-
ního plánu města Kašperské Hory“ a po-
věřuje starostu města podpisem smlouvy 
o dílo s vítězným uchazečem: UrbioProjekt, 
Ing. Arch. Petr Tauš; IČ 10359320, za nabíd-
kovou cenu 564.000,- Kč bez DPH.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM schválila pronájem části pozemkové 
parcely číslo 931/8 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 1 m2 v katastrálním 
území Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: 
umístění odkládací schrány pro doručovate-
le 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, a to 
pro Českou poštu, s.p., Praha 1.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM schválila pronájem stavby bez čp/če, 
zemědělské stavby, která je součástí sta-
vební parcely číslo 119 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 225 m2 v katastrálním 
území Kašperské Hory, a to Petru Jelínkovi, 
Kašperské Hory. Podmínky pronájmu: pro-
nájem na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 
31. 12. 2018, prostory pro skladování ma-
teriálu, cena pronájmu 6,- Kč/m2/měsíc. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM schválila pronájem části stavby č.p. 
132, občanská vybavenost, která je součástí 
stavební parcely číslo 34 – zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v katastrálním území Kašperské 
Hory, o výměře 91 m2, a to Keltské stopě 
z.s., Dlouhá 103, 341 92 Kašperské Hory, 

IČ 03543161. 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: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM schválila umístění předzahrádek před 
provozovnami v roce 2018, dle požadavků 
jednotlivých provozovatelů a bere na vědomí 
vyjádření Městského úřadu Sušice, Odboru 
školství, památkové péče a cestovního ru-
chu, a Policie ČR, Dopravního inspektorátu 
Klatovy, k umístění těchto předzahrádek. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM schválila záměr propachtování po-
zemkové parcely číslo 1368 – ostatní plo-
cha, ostatní dopravní plocha o výměře 
1855 m2 v katastrálním území Vchynice 
– Tetov I. pro provozování parkoviště na 
Antýglu v roce 2018, nejnižší možné ná-
jemné 160.000,- Kč + DPH v platné výši. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM schválila Podpisový řád města 
Kašperské Hory, který řeší oprávnění a po-
vinnosti při podepisování písemností vyho-
tovených orgány města a stanovuje: zásady 
podepisování písemností, zejména písem-
ností vnějšího styku; vymezení pravomoci 
starosty, místostarosty, tajemníka MěÚ, za-
městnanců zařazených do městského úřadu 
a vedoucích organizačních složek města při 
podepisování písemností; vymezení pravomo-
ci jednatele městem zřizované společnosti.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM schválila aktualizovanou organizační 
strukturu MěÚ Kašperské Hory dle předlo-
ženého návrhu, který řeší sloučení agendy 
investičních techniků a pozemkové držby 
do nově vzniklého Odboru správy majetku 
a investic města. 

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM souhlasila s vypsáním výběrové-
ho řízení na obsazení pozice vedoucího 
Odboru správy a majetku města.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

RM souhlasila s vypsáním veřejné výzvy 
na obsazení uvolněné pozice pracovníka 
MěKIS Kašperské Hory.

Návrh schválen: 3 hlasy PRO, 
2 NEPŘÍTOMNI (Svoboda, Bechyně)

Z jednání RM dne 29. 1. 2018 
(přítomni všichni členové RM)

RM schválila program jednání dne 
29. 1. 2018

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

RM schválila odpisový plán ZŠ, ZUŠ 
a MŠ Kašperské Hory, p.o. pro rok 2018, 
dle podrobného vyčíslení vedení školy, 
v celkové částce 173.172,- Kč.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s likvidací a vyřazením 
z evidence zastaralého, poškozeného a ne-
funkčního majetku ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské 
Hory, p.o. k 31. 12. 2017.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s připojením se k mezi-
národní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěše-
ním tibetské vlajky dne 10. března 2018.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 PROTI (Chlada)

RM souhlasila s nabídkou nepotřebného 
vozu T 138 z majetku JSDHO Kašperské 
Hory k prodeji.

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

RM vzala na vědomí plán hospodaření 
firmy Kašperskohorské městské lesy s.r.o. 
na rok 2018.

RM vzala na vědomí rozbor hospodaření 
Statku Kašperské Hory s.r.o. za rok 2017.

RM vzala na vědomí návrh rozpočtu 
Statku Kašperské Hory s.r.o. na rok 2018.

RM souhlasila s nabídkou nepotřebného 
majetku (stříkačka přívěs PPS12) k prodeji.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na zpracování projektové dokumen-
tace na vybudování vodovodního řadu v uli-
ci Na Prádle, p.p.č. 2217/2, k.ú. Kašperské 
Hory, s firmou VAK Servis, IČ: 6375869 ve 
výši 32.000,- Kč bez DPH.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM doporučila zastupitelstvu města 
projednat žádost investorů Ing. František 
Břečka, Mgr. Dita Břečková, ve věci změny 
územního rozhodnutí pro stavbu Ekofarmy 
Žlíbek na p.p.č. 304/4 a 307/1 a části p.p.č. 
357, vše v k.ú. Žlíbek.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o oprávnění k výstavbě splaškové kanali-
zace na parc. č. 1613 v katastrálním území 
Kašperské Hory dle předloženého návrhu 
a v souladu s projektovou dokumentací, a po-
věřila starostu města podpisem smlouvy. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 ZDRŽEL (Chlada)

RM souhlasila s provedením odvlhčo-
vacích prací v rámci akce „Sanace vlhkého 
zdiva objektu čp. 36“ dle předložené pro-
jektové dokumentace, z hlediska vlastníka 

Pokračování na straně 6
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sousedního pozemku p.p.č. 2150/1, k.ú. 
Kašperské Hory.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
1 NEPŘ. (Voldřich)

RM doporučila zastupitelstvu města pro-
jednat žádost investorů Věry a Miroslava 
Svitákových ze dne 10. 1. 2018, o souhlas 
se stavbou rodinného domu, p.p.č. 90/1 
v k.ú. Červená u Kašperských Hor.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila, jako vlastník sousedních 
pozemků p.č. 2150/4 a p.č. 2150/6, vše 
v k.ú. Kašperské Hory, s realizací záměru 
„Stavební úpravy, přístavba a změna účelu 
užívání hospodářského objektu u rodinné-
ho domu čp. 308, dle předložené projekto-
vé dokumentace.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila úpravu Ceníku prací, do-
pravy a ostatních služeb Technických slu-
žeb Města Kašperské Hory s.r.o., týkající 
se snížení sazby za pronájem velkoobjemo-
vých kontejnerů s platností od 1. 2. 2018.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO 

RM souhlasila s rozšířením zadání přelo-
žení transformátoru u Sokolovny o přeložku 
stávajícího elektroměrového pilíře na parcelu 
odběratele p.p.č. 679, k.ú. Kašperské Hory, 
za podmínky rozdělení nákladů na překlád-
ku stávající přípojky (50 % nákladů město 
Kašperské Hory, 50 % nákladů vlastník přípoj-
ky). Rada města zároveň souhlasí s posunem 
termínu realizace přeložky do 15. 6. 2018.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s realizací projektu OPŽP 
– oplocení pastvin ohradníkovými „vlčími“ sí-
těmi na ochranu ovcí v NP Šumava na pozem-
cích p.č. 489 a 454, vše v k.ú. Horská Kvilda.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o dílo na zpracování projektové dokumen-
tace k akci „Přípojky teplovodu Sokolovna“ 
s firmou Ing. Jiří Kojzar, IČ: 87992507, 
v celkové výši 63.000,- Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o dílo na zpracování projektové dokumenta-
ce k akci „Rekonstrukce vodovodu a výstavba 
kanalizace Sokolovna“ s firmou VAK Servis, 
IČ: 26375869, ve výši 57.000,- Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s realizací záměru insta-
lace a připojení „Dobíjecí stanice pro elek-
tromobily – NP Šumava – Kašperské Hory“ 
(1 stanice, 2 parkovací místa pro dobíjení), 
žadatele společnosti ČEZ Distribuce a. s. 
dle předloženého zákresu, na části pozem-

ků p. č. 503/2, 503/3, 503/5, vše v k. ú. 
Kašperské Hory.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM souhlasila s vyhrazením 3 parkova-
cích míst pro osobní vozidla v ulici Bohdana 
Týbla v Kašperských Horách na části po-
zemkové parcely číslo 2150/9 v katastrál-
ním území Kašperské Hory, a dále 2 parko-
vacích míst pro osobní vozidla na náměstí 
v Kašperských Horách na části pozemkové 
parcely číslo 2150/27 v katastrálním území 
Kašperské Hory, a to od 1. 2. 2018 do 31. 1. 
2023, na základě žádosti společnosti Rilancio, 
s.r.o., Řetězová 7/224, 110 00 Praha 1. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM doporučila zastupitelstvu měs-
ta projednání Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-0011737/
VB/1 mezi městem Kašperské Hory a ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV – Podmokly. Věcné břemeno se 
vkládá do stavební parcely číslo 235 – za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 1171 
m2, jejíž součástí je stavba Kašperské Hory 
č. p. 183, bydlení, a do pozemkové parcely 
číslo 686/1 – zahrada o výměře 3312 m2, 
vše v katastrálním území Kašperské Hory.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila záměr prodeje pozemkové 
parcely číslo 1543/23 – trvalý travní po-
rost o výměře 990 m2 v katastrálním území 
Kašperské Hory. Podmínky prodeje: nejniž-
ší kupní cena 500,- Kč + DPH, pozemek dle 
platného územního plánu určen k výstavbě 
rodinných domků, veškeré náklady spoje-
né s převodem nemovitosti hradí kupující, 
předkupní právo pro prodávajícího po dobu 
10 let, rozhodnutí o výběru osoby kupující-
ho náleží výhradně zastupitelstvu města.

Návrh schválen: 1 hlas PRO (Svoboda), 
3 hlasy PROTI (Málek, Chlada, Bechyně), 
1 se ZDRŽEL (Voldřich)
Návrh NEBYL schválen.

RM schválila záměr prodeje stavební 
parcely číslo 23 – zastavěná plocha a ná-
dvoří, způsob využití zbořeniště, o výmě-
ře 62 m2 v katastrálním území Radešov 
u Rejštejna. Podmínky prodeje: nejnižší 
kupní cena 500,- Kč + DPH, veškeré náklady 
spojené s převodem nemovitosti hradí kupují-
cí, předkupní právo pro prodávajícího po dobu 
10 let, rozhodnutí o výběru osoby kupujícího 
náleží výhradně zastupitelstvu města.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila záměr prodeje pozemko-
vých parcel číslo: 2022/18 – orná půda 
o výměře 857 m2, 2022/20 – orná půda 
o výměře 76 m2 a 2022/21 – orná půda 
o výměře 116 m2, celková výměra 1049 m2, 
vše v katastrálním území Kašperské Hory. 
Podmínky prodeje: nejnižší kupní cena 700,-
Kč + DPH, pozemek dle platného územního 
plánu určen k výstavbě rodinných domků, 
veškeré náklady spojené s převodem nemo-

vitosti hradí kupující, předkupní právo pro 
prodávajícího po dobu 10 let, rozhodnutí 
o výběru osoby kupujícího náleží výhradně 
zastupitelstvu města. 2022/17

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila odpis vyřazeného majetku 
dle návrhu Ústřední inventarizační komise, 
na základě výsledku inventur majetku za 
rok 2017, v hodnotě 569 346,25 Kč.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila zmocnění vedoucí MěKIS 
Kašperské Hory ve věcech zastupování při 
právním jednání souvisejícím s uzavíráním 
krátkodobých nájemních smluv. 

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

RM schválila výběrovou komisi pro vý-
běrové řízení na místo vedoucí/ho Odboru 
správy majetku a investic města ve slo-
žení: Petr Málek (předseda), členové: Jan 
Voldřich, DiS., Ing. A. Staňková.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO, 
zdržel se 1 (Svoboda)

RM souhlasila se zajištěním provozo-
vání pouťových atrakcí V. Lagronem, pro 
konání kašperskohorské pouti v roce 2018, 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Návrh schválen: 5 hlasy PRO

Z jednání rady města dne 12. 2. 2018 
(přítomni 4 členové RM, omluven Jan 

Voldřich, DiS.)

RM schválila program jednání dne 12. 2. 2018.
Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM schválila propachtování pozem-
kové parcely číslo 1368 – ostatní plocha, 
ostatní dopravní plocha, o výměře 1855 
m2 v katastrálním území Vchynice – Tetov 
I. Podmínky pachtu: plocha pro provozo-
vání parkoviště na Antýglu, pachtovné ve 
výši 160.000,- Kč/rok + platná sazba DPH, 
pacht na dobu určitou do 31. 12. 2018. 
Pachtovní smlouva se uzavírá s Obcí Srní, 
Srní 113, 341 92 Kašperské Hory.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM schválila záměr pronájmu nebyto-
vých prostor v domě č.p. 384 v Besední uli-
ci v Kašperských Horách o celkové výměře 
21,90 m2, a to od 1. 3. 2018 na dobu neurčitou, 
minimální nabídková cena 2.200,- Kč ročně.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Kašperské Hory projednání rozšířené 
„Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-
12-0002921/001 Kašperské Hory, KT, 
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č. 686/1 - přeložka.“ Věcné břemeno se 
bude vkládat do pozemkových parcel číslo 
682/13 a 686/1, vše v katastrálním území 
Kašperské Hory. V pozemkové parcele čís-
lo 686/1 v katastrálním území Kašperské 
Hory se trasa věcného břemene rozšiřuje 
o dalších 23 m kabelové trasy.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM souhlasila s povolením ke vstupu na 
městské pozemky p.p.č. 392 v katastrálním 
území Zhůří u Rejštejna a p.p.č. 75/22 – 
lesní pozemek v katastrálním území Horská 
Kvilda, pro natáčení filmu „Nabarvené ptáče“ 
a p.p.č. 342 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace v katastrálním území Zhůří u Rejštejna, 
pro parkování filmového štábu společnosti 
SILVER SCREEN, s.r.o., Dačického 1227/12, 
140 00 Praha 4 – Nusle.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM schválila záměr výpůjčky části po-
zemkové parcely číslo 162/1 – lesní poze-
mek v katastrálním území Zhůří u Rejštejna 
pro vojenské cvičení Armády ČR, v době od 
16. 4. 2018 do 24. 4. 2018.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje pozemku p. č. 1290 o výměře 
197 m2 v k. ú. Kašperské Hory za minimál-
ní nabídkovou cenu 100,- Kč/m2. Kupující 
uhradí veškeré náklady spojené s převo-
dem nemovitosti, tj. správní poplatek za 
vklad práva do katastru nemovitostí a daň 
z nabytí nemovitých věcí.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM souhlasila s předloženou cenovou na-
bídkou na technický dozor investora při rea-
lizaci akce „Obnova pramenišť Nový a Starý 
Ždánov“ firmou K Projekt, Ing. Kadaně, IČ: 
67134785 ve výši 210.000,- Kč bez DPH a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM souhlasila s předloženou cenovou 
nabídkou na autorský dozor při realizaci akce 
„Obnova pramenišť Nový a Starý Ždánov“ 
firmy VAK projekt s.r.o., IČ: 28159721, ve 
výši 22.000,- Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy o dílo.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM souhlasila s uzavřením SoD na zpra-
cování projektové dokumentace „Společné 
dokumentace pro vydání územního souhla-
su (povolení)“ a „Projektové dokumentace 
pro provádění stavby“ na propojení sítě CZT 
Šumavská ulice včetně inženýringu s firmou 
Ing. Jiří Kojzar, IČ: 87992507, s nabídkovou 

cenou ve výši 130.000,- Kč bez DPH a po-
věřuje starostu města podpisem smlouvy.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM souhlasila s uzavřením smlouvy mezi 
městem Kašperské Hory IČ: 00255645 
a firmou ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ: 
27804721 na provozování, provádění údrž-
by a oprav elektrického zařízení trafostanice 
ČOV Kašperské Hory ve výši 12.369,- Kč bez 
DPH, trafostanice výtopna Kašperské Hory ve 
výši 12.168,- Kč bez DPH a trafostanice pila 
Kašperské Hory ve výši 11.997,- Kč bez DPH. 

Návrh schválen: 4 hlasy PROTI
(1 omluven: Voldřich)
Návrh NEBYL schválen.

RM souhlasila s uzavřením dohody o zru-
šení smlouvy o zajištění provozu a údržby 
elektrického zařízení ev. č. 2510-5-027 tra-
fostanice pila Kašperské Hory, uzavřené mezi 
městem Kašperské Hory a firmou Společnost 
Západočeská energetika, a.s., IČ: 49790463 
ze dne 28. 10. 2005, následně postoupe-
né dodatkem ze dne 1. 1. 2014 firmě ČEZ 
Energetické služby, s.r.o., IČ: 27804721, a po-
věřuje starostu města podpisem dohody. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM souhlasila s vyhlášením veřejné 
zakázky na stavební práce ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení týkající se akce 
„ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy pů-
vodní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“ na 
základě předložené zadávací dokumentace 
a návrhu smlouvy.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM schválila komisi pro otevírání obálek 
a pro hodnocení nabídek veřejné zakáz-
ky na stavební práce týkající se akce „ZŠ 
Kašperské Hory, stavební úpravy původní 
tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“ ve slože-
ní: Petr Málek, Zdeněk Svoboda, Jaroslav 
Havel, Marek Vrba, Jiří Bártík. Přísedícím 
komise bude JUDr. Tomáš Samek.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

Rada města povolila umístění stropního 
asistenčního systému ROOMER od firmy 
ERILENS s.r.o., Praha, Štefanovi Kanalošovi, 
bytem č.p. 165 v Kašperských Horách. 

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM uložila pracovnici pozemkové drž-
by připravit podklady pro budoucí pasport 
využívaných nebytových a kancelářských 
prostor společnostmi města, ve formě 
mapového podkladu s textovou částí (vy-
značení pozemku, určení, využití) s tím, že 
podklady předloží radě města pro jednání 
12. 3. 2018.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM souhlasila s prodejem stříkačky pří-
věsu PPS12 za cenu 100 Kč obci Nezdice 
na Šumavě, IČ: 00255912. Jedná se o ne-
potřebný majetek města v užívání JSDHO 
Kašperské Hory, jehož nabídku k prodeji 
RM odsouhlasila 29. 1. 2018.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM jmenovala na pozici vedoucí Odboru 
správy majetku a investic města, MěÚ 
Kašperské Hory, Ing. Janu Slonkovovou, 
s platností od 1. 2. 2018.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM schválila složení výběrové komise 
pro VŘ na redaktora Kašperskohorského 
Zpravodaje ve složení: Petr Málek (před-
seda), Mgr. Z. Svoboda, J. Chlada, Ing. M. 
Bechyně, J. Voldřich, DiS.

Návrh schválen: 4 hlasy PRO 
(1 omluven: Voldřich)

RM bere na vědomí podnět občanů 
k opravě cesty na Kavrlík a řešení vysvět-
lením na místě, které komentoval místosta-
rosta J. Chlada.

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Kašperské Hory 
se schází na svém jednání nejméně jednou 
za tři měsíce. Zastupitelstvo pracuje ve 
složení: Ing. Balounová Alena, Ing. Milan 
Bechyně, Bernardová Bohuslava, 
PhDr. Horpeniak Vladimír, Hadrava 
Ladislav, Mgr. Havel Jaroslav, Chlada 
Jaroslav, Kalčíková Michaela, Jirman 
Jiří, Málek Petr, Ing. Mäntl Miroslav, 
Ing. Naušová Hana, Mgr. Svoboda 
Zdeněk, Švajková Gizela, DiS. Voldřich 
Jan. Zasedání se řídí Jednacím řádem 
Zastupitelstva města Kašperské Hory 
(k dispozici na www.kasphory.cz/úřed-
ní deska - zastupitelstvo). Podobně 
jako v případě rady města, vás s nej-
důležitějšími usneseními zastupitelů 
nyní seznamujeme i prostřednictvím 
Kašperskohorského Zpravodaje. ZM 
zasedalo 15. února 2018 od 17 hodin 
v Horském klubu. Příští jednání zastupi-
telstva města je plánováno na 19. dubna 
2018 od 17 hodin v Horském klubu.

Z jednání ZM 15. 2. 2018  
(přítomno 14 členů ZM; omluveni: 

Ing. Hana Naušová)

ZM schválilo navržený program 20. jed-
nání zastupitelstva dne 15. 2. 2018.

PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, 
NEŘÍTOMEN: 1 (Naušová)
Návrh BYL přijat.

ZM schválilo jako ověřovatele zápi-
su z 20. jednání Zastupitelstva města 

Pokračování na straně 8
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Kašperské Hory Mgr. Jaroslava Havla 
a Ing. Milana Bechyně. 

PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Bechyně, Havel)
NEŘÍTOMEN: 1 (Naušová)
Návrh BYL přijat.

ZM vzalo na vědomí Zprávu kontrolního 
výboru o provedené kontrolní činnosti.

ZM souhlasilo s návrhem plánu činností 
Kontrolního výboru pro rok 2018 (plnění 
usnesení z jednání zastupitelstva města 
a rady města za rok 2017 a kontrola způ-
sobu řízení a provozu společnosti EVK 
Kašperské Hory s.r.o. a Technické služby 
Města Kašperské Hory s.r.o.).

PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 1 (Naušová)
Návrh BYL přijat.

Zastupitelstvo města bere na vědomí 
zprávu o kontrole plnění ukládacího usnesení.

ZM souhlasilo s realizací změn umís-
tění stavby a samotné stavby Ekofarma 
Žlíbek, p.p.č. 304/4 a 307/1 a část p.p.č. 
357, vše v k.ú. Žlíbek, dle předložené 
projektové dokumentace ke změně územ-
ního rozhodnutí, dle §188a odst. 1 písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon) v platném znění.

PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 4 (Mäntl, Švajková, 
Bernardová, Balounová)
NEŘÍTOMEN: 1 (Naušová)
Návrh BYL přijat.

ZM souhlasilo se stavbou rodinné-
ho domu na p.p.č. 90/1 v k.ú. Červená 
u Kašperských Hor, dle §188a odst.1 
písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění.

PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 2 (Naušová, Horpeniak)
Návrh BYL přijat.

ZM souhlasilo s realizací akce 
„Výstavba nízkopodlažních bytových 
domů v Kašperských Horách“, st. p. č. 
297/1,297/2, 297/3, p. p. č. 1532/5, 
1532/6, 1534/1, 1534/5, 1534/6, 1532/9, 
2146/1, 2150/25, vše v k.ú. Kašperské 
Hory, dle předložené projektové doku-
mentace zpracované společností AVE 
architekt, a.s., zastupující investora spo-
lečnost TRIO-D, spol. s r.o., a to v soula-
du s čl. 6. 1., odst. 3) změny Územního 
plánu SÚ č. 2, ze dne 19. 3. 2008, který 

upravuje funkční využití dotčené plochy 
k bydlení individuálnímu jako podmínečně 
přípustné.

PRO: 8
PROTI: 1 (Kalčíková)
ZDRŽEL SE: 5 (Balounová, Bernardová, 
Švajková, Hadrava Jirman)
NEŘÍTOMEN: 1 (Naušová)
Návrh BYL přijat.

ZM schválilo rozpočet města Kašperské 
Hory na rok 2018 s celkovými pří-
jmy 57,161.330,- Kč, s celkovými výdaji 
166,022.309,- Kč a financováním ve výši 
mínus 2,685.000,- Kč.

PRO: 9
PROTI: 2 (Balounová, Havel)
ZDRŽEL SE: 3 (Bernardová, Švajková, 
Mäntl. 
NEŘÍTOMEN: 1 (Naušová)
Návrh BYL přijat.

ZM schválilo uzavření „Smlouvy o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlouvy o prá-
vu provést stavbu č. IP-12-0002921/001 
Kašperské Hory, KT, č. 686/1 - přeložka“ 
mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín IV – Podmokly, a měs-
tem Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 
Kašperské Hory, vlastníkem pozemkových 
parcel. číslo 682/13 – ovocný sad a 686/1 
– zahrada, vše v katastrálním území 
Kašperské Hory, do kterých se bude vklá-
dat věcné břemeno. Věcné břemeno bude 
spočívat v právu umístit, zřídit, provozo-
vat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obno-
vu a výměnu součástí distribuční soustavy. 
Věcné břemeno bude dlouhé cca 55 m ka-
belové trasy a 1 m2 pro osazení trafostani-
ce. Jednorázová náhrada bude činit 50,- Kč 
+ DPH v zákonné výši za každý i započatý 
metr do šířky 0,5 m a 150,- Kč + DPH v zá-
konné výši za každý i započatý metr v šíři 
nad 0,5 m. Podpisem smlouvy se zároveň 
uděluje právo provést stavbu a umožňuje 
se vstup a příjezd v nezbytném rozsahu, 
i třetím osobám, na dotčené nemovitosti.

PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 1 (Naušová)
Návrh BYL přijat.

ZM schválilo uzavření Smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti č. IV-
12-0011737/VB/1 mezi ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 
– Podmokly, a městem Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, vlast-
níkem stavební parcely číslo 235 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 1171 m2, 
jejíž součástí je stavba Kašperské Hory 
č. p. 183, bydlení, a pozemkové parcely 
číslo 686/1 – zahrada o výměře 3312 m2, 
vše v katastrálním území Kašperské Hory. 
Věcné břemeno na dobu neurčitou v délce 
51,34 m za jednorázovou náhradu ve výši 
2.567,- Kč + DPH v zákonné výši. Věcné 

břemeno spočívá v umístění, provozování, 
opravování a udržování zařízení distribuční 
soustavy, provádění jeho obnovy, výměny 
a modernizace.

PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEŘÍTOMEN: 1 (Naušová)
Návrh BYL přijat.

ZM, jako orgán příslušný podle ust. § 
84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, rozhod-
lo, že město Kašperské Hory jako jediný 
společník obchodní společnosti Technické 
služby Města Kašperské Hory s.r.o., se 
sídlem Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, 
IČO: 611 72 839, rozhodne v působnosti 
valné hromady uvedené obchodní společ-
nosti o změně zakladatelské listiny uve-
dené společnosti tak, že v čl. V uvedené 
zakladatelské listiny se jako předměty 
podnikání uvedené společnosti doplní tyto 
předměty podnikání: činnost účetních po-
radců, vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence.

PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Balounová, Bernardová)
NEŘÍTOMEN: 1 (Naušová)
Návrh BYL přijat.

ZM schválilo podmínky dotačního pro-
gramu města Kašperské Hory „Podpora 
vzdělávání kultury, sportu, klubové, spolko-
vé a další zájmové činnosti“ na rok 2018.

PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Balounová, Bernardová)
NEPŘÍTOMEN: 1 (Naušová)
Návrh BYL přijat.

ZM, jako orgán příslušný podle ust. § 
84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, rozhodlo, 
že město Kašperské Hory jako jediný spo-
lečník obchodní společnosti EVK Kašperské 
Hory s.r.o., se sídlem Smetanova 156, 
341 92 Kašperské Hory, IČO: 05230624, 
rozhodne v působnosti valné hromady uve-
dené obchodní společnosti o změně zakla-
datelské listiny uvedené společnosti tak, že 
v čl. V uvedené zakladatelské listiny se jako 
předměty podnikání uvedené společnosti 
doplní: 1. Vodoinstalatérství, topenářství; 
2. Montáž, opravy, revize a zkoušky elek-
trických zařízení.

PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Balounová, Bernardová)
NEŘÍTOMEN: 1 (Naušová)
Návrh BYL přijat.

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

-as-
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Tak jsme se dočkali...
Po dlouhé prodlevě počátkem února 

obdrželi někteří odběratelé návrh nové 
Smlouvy a někteří jen dodatek ke Smlouvě 
o dodávce pitné vody a odvádění odpad-
ních vod. Jsou konečně smluvní podmínky 
pro odběratele (povětšině občany města) 
dodavatelem – firmou založenou a 100% 
vlatněnou městem – nastaveny korektně?

Jak si majitelé nemovitostí jistě vybavují, 
nedařilo se od loňského léta přimět jed-
natele společnosti EVK s.r.o., aby smlouvy 
o vodě uvedl do podoby odpovídající platné 
legislativě. Nepomohlo rozhodnutí zastupi-
telstva města ani městské rady, kterými 
bylo jednateli uloženo vypracovat smlouvy 
nové a do konce loňského roku je doručit 
odběratelům. Jednatel společnosti ve své 
Výzvě z konce října dal najevo, že nebude 
respektovat rozhodnutí zastupitelstva ani 
rady a situaci bude řešit pouze dodatky ke 
smlouvám. Po marných pokusech zjednat ve 
věci nápravu, učiněných osobně i z pozice 
zastupitele, jsem se proto rozhodla podat 
na počínání jednatele a obsah jím předlože-
ných loňských smluv stížnost, kterou jsem 
adresovala příslušnému orgánu státní sprá-
vy, jímž je Krajský úřad Plzeňského kraje. 
Na rozdíl od starosty města, který počát-
kem prosince na veřejném zasedání celé do-

savadní dění kolem smluv o vodě ohodnotil 
jako "uměle nafouknutou bublinu, vždyť 
o co jde - voda všem teče", Krajský úřad 
stížnost shledal opodstatněnou a v polovi-
ně prosince jednatele společnosti EVK s.r.o. 
písemně vyzval k odstranění nedostatků 
smluv v termínu do 28. 2. 2018.

Do smluv, které jsme nově obdrželi (ob-
sah dodatků mi není znám), se snad po-
dařilo jednateli vpravit téměř všechny po-
vinné náležitosti uložené platným zákonem 
o vodovodech a kanalizacích. Zato v dalších 
ustanoveních smlouvy i všeobecných ob-
chodních podmínek (teď jsou nedílnou sou-
částí smlouvy) jsou odběratelům vyhrazeny 
převážně povinnosti a závazky vůči doda-
vateli a aby byla smlouva vskutku "vyváže-
ná", má dodavatel ve vztahu k odběrateli 
v obou materiálech zakotvenu navíc řadu 
oprávnění včetně vyhrazení práva jedno-
stranně rozhodnout. Povinností si doda-
vatel vzal poskrovnu a stanovil si je velice 
volně, o to víc se vyřádil na povinnostech 
a závazcích uložených odběrateli. Zde ze-
jména vyniká výše smluvních pokut a pak 
i arogance, se kterou dodavatel odběratele 
zavazuje sankce platit.

Pokud smlouva o vodě postrádá legisla-
tivou dané náležitosti nebo s ní není v sou-

ladu, pak má odběratel možnost domáhat 
se nápravy prostřednictvím orgánu státní 
správy, když vedení města ve prospěch od-
běratele nekoná. Smlouva ale obsahuje řadu 
dalších podmínek, které by neměly upřed-
nostňovat zájmy jen jedné smluvní strany. 
Tyto další podmínky už musí s dodavate-
lem předjednat vlastník vodovodu a kana-
lizace (město) tak, aby nebyli odběratelé 
jako smluvní strana diskriminováni. Jak vy-
plývá z průvodního dopisu k nové smlouvě, 
vlastník vodovodu a kanalizace neboli měs-
to, zastoupené městskou radou, smlouvu 
v předložené podobě schválil. Zvolení radní 
se svých občanů v pozici odběratelů vody 
nezastali. Absurdnost zvýhodnění městské 
dodavatelské firmy na úkor odběratelů je 
o to větší, že firma má zajišťovat službu 
pro občany a k tomu využívat majetek, kte-
rý těmto občanům patří.

Pro zajímavost čtenářům poznamenávám, 
že se smlouvou dodané všeobecné obchod-
ní podmínky, vzdor schválení vlastníkem 
a podrobené právním rozborům, obsahují 
některá se smlouvou shodná ustanovení, 
avšak pojednaná zcela odlišně (sankce), ně-
která nesrozumitelně formulovaná (řešení 
technických problémů a poruch) a za zvláš-
tě nezodpovědné považuji zveřejnění limi-
tů jakosti pitné vody s neskutečným množ-
stvím chybně opsaných údajů z vyhlášky. 
Názor na kvalitu práce jednatele EVK s.r.o. 
a dalších zúčastněných si vytvořte sami.

Alena Balounová

Reakce na článek 
Vážení čtenáři KH Zpravodaje, dovoluji si 

reagovat na článek paní Balounové. Hned 
její první informace o nerespektování roz-
hodnutí zastupitelstva a rady města k vy-
pracování nových smluv se nezakládá na 
pravdě.

Rada města a následně Zastupitelstvo 
města Kašperské Hory zadalo společnosti 
EVK Kašperské Hory s.r.o. jako provozo-
vateli městského vodovodu a kanalizace 
vypracovat doplnění a upřesnění smluv 
o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
v souladu s novelou zákona č. 275/2013 
Sb. o vodovodech a kanalizacích. A to ro-
zesláním schválených dodatků ke smlou-
vě, případně nových smluv těm odběrate-
lům, kteří dosud neměli uzavřený smluvní 
vztah s dodavatelem. Dodatky k těmto 
smlouvám, příp. nové smlouvy, které jste 
obdrželi, vytýkané nepřesnosti odstraňu-
jí. Smlouvy a dodatky ke smlouvám jsou 
navíc koncipovány tak, aby všichni odbě-
ratelé měli stejné smluvní podmínky a ni-
kdo nebyl diskriminován. Tento způsob byl 
schválen nejenom radou města, ale i za-
stupitelstvem, kde byla paní Balounová 
přítomna. 

Nevyváženost smlouvy ve vztahu doda-
vatel a odběratel je subjektivním pohle-
dem paní Balounové. Používá zde slovo 
diskriminace, ale pravděpodobně bohužel 
neví, co se pod tímto pojmem skrývá. 
Definici k tomuto slovu najde v zákoně č. 
198/2009 Sb. 

Rád bych touto cestou ubezpečil všech-
ny odběratele, že prioritou městské spo-
lečnosti EVK Kašperské Hory s.r.o. je 
zabezpečení bezproblémových dodávek 
tepla, vody a odvodu splaškových vod. 
Opodstatněné připomínky, stížnosti či do-
poručení chápeme jako podnět pro zlep-
šení chodu společnosti. Bohužel stížnosti, 
které paní Balounová pravidelně zveřej-
ňuje, jsou často bezdůvodné a navíc jsou 
předkládány velmi agresivně. Nicméně 
věřím, že většina stížností a kontrol, kte-
ré na nás paní Balounová posílá, pouze 
vyplývají z jejího nepochopení a jejího 
nesouhlasu s provozováním energetiky, 
vodovodu a kanalizace společností EVK 
Kašperské Hory. 

Za dvouletou historii provozování vý-
topny jsme dosáhli významného zlepšení 
hospodaření, kdy za rok 2016 a ani za loň-
ský rok nebudeme v červených číslech, což 
znamená i neměnnou cenu za odebraný 

gigajoul (GJ) tepla. Došlo i ke zkvalitnění 
v technologii. Byla instalována tzv. mokrá 
vypírka snižující emise výtopny do ovzduší, 
instalován nový počítačový program z dů-
vodu rozšíření odběrných míst a pro urych-
lení a uchovávání všech potřebných údajů, 
postupně dochází i k výměně měřičů tepla 
u odběratelů. Používáme také kvalitnější 
palivo, což vedlo ke snížení počtu poruch. 
Podařilo se nám ušetřit značné částky vý-
běrem jiných dodavatelů technologických 
dílů apod.

Vodovod a kanalizaci provozujeme pouze 
9 měsíců, ale za tu dobu jsme již vyměnili 
většinu prošlých vodoměrů, zavedli elek-
tronickou evidenci odběratelů a vyjasnili 
mj. nepřesnosti v původní evidenci odběra-
telů. Velmi pozitivní je započatá intenzifi-
kace (modernizace) čistírny odpadních vod 
(ČOV) v Kašperských Horách a plánovaná 
obnova pramenišť.

Když toto shrnu, můžu za sebe i a za 
své kolegy prohlásit, že v oboru energe-
tiky, veřejného vodovodu a kanalizace se 
za dobu provozování pod hlavičkou EVK 
udělala spousta práce, o čemž svědčí i po-
zitivní ohlasy velké části odběratelů. Touto 
formou bych rád poděkoval svým kolegům 
za dobře odváděnou práci a všem odběra-
telům za podporu. 

S přáním hezkých dnů 
za EVK Kašperské Hory s.r.o.

Marek Jan Vrba, jednatel společnosti

Omyly paní Balounové
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Paní Zima nám opravdu dopřála sněho-
vou nadílku, a tak si děti mohly užít her 
na sněhu. Hlavně mohl proběhnout ly-
žařský výcvik v týdnu od 22. do 26. led-
na, kterého se zúčastnilo 18 dětí ve věku 
4 - 7 let. Zkušenější lyžaři, kteří se již 
v loňském školním roce "lyžáku" zúčastnili, 
již od začátku lyžovali na "velkém" vleku. 

Pokračování na straně 11

Ze školky

Ochrana obyvatelstva, 
aneb, co bychom měli vědět 2

Minulý článek objasňoval široký pojem 
ochrany obyvatelstva a přiblížil způsoby 
varování obyvatel před hrozícím nebezpe-
čím. V tomto článku bych ráda objasnila 
další z úkolů civilní ochrany, a to ukrytí 
a evakuaci obyvatelstva.

Improvizované ukrytí navazuje na varo-
vání obyvatelstva a využívá se především 
při velkých haváriích s rizikem kontaminace 
nebezpečnými látkami a účinkem pronikavé 
radiace (chemická nebo radiační havárie). 
Nejdůležitější je zachovat klid a vyhledat 

nejbližší budovu, ve které je možné se 
ukrýt. V případě úniku nebezpečných látek 
nejlépe v místnosti nacházející se ve vyš-
ších patrech, při radiační havárii v místnos-
ti ideálně suterénní či sklepní s minimem 
oken. Následně pustit TV či rozhlas (ČT1, 
ČT 24, ČRo), kde budou sdělovány infor-
mace pro další činnost, vypnout ventilaci 
a utěsnit otvory a pokud možno, omezit 
nutnost opuštění úkrytu na nezbytnou 
dobu, chránit si dýchací cesty, oči a povrch 
těla – žádné místo nesmí zůstat nezakryté. 

Tyto prostředky je 
nutné použít i v pří-
padě evakuace.

V případě nutnosti 
může být nůtné eva-
kuovat obyvatelstvo 
z míst ohrožených 
mimořádnou událos-
tí do míst (evakuač-
ních středisek), kde 
je pro evakuované 
obyvatelstvo zajiš-
těno náhradní uby-
tování a stravování. 
O nutnosti evakuace 
jsou osoby, kterých 
se týká informovány 
hromadnými sdělo-
vacími prostředky 
a místními sdělo-
vacími prostředky, 
nap ř.  mě s t s k ým 
rozhlasem. Je bez-
podmínečně nutné 
řídit se pokyny or-
gánů veřejné sprá-
vy (starosta obce) 
a záchranných slo-
žek, především ne-
evakuovat se bez 
předchozí výzvy. Po 
výzvě k evakuaci je 
každý povinnen za-

jistit sobě a členům své rodiny evakuační 
zavazadlo – především jídlo, pití, osobní 
doklady, peníze, léky, hygiena, obleče-
ní a vybavení pro přespání … a následně 
zavazadlo označit jménem a adresou jeho 
majitele. Před opuštěním domácnosti je 
třeba zajistit:

uhašení otevřeného ohně v topidlech »
vypnutí a odpojení elektrických spotře- »
bičů (kromě lednice a mrazáku), nevypí-
nat hlavní jistič!
uzavření přívodu vody a plynu »
ověřit, zda o nutnosti evakuace vědí  »
sousedé
vybavit děti cedulkou se jménem  »
a adresou
kočky a psi – vzít s sebou v uzavřených  »
přepravkách, jiná zvířata zabezpečit vo-
dou a krmivem na 2 – 3 dny a kontakto-
vat Státní veterinární správu
vzít evakuační zavazadlo, uzamknout  »
byt a na vstupní dveře připevnit ozná-
mení o opuštění bytu.

Evakuace se provádí buď vlastním vozi-
dlem, nebo hromadnými dopravními pro-
středky (z předem stanoveného místa). 
V případě samostatné evakuace do místa 
vlastního náhradního ubytování (např. 
k příbuzným) je o tomto nutné informovat 
obecní úřad obce v daném místě.

S ohledem na místní podmínky je málo 
pravděpodobné, že bychom se mohli setkat 
s takovou mimořádnou událostí, kdy by 
bylo třeba evakuovat celé město, ale určité 
znalosti o tom, jak se zachovat při větších 
mimořádných událostech se určitě mohou 
hodit každému z nás.

Pokud vás nejen tato problematika za-
jímá, velmi ráda bych vás za Sbor dobro-
volných hasičů pozvala 24. 3. 2018 na 
náměstí v Kašperských Horách, kde od 
13 do 16 hodin proběhne akce pro děti 
i dospělé s názvem Bezpečně (nejen) 
v Kašperských Horách. V rámci akce zjis-
títe, jak je zabezpečena ochrana obyvatel-
stva nejen v našem městě, uvidíte práci 
integrovaného záchranného systému při 
mimořádných událostech, vyzkoušíte si 
sbalit evakuační zavazadlo, rozeznat varov-
né signály a mnoho dalšího. Během akce 
také proběhne znalostní soutěž o věcné 
ceny. Budeme se na vás moc těšit

Tereza Havlová Tymichová
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Pan Nakládal nám oznámil, že se chystá 
slavnostní večer k 170. narozeninám spiso-
vatele Karla Klostermanna a chtěl by, aby-
chom o něm natočili dokument. Měli jsme 
trochu obavy, zda stihneme natočit krátký 
dokument v tak krátkém čase, ale tato prá-
ce nás docela lákala.

Nejprve jsme se vydali natáčet rozhovory 
s občany našeho města. Téma rozhovoru bylo 

Dokončení ze strany 10

Začátečníci a hlavně ti nej-
mladší, čtyřletí, se s techni-
kou lyžování teprve sezna-
movali. Ale každým dnem 
opakováním a upevňováním 
lyžařských dovedností dochá-
zelo ke zlepšení. Velké podě-
kování patří skvělé organizaci 
lyžařského výcviku, velké díky 
patří hlavně instruktorům, 
kteří děti vedli s trpělivostí 
a oddaností a vůbec: byli su-
per! A tak v závěru výcviku všichni ovládali 
lyže s jistotou a úsměvem.

Sněhové pokrývky jsme si také užívali při 
bobování a dalších hrách se sněhem na za-
hradě mateřské školy.

Děti zhlédly ve školce dvě divadélka do 
jejichž děje se mohly také zapojit: divadlo 
Honzy Pohody a další s názvem "Klaun 
a jeho kamarádi", které nám navodilo at-
mosféru přicházejícího Masopustu.

Uprostřed ponurého města, mezi ulička-
mi strachu a bídy, stojí dům zcela odlišný 
než ostatní. Jako by všechny domy pozbyly 
i té poslední špetky naděje. Přes to všech-
no můžete najít dům, ve kterém pořád 
září štěstí. Dům plný dětského smíchu, ale 
i prostého lidského štěstí.

Budova svítí žlutou omítkou, jako by 
se samotné slunce smálo. Červené taš-
ky, které si hoví na střeše, by mohl pře-
hlédnout jen slepec. Co dělá tento dům 
zvláštní? Snad ten odlišný tvar? Ostatní 
domy jsou na chlup stejné. Stejná barva, 
stejný počet oken, stejná tvář. Tento dům 
vyčnívá. Na jedné straně má okno jedno, 
zatímco na druhé dvě. Na tomto místě 
velmi neobvyklý úkaz.

Možná vás zaujme strom. Ano, strom! 
Krásný, vysoký a světle růžový. Na silnici 
jistě nepřehlédnete stopy v čerstvě napa-

daném sněhu a kupodivu květy na stro-
mě. Proč strom kvete zrovna teď? Možná 
v těchto březnových dnech zatoužil po 
tom být opět nevýslovně krásný. Možná si 
vzpomněl na slova, která vždy slýchával od 
jedné babičky : „ I v těch horších časech ne-
zapomeň krásně růst, kvést a hlavně rozdá-
vat lidem radost!“ Nebo za to mohla sva-
tební nálada, kterou je dům nasáklý? Jedno 
ale jisté je, tento dům si navždy bude držet 
svoji odlišnost, radost, ale i trochu pýchy 
a hlavně světlo ve své duši.

Simonetta, která vdechla tomuto obra-
zu život, se narodila 20. 10. 1962 v Brně. 
Už odmala kreslila a to ji také živí i dnes. 
Obraz jsem objevila v kalendáři pro rok 
2015. Jmenuje se Teplo domova. Věřím, že 
tento dům někde na někoho čeká a nemů-
že se dočkat, až se do něho nastěhuje.

Eva Helíšková, 9. tř.

Odlišnost: popis obrazu
paní Simonetty Šmídové

Maškarního reje si děti užily 12. února, 
v průběhu byly odměněny všechny skvělé 
masky, určitě si všichni zatančili, zasou-
těžili, navštívili jsme i kamarády a učitele 
v základní škole.

Při svých hrách a učení děti ke svému 
rozvoji využívají podnětné vybavení a za-
řízení školky a určitě a hlavně si užívají se 
svými kamarády!

Radka Kolářová

Poděkování
Daniel Strnad

Od školního roku 2017/2018 student 
prestižního gymnázia OPEN GATE. 

Jako ambasador své nové školy při-
pravil pro bývalé spolužáky ze ZŠ poví-
dání o jeho třídě a učitelích.

DĚKUJEME!

 Jan Slanina

Hráč ELIOD extraligy mladší-
ho dorostu za HC Škoda Plzeň,  
do r. 2016 žák ZŠ K. Hory, nominován 
do REPREZENTACE U16.

GRATULUJEME !

jasné – Co vám 
říká jméno Karel 
K l o s t e r mann? 
Odpovědi byly 
různé, některé 

i trochu nahněvané. Leckdo potěšil, protože 
o Karlu Klostermannovi věděl i víc. 

V dalších dnech jsme se vydali do míst, 
která nesou stopy šumavského spisova-
tele – nejen v Kašperských Horách, ale 
i v Rejštejně, Horské Kvildě a Jáchymově. 
Počasí nám střídavě přálo, střídavě se na 
nás mračilo. S pomocí pana učitele Havla 
a paní učitelky Korcové jsme zvládli natočit 

asi šestiminutový dokument. Překvapilo nás, 
kolik času jsme na natočení potřebovali. 

Rádi bychom poděkovali za pomoc p. uči-
teli Havlovi, neboť technika nás hodně po-
trápila a bez něho bychom to nedali. Také 
děkujeme paní učitelce Korcové za pomoc 
se scénářem. Rovněž chceme poděkovat 
majitelům penzionu Rankl v Jáchymově za 
vlídné přijetí a také autorovi dřevěné sochy 
Rankla Seppa za zajímavé vyprávění.

Nyní budeme věřit, že náš dokument 
o Karlu Klostermannovi se bude líbit.

Didi, Tomáš, Andulka, 
Monča a Fanda – žáci 9. tř. 

Jak jsme natáčeli…
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Jsme také rodiči a jako rodiče jste nás zvolili 
do nové školské rady. Děkujeme vám za to. 
Zajímá nás dění kolem naší školy a našich dětí 
a rádi bychom společně s vámi pomáhali vy-
tvářet příjemnou atmosféru ve škole. Tak, aby 
se v ní cítili dobře všichni – učitelé, pracovníci 
školy, děti i my, rodiče. Proto budeme moc 
rádi, když nám dáte vědět, co vás a vaše děti 
ve škole těší a co by bylo dobré dále rozvíjet 
nebo co vás naopak trápí a co by dle vašeho 

V termínu 19. – 25. února se naše ško-
la zapojila do mezinárodního projektu 
Edison. Jedná se o multikulturní projekt, 
který poskytuje mládeži a dětem v České 
republice možnost vylepšit si jazykové 
znalosti, poskytuje jim povědomí o jiných 
kulturách a motivuje je k přemýšlení o bu-
doucích možnostech.

Celý týden působili v naší škole čty-
ři zahraniční v ysokoškolští studenti 
z Kostariky, Tunisu, Indonésie, Gruzie. 
Společným jazykem byla samozřejmě 

Mezinárodní projekt 
„Edison” v základní škole

Milí rodiče a přátelé školy! 
názoru bylo vhodné 
změnit. Nemůžeme 
slíbit, že se nám po-
daří všechna přání 
a potřeby (rychle) 
splnit, ale rádi se o to 
společně s vámi po-
kusíme. Tak, aby ta-
kových krásných věcí, 
jako byl např. projekt 
EDISON, kdy se po 
celý týden ve ško-
le děti setkávaly se 
4 studenty z různých 
zemí, bylo více. Bylo 
úžasné vidět, jak se 
spolužáci našich dětí 

zapojili do celé akce, co vše dovedou a jak nás 
samotné dokáží příjemně překvapit.

Proto budeme rádi za vaše názory, nápa-
dy či přání. Děkujeme.

Martina Vrbová a Michal Marek 
(členové školské rady za rodiče)

Kontakt: m.vrbova-kasperky@seznam.cz, 
tel.: 604 235 442; michal.marek@kpzh.cz, 
tel.: 608 741 015.

angličtina. Naši hosté byli po celý tý-
den zapojeni do běžné výuky ve škole. 
Zúčastnili se mnoha aktivit předem při-
pravených, ale i spontánně vzniklých na 
základě přání našich žáků. Absolvovali 
jsme mimo jiné společné snídaně, svači-
ny, bruslení, lyžování, mnoho zábavných 
her, návštěvu hasičů, skautů, prohlídku 
hradu Kašperk atd. Společnými silami 
jsme připravili i Festival kultur a tradič-
ních jídel nebo Mezinárodní den mateř-
ských jazyků.

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Josefíková Antonie 81 let
Němec Stanislav 65 let
Holá Jiřina 82 let
Ludvar Josef 65 let
Baloun Jan 65 let
Gogela Karel 80 let
Valisová Ludmila 82 let
Růžička Ladislav 90 let
Švajková Růžena 86 let
Štěrbová Miloslava 65 let
Pál Rudolf 65 let
Rybár Juraj 65 let
Blaschová Marie 82 let
Šubová Kornelie 84 let
Vellnerová Danuše 75 let
Čiefová Margita 84 let
Valášek Jiří 87 let

Narodil se: 

Artur Voldřich 
Pokud si nepřejete být ve Společenské 
kronice zveřejněni, sdělte nám to na 
MěKIS, nebo e-mailem na adresu: 

zpravodaj@kasphory.cz

Rádi bychom poděkovali všem žákům 
i jejich rodičům za vysokou angažovanost 
v průběhu celého projektového týdne 
a zároveň také panu Svobodovi za pro-
hlídku hradu Kašperk komentovanou 
v angličtině.

Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky 
březnového čísla zpravodaje projekt stá-
le probíhal, přineseme další podrobnosti 
o měsíc později. Již nyní ale můžeme kon-
statovat, že tato výjimečná akce se setka-
la s velkým ohlasem jak u nás pedagogů, 
tak zejména u našich žáků a pro všechny 
byla velkým přínosem.

Mgr. Richard Nový



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ strana 13

Velkolepé expozice, pozoruhodný do-
provodný program, exkluzivní nabídka 
cestování po světě i v Česku, mnoho 
zajímavostí pro odborníky i širokou ve-
řejnost. V tomto smyslu zaznívaly reakce 
na 27. ročník veletrhu cestovního ruchu 
HOLIDAY WORLD, který se ve dnech 
15. – 18. února t.r. konal na pražském 
Výstavišti v Holešovicích.

Na ploše 18 880 m² mohli návštěv-
níci veletrhů HOLIDAY WORLD a TOP 
GASTRO & HOTEL shlédnout nabídky, 
novinky a další informace od 642 vysta-
vovatelů ze 46 zemí. Veletrh letos žil po 
všechny 4 dny, zatímco ze začátku pat-
řil odborníkům - a tomu také odpovídaly 
doprovodné konference a semináře, ve 
dnech patřících široké veřejnosti se plocha 
veletrhu proměnila ve velký cestovatelský 
festival s nabídkou kulturních i zážitko-
vých pořadů, soutěží, folklórních i pohád-
kových vystoupení atd.

Zájem o cestování neutuchá - veletrhy si 
prohlédlo o celých deset procent návštěv-

níků více a jejich 
počet dosáhl 29.535 
lidí. Nové kontrakty 
a potřebné informa-
ce přišlo získat 6.923 
odborníků.

 Při této velké 
události cestová-
ní byla zastou-
pena Šumava ve 
společném stánku 
s Bavorským lesem. 
Významné místo na 
Šumavě měly a mají 
Kašperské Hory, 
proto zde nesměly 
chybět. Společná 
účast šumavských 
obcí zastoupených v mikroregionu Šumava 
– západ představoval jediné zastoupení 
střední a západní části Šumavy. Účast na 
tomto veletrhu představoval první spo-
lečnou aktivitu při tvorbě jedné společ-
né turistické destinace Region Šumava 

– Bavorský les. Cílem této marketingové 
aktivity je podporovat systémový rozvoj 
přírodě šetrného cestovního ruchu v obou 
částech Šumavy. V Praze nás reprezento-
vala Kristýna Holečková.

Zdeněk Svoboda

Kašperské Hory a hrad Kašperk
na veletrhu HOLIDAY WORLD 2018 v Praze 

Program regenerace 
v Kašperských Horách

V r. 1992 byla v centrální části Kašperských 
Horách vyhlášena městská památková zóna 
(MPZ). To jednak oceňuje stavebně historic-
kou a urbanistickou hodnotu centrální části 
našeho města, a jednak to dává vlastníkům 
objektů, prohlášených za nemovité kulturní 
památky, příležitost obdržet finanční pří-
spěvek v rámci Programu regenerace MPZ 
z prostředků ministerstva kultury. 

V rámci tohoto programu jsou Kašperské 
Horách aktivní a současně se daří získávat 
dostatek finančních prostředků na zamýš-
lené akce obnovy. Například za posledních 
cca 14 let se podařilo získat finanční pří-
spěvky na obnovu hned několika objek-
tů ve vlastnictví fyzických osob i církve. 
Jedná se například o měšťanské domy č.p. 
11, č.p. 17, č.p. 36, z církevních objektů se 

jednalo o objekt farního úřadu, práce sou-
visející s odvlhčením objektu a zajištěním 
statiky kostela P. M. Sněžné, schodiště 
kostela sv. Markéty či obnova východního 
průčelí radnice v K. Horách. 

Nejednalo se však pouze o stavební 
práce, ale rovněž o náročné restaurování 
vzácného vybavení kostela sv. Markéty. 
Ve třech etapách probíhalo restaurování 
pozdně barokních varhan tohoto našeho 
svatostánku. V loňském roce se započalo 
s restaurováním barokního hlavního oltá-
ře kostela, konkrétně se čtyřmi sochami 
světců v podživotní velikosti. 

Pokračování na straně 14

Východní průčelí radnice v Kašperských Horách po obnově v r. 2016
Kašperské Hory, kostel sv. Markéty, detail poškození ruky sochy sv. Jiljí 
s dořezbou prstových článků 
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Vzpomínka k 170. výročí narození 
a 95. výročí smrti šumavského 

spisovatele

Karla Klostermanna ctíme jako spisovate-
le, který se čitelně prosadil v proudu čes-
ké realistické prózy sklonku 19. a počátku 
20. století. Českému čtenáři přiblížil život 
tehdejší Šumavy a jihočeského venkova. 
Spolu s prvními uměleckými fotografy tak 
mimo jiné pomáhal objevovat náš kraj pro 
tenkrát počínající turistický ruch.

Karla Klostermanna si lze připomenout ne-
jen jako umělce – uznávaného spisovatele, ale 
také jako reálnou osobnost, dokonce jako ob-
čana našeho města. Vždyť právě Kašperské 
Hory byly dlouhou dobu jeho stálým bydliš-
těm. Sem se vracel za rodiči, početnými sou-
rozenci a dalšími příbuznými a přáteli. Navíc 
v devadesátých letech 19. století (už jako 
středoškolský profesor) jezdil na prázdniny 
do horské usedlosti - takzvaného „bílého 
domku“ na Klapperlu na Vysokém (dnešním 
Klostermannově) vr-
chu mezi Kašperskými 
Horami a Rejštejnem. 
Odtud podnikal své 
šumavské výlety, od-
tud vycházel na ná-
vštěvy maminky a ně-
kterých sourozenců 
do Kašperských Hor, 
za bratrem Jakubem 
na rejštejnskou faru, 
k příbuzným do 
Srní a za přáteli do 
Sušice. Zde rovněž 
pilně psal svá někte-
rá díla… Zcela živě 
na tyto své pobyty 
na „Klapperlu“ vzpo-
míná ve sbírce svých 

drobných próz „Prázdniny na Šumavě“. Do 
Kašperských Hor umístil Klostermann děj 
řady svých románů a povídek. Není divu, 
vždyť Kašperské Hory byly tehdy přiroze-
ným městským centrem celé střední Šumavy. 
Hlavním zdrojem prospěchu šumavského 
města byly už tenkrát jeho rozsáhlé lesní ma-
jetky. Postavení sídla posílilo umístění okres-
ních úřadů, založení středních škol - nižší 
reálky a dřevařské odborné školy. Nezvykle 
rozsáhlou agendu tu vedl známý okresní 
soud, nově bylo tu zřízeno místo městského 
lékaře. Lidé z celého okolí sem chodili a jezdili 
nakupovat, setkávali se zde v četných hospo-
dách nebo při dobytčích trzích. Málokdo, byť 
to byl obyvatel i toho nejzapadlejšího koutu 
v okolí, si nechal ujít slavnou kašperskohor-
skou pouť Panny Marie Sněžné. V souvislosti 
s Kašperskými Horami si připomeňme slav-
ný román V ráji šumavském, prózy Hostinný 
dům, Pozdní láska, Odyssea soudního sluhy 
nebo Pan profesor, dále třeba povídku Vojta 
Kudrna. Jako milovníka historie mne v ro-
mánu v Ráji šumavském doslova fascinuje 
podrobné barvité líčení slavné pouti Panny 
Marie Sněžné, zejména tradičního lidna-
tého procesí. V románu Hostinný dům pak 
ožívají sousedské, většinou přátelsky vřelé 
vztahy obyvatel Strašína a Kašperských Hor.

Pokračování na straně 15

Klostermannova rodina 
a Kašperské Hory

MUDr. Josef Klostermann a Charlotta 
Klostermannová, rodiče spisovatele Karla 
Klostermanna

Karel Klostermnn se sourozenci, počátek 70. let 19. století, snímek z dob 
vídeňských studií K. Klostermanna, Muzeum Šumavy

Dokončení ze strany 13

Finanční podpora ze strany Programu je 
od 50 do 100%, v závislosti na typu žada-
tele a charakteru akce obnovy. V příštích 
letech se bude nepochybně pokračovat 
v restaurování hlavního oltáře v kostele 
sv. Markéty. Na restaurování je státní pří-
spěvek z Programu až 100 % uznatelných 
nákladů, takže například na restaurování 
varhan a hlavního oltáře nešly kromě jed-
né stavební etapy z městského rozpočtu 
žádné peníze. Místní samospráva pouze 
administruje projekty, a současně je ga-
rantem využití státního příspěvku a pro-
váděné akce obnovy.

Zdeněk Svoboda Kašperské Hory, kostel sv. Markéty, sochy 4 světců z hlavního oltáře po ukončení restaurování
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Dokončení ze strany 14

Nenápadná povídka Vojta Kudrna oslovu-
je podrobným popisem praktik domácího 
okresního soudu, jeho zacházení s drobnými 
delikventy (zvláště bezdomovci) i fungování 
městského vězení ve zdejší radnici, které se 
zázračně dochovalo až do dnešních dnů.

Dá se tvrdit, že Kašperské Hory jsou 
„Klostermannovo město“. Karel Klostermann 
tu má svůj pomníček, místní kino zde nese 
spisovatelovo jméno, je tu Klostermannova 
ulice, pamětní deska na domě čp. 12 – 13 
ve Vimperské ulici připomíná místo, kde 
Klostermann s rodiči a sourozenci bydlí-
val v 60. letech 19. století. V našem Muzeu 
Šumavy v Kašperských Horách se uchovává 
část spisovatelovy pozůstalosti, rukopisy, podo-
bizny, fotografie, nábytek, osobní předměty… 
také stůl a kalamář z jeho pracovny v Plzni, 
předměty nepochybně unikátní a vzácné. 
Klostermannovy návštěvy Kašperských Hor 
byly poměrně časté dokud byla živa maminka, 
tedy do září 1903. Téměř ustaly po roce 1908, 
kdy ho zklamal laxní přístup městské správy 
při událostech protičeských výpadů při sjezdu 
německého šumavského spolku v Kašperských 
Horách. 

Připomeňme si alespoň ve stručnosti 
Klostermannovu rodinu. Spisovatelův otec 
MUDr. Josef Klostermann nastoupil místo 
městského lékaře v Kašperských Horách 
v říjnu roku 1862. Pocházel z rodiny, která 
měla na Šumavě více než staletou historii. 
Jeden z prvních předků Daniel Klostermann 
sídlil už koncem 17. století na statku mezi 
Kvildami. Přes přání své matky, která chtěla, 
aby se syn stal knězem, Josef Klostermann 
vystudoval ve Vídni medicínu. V Kašperských 
Horách tento nový městský lékař, první lé-
čitel v místě s vysokoškolským diplomem, se 
stal brzy členem městské rady. Když ne-
souhlasil s rozpočtem města a určitými 
machinacemi s financemi, opustil dobře 
honorované místo a stal se v městě 
jen praktickým lékařem bez nároku na 
penzionování. V Kašperských Horách 
se Josef Klostermann pustil do politic-
ké kariéry. Znal se s řadou osobností 
českého kulturního a politického života 
včetně F. L. Riegra, kterého provázel při 
jeho cestě Šumavou. Dr. Klostermann 
byl několik let starostou kašperskohor-
ského okresu a kandidoval také do zem-
ského sněmu v roce 1867, ale zvolen 
nebyl. Podle vzpomínek svého syna 
spisovatele žil Josef Klostermann kraj-
ně střídmě, nevyhýbal se fyzické práci, 
uměl výborně plavat, ovládal jízdu na 
koni, vydával se na dlouhé procházky 
a pokud ho netlačil čas, chodíval i ke 
vzdálenějším pacientům pěšky. Mluvil 
pěti jazyky a jako samouk se naučil 
hrát na klavír. Zpíval krásným baryto-
nem. Měl prý tak vybrané a uhlazené 
chování, že v něm nikdo ani nemohl 
tušit synka z nejzapadlejších kon-
čin Šumavy. Se svou pozdější chotí 
Charlottou, rozenou Hauerovou, která 

pocházela ze starého a známého sklářského 
rodu Abele, se Josef Klostermann seznámil 
v Hůrkách na Šumavě. V době příchodu do 
Kašperských Hor byli Klostermannovi již 
poměrně zralou manželskou dvojicí, ačkoliv 
měli ještě malé děti. Doktoru bylo již osm-
ačtyřicet a Charlotta byla o osm let mladší.

Klostermannova rodina byla poměrně po-
četná. Budoucí spisovatel měl totiž celkem 
devět mladších sourozenců, čtyři bratry a pět 
sester. Mladý Karel Klostermann své rodiče 
a sourozence rád navštěvoval. Cestoval sem 
na prázdniny ze studií na gymnáziu v Písku 
a později na medicíně ve Vídni. Jedno téměř 
dobrodružné putování z Písku na vánoční 
svátky u rodičů v Kašperských Horách za-
chytil v próze Na cestě k domovu. Také ces-
ty z Vídně byly pro mladého Klostermanna 
značně zdlouhavé a obtížné, zvláště v zimě. 
Před vznikem železnice do Českých Budějovic 
cestoval obvykle po Dunaji do Pasova, odtud 
dostavníkem do Freyungu a pak musel pěšky 
přes vysoko položené horské pláně u Bučiny 
a Kvildy. Opačným směrem z Pasova do Vídně 
cestoval student Klostermann nezřídka na 
dřevařských vorech, což bylo značně dobro-
družné a samozřejmě poněkud nebezpečné. 

Zvlášť těžká doba rodině nastala, když 
MUDr. Josef Klostermann v listopadu 1875 
zemřel a o nezaopatřené děti a k tomu 
ještě o dědečka se musela Charlotta 
Klostermannová starat sama. Po smrti svého 
manžela žila s částí své rodiny zcela v ústra-
ní, mimo ruch městečka. Lidé ji vnímali jako 
dlouholetou pomocnici zasloužilého lékaře. 
Na paní doktorovou si lidé zvykli tak, že ji 
mnozí z nich navštěvovali v drobných zdra-
votnických záležitostech ještě dlouho po smrti 
jejího manžela. Radila také v záležitostech lé-
čení domácích zvířat a dobytka, byla tak své-
ho druhu prvním veterinářem v Kašperských 

Horách. Paní Klostermnnová byla velice pra-
covitá, vyznala se v pletení, vyšívání, háčko-
vání i v jemných ručních pracích. I takto své 
rodině hmotně přilepšovala. Farní kronika ji 
dokonce chválila, že s dcerami a dalšími mla-
dými dámami sešila a vyšíváním vyzdobila 
nádherný baldachýn pro svatostánek místní-
ho kostela. Paní Lotta přežila svého manžela 
o plných dvacet osm let. Ještě když jí bylo 
osmdesát, psala svou korespondenci nádher-
ně a vzletně pečlivým a úhledným písmem, 
okouzlovala každého svým uměním spole-
čenské konverzace. Zemřela 23. září 1903, 
pohřbena byla po boku svého nejmladšího 
syna Jakuba v Rejštejně, který tu byl farářem 
a odešel z tohoto světa v poměrně mladém 
věku pouhých třiceti sedmi let.

V Kašperských Horách se narodily nada-
né spisovatelovy neteře Anna a Ernestina 
Jelinekovy. Jedná se o dcery Klostermannovy 
nejstarší sestry Rózy, která se v Kašperských 
Horách v roce 1871 provdala za učitele 
kreslení na zdejší podreálce Aloise Jelínka. 
Tento mladý středoškolský učitel se s ro-
dinou Klostermannovou spřátelil hned po 
jejím příchodu do Kašperských Hor. Učitel 
Jelinek s Klostermannovou rodinou trá-
vil také jejich první vánoce v Kašperských 
Horách v roce 1862. 

Manželům Aloisi a Róze Jelínkovým se 
v Kašperských Horách narodily dvě dcery 
Anna v roce 1875 a Ernestina v roce 1880. 
Anna Jelinek (Jelineková) si zvolila učitelské 
povolání a časem se stala ředitelkou jedné 
z vídeňských škol. Nikdy se neprovdala a ze-
mřela teprve v roce 1972 v požehnaném věku 
97 let. Stala se první překladatelkou českých 
spisů svého strýce Karla Klostermanna do 
němčiny a sepsala rovněž obsáhlý životopis 
svého děda MUDr. Josefa Klostermanna, kte-
rého si velmi vážila, ačkoli osobně ho nemohla 

poznat. Tato práce, která je na 254 stra-
nách normovaného strojopisu a nese ná-
zev „MED.Dr. Josef Klostermann – Leben 
eines Arztes im Böhmerwald“ zůstala 
však v rukopise – strojopise. Originál je 
v soukromém majetku, po jedné kopii 
vlastní Böhmerwaldmuseum v Pasově 
a Muzeum Šumavy v Kašperských 
Horách. Díky aktivitám Jihočeské vě-
decké knihovny v Českých Budějovicích 
byl přeložen a publikován rukopis jejích 
vzpomínek na Šumavu Ztracený domov.

Druhá Klostermannova neteř 
z Jelínekovy rodiny – Ernestina (Tina) 
Jelinek (Jelínková), narozená 18. října 
1880 v Kašperských Horách, byla mimo-
řádně nadanou malířkou. Žila určitou dobu 
v Ostravě. Soubor jejích obrazů, ovlivně-
ných secesí, je uložen v muzeu v Železné 
Rudě, kam jezdívala na prázdniny.

Uvědomujeme si , že 
v Klostermannově rodu, byli lidé nad-
míru nadaní, kulturní a pracovití, od-
daní šumavští vlastenci. Mnoho svých 
sil věnovali také našemu městu. Proto 
i jim kromě našeho spisovatele patří 
naše skromné vzpomínání.
Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy K. Hory

Karel Klostermann se společností na Klapperlu u Kašperských 
Hor, počátek 90. let 19. století, Muzeum Šumavy



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJstrana 16

Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku, periodicita: měsíčník, 
místo vydávání: Kašperské Hory, registrační číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, www.kasphory.cz; IČ 00255645. Redakce: Lenka Doubková, mail: 
zpravodaj@kasphory.cz. Grafická úprava: Ing. Veronika Lukešová. Složení redakční rady je uveřejněno 
na internetových stránkách města. tisk: Dragon Press s.r.o., Klatovy. Pravidla pro vydávání Kašpersko-
horského zpravodaje, ceník inzerce, elektronická verze aktuálního vydání a archiv předchozích ročníků 
jsou k dispozici na webu města: http://www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE

20. března 2018,
příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

Veterinární ordinace 
Kašperské Hory

MVDr. Martina Fišerová, 
MVDr. Darina Ondráčková

Tel.: 773 426 600, 773 426 455

Provozní doba

Pondělí
9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00

Úterý
operační dny, práce v terénu

Středa
9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00

Čtvrtek
operační dny, práce v terénu

Pátek
9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00

Sobota
9.00 - 12.00

Mimo ordinační hodiny konzultace na 
telefonu a návštěvy dle dohody.

OPRAVA:  
Jak jsme volili 

prezidenta
V minulém čísle zpravodaje jsme 

zveřejnili výsledky volby prezidenta 
ČR v Kašperských Horách a okolních 
obcích. V tabulce II. kola volby došlo 
k chybnému uvedení výsledků u obcí 
Horská Kvilda a Modrava, proto nyní 
uvádíme správné údaje a čtenářům se 
omlouváme.

-red-
Výsledky II. kola

město / obec 
kandidát | % získaných hlasů | volební 
účast

Horská Kvilda
Drahoš Jiří   | 79,89
Zeman Miloš   | 20,10  | 89,45 %

Modrava
Drahoš Jiří   | 80,67
Zeman Miloš   | 19,32  | 97,64 %

Děkujeme za informovanost Vašich přátel – lyžařů 

Na Vaši účast se těší Emil 

 

Ski areál Kašperky Vás zve na 

ZÁVOD PO STARU Z LIŠÁKU 
S EMILEM 

Na dřevěných lyžích v dobovém oblečení 

 sobota 10. března 2018 

KATEGORIE: 

A) Páni a dámy – vázání s volnou patou 

B) Páni a dámy – vázání Kandahár 

Prezentace u malého vleku do 10:30 hodin 
Startovné dobrovolné 

 Pro první tři věcné ceny 
 Upomínkový diplom pro všechny  

Masopustní veselí, foto Stephan Dolák
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Tenisový 
turnaj

Dne 3. 2. 2018 se příznivci tenisu 
z Kašperských Hor a okolí zúčastnili te-
nisového turnaje ve čtyřhře. Turnaj se 
hrál ve Strakonicích v tenisové hale na 
třech dvorcích s umělým povrchem. Na 
turnaji startovalo 8 dvojic, které po lo-
sování byly rozděleny do dvou skupin.

Prví místo po výborném výkonu 
a bez porážky obsadila dvojice Kankrlík, 
Petráš, druhé místo Reisinger, Pajer ml. 
a třetí skončili Olšaník, Pajer st. 

Bohužel na všechny zájemce se z ka-
pacitních důvodů nedostalo, všichni 
litovali, že u nás ve městě nemáme 
alespoň dva venkovní antukové kurty, 
kde bychom se mohli scházet a pořádat 
podobné akce i pro děti.

Jaroslav Reisinger 

Vánoce s infarktem
„Když jsem stavěl betlémek,  

je vánoční doba,  
položil mne infárktek,  

dáreček pro oba.“

Tak si pro mne přišla ta zubatá potvora 
s kosou. Na štěstí byla ta kosa tupá a tak 
posádka dvou rychlých sanitek a převoz 
helikoptérou, jí tu kosu vyrvala z rukou. 
V Plzni mi jednu věnčitou tepnu rozší-
řili a za pár dní ve Vinohradské FN mi 
bylo opraveno potrubí k srdci pomocí ba-
jpásů. Cestu sanitkou do Prahy jsem si 
užil, šofér houkal, jako by vezl Zemana. 
A Štědrý den v nemocnici? Nádhera. 
V pět ráno měření tlaku a čerpání štěd-
rovečerní moči, za hodinku nějaká injek-
ce, braní krve a na přistavený gramofon 
jsem nic nenahrál, asi byla špatná jehla. 
V osm snídaně s vánočkou a jako zákusek 
hrst prášků. Na oběd polévka hrachová 
a kroupy, což jsem odmítl slovy, že chci 
vidět zlatý prasátko.

Po celý den jsem dostával přání ne 
k Vánocům, ale k brzkému uzdravení od 
kamarádů. Přišla i zpráva, že se mnozí za 
mne v kostele pomodlili, za což jim velice 
děkuji. Po večeři, file a salát, si přišel doktor 
poslechnou mé měchy a po pohádce hajaja.
Nebyl to krásný večer?

Za pár dní jsem na chodbě trénoval chůzi 
a dejchání do balonku a osmého ledna jsem 
už byl v Poděbradech na doléčení, což mi 
prospělo. Všeliké procedury, rotoped, cvi-
čení a hlavně dlouhé procházky dokázaly, 
že nové potrubí bude dobře sloužit.

Konečně 6. února jsem zase doma a zno-
vu velmi děkuji všem, kteří mne v boji s tou 
zubatou podporovali.

Přišel jsem o pochod k pomníčku štěd-
rovečerní havarie, o roli Herodesa, o mši 
půlnoční, o výstup na Sedlo i sjezd z Lišáku 
s pochodněmi, ale jsem rád, že stále žiji 
i díky vám. Proto slibuji, že tu s vámi budu 
až do smrti! Nádhera.

-ek-

Masopust jsme si užili!
Opět po roce, letos 13. února, jsme se 

vydali s průvodem masek pozvednout ma-
sopustní náladu v našem městě. Sraz všech 
maškarád proběhl tradičně na náměstí 
u kašny, odkud jsme se vydali před radnici, 
kde nám byl starostou města dán souhlas 
k zahájení Masopustu a zároveň nám předal 
na tento den, klíče od města. Taktéž oddal 
masopustní novomanžele, kteří do svazku 
manželského vstoupili samozřejmě dob-
rovolně. Odměněn byl novým účesem od 

našich lazebníků, kteří svým umem všechny 
pobavili. K povzbuzení nálady, zpěvu a tan-
ci nás opět doprovodili místní "Kůrovci".

Děkujeme všem za vřelá přijetí, pocho-
pení, vstřícnost a pomoc při konání této 
tradice. Věříme, že se k nám v příštím 
roce připojíte! Vždyť jde o tradici, při 
které se pobavíte a odreagujete od běž-
ných starostí.

Takže zase za rok. - "AHOJ MASOPUSTE!!!"
-rk-

Foto Stephan Dolák
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V kašperskohorském kině se v pátek 
16. února od 19 hodin uskutečnil společen-
ský večer Svět podle Karla Klostermanna 
aneb 170. výročí narození spisovatele 
Šumavy, věnovaný slavnému autorovi. 
Karel Klostermann bývá právem nazýván 
„spisovatelem Šumavy“. Osobitému kra-
ji a nelehkým životním osudům tamních 
obyvatel zasvětil celé své dílo. Letos, 
přesně 13. února, si literární svět připo-
mněl 170. výročí Klostermannova narození.

Ve vestibulu kina byla připravena již od 
17 hodin malá výstava, kde mohli návštěv-
níci vidět některé věci z pozůstalosti po 
spisovateli a také zajímavou sbírku románů 
Karla Klostermanna. Knihy zapůjčil pro tuto 
událost nejstarší obyvatel Domova s pečo-
vatelskou službou v Kašperských Horách, 
pan Rudolf Mareš. Některé výtisky byly vy-
dány již v roce 1925. Atmosféru celého ve-
čera podtrhlo také 300 fotografií z odkazu 
Karla Klostermanna, které připravil PhDr.

Vladimír Horpeniak z Muzea Šumavy a hu-
dební zpestření, o které se postaral Marek 
Hamberger.

Součástí večera byl například filmo-
vý dokument Karel Klostermann očima 
dětí, který natočili žáci deváté třídy kaš-
perskohorské ZŠ. Divadelní hra Tenkrát 
na šumavských stráních, inspirovaná 
K lostermannov ým 
románem „Ze svě-
ta lesních samot“, 
v podání ochot-
n í k ů  z  d i v ad l a 
DRAK či přednášky 
Václava Sk lenáře 
a PhDr. Vladimíra 
Horpeniaka o živo-
tě a díle spisovatele 
na Šumavě. Na pro-
gramu byla projek-
ce dokumentárního 
filmu Jana Loučíma 

V pátek 19. 1. 2018 bylo v kašperskohor-
ském kině připraveno netradiční představe-
ní. Filmová pohádka O kouzelném jablku, 
kterou natočili amatérští divadelníci a kaš-
perskohorské kino bylo prvním kinem na 
Šumavě, které ji mohlo divákům představit. 
Do kina v pátek podvečer zavítalo více než 
30 diváků, hlavně rodiče s dětmi. Na ve-
čer ve 20 hodin byl připraven další český 
film, tentokrát česká komedie Jana Hřebejka, 
Zahradnictví - Dezertér. Film od profesionál-
ních filmařů v hlavní roli s Jiřím Macháčkem 
však zůstal bez zájmu diváků. Otázkou 
zůstává proč? Proč se český film nesetkal 
se zájmem? Filmoví distributoři naříkají, že 
lidi přestávají chodit do kina a radši si filmy 
stahují z internetu. Jak proti tomu bojovat? 
Nemá smysl dělat propagační protipirát-
ské kampaně a vymýšlet způsoby ochrany. 
Shlédnutí filmu je událost. Není to to samé, 
jako když si člověk při žehlení pouští v te-
levizi seriál nebo když si před spaním pustí 
televizi s nastaveným automatickým vypnu-
tím. Tomu by mělo odpovídat i místo, kde 

film shlédnete. Kino 
je k tomu ideální, 
protože to je místo, 
kde se nedělá nic 
jiného, než, že se 
promítají filmy. Kino 
v Kašperských Horách 
bylo dříve místem 
společenským, do 
kterého chodili mimo 
jiné také vojáci a uč-
nice. Pravdou je, že 
jim kolikrát bylo úpl-

ně jedno, co se promítalo. Ona v té době 
byla také jiná nabídka filmů. Současná nabíd-
ka je ovlivněna hlavně americkou filmovou 
produkcí. Ale ani český film nezahálí, neboť 
jak v minulém tak i v letošním roce budou 
milovníci českých filmů věřím uspokojeni. 
Pokud ale přijdou do 
kina.

Nabízí se otázka, 
na co by vlastně kaš-
perskohorský divák 
do kina přišel? Akční 
film? Romantika? 
Poznání? Historie? 
Chce mít kino s nej-
modernější techni-
kou, schopno pro-
mítat i ve 3D? Nebo 
si váží toho, co kino 
nabízí a jen není 
uspokojen nabídkou 
filmů? V nejbližším 
okolí Kašperských 
Hor není moc moder-

ních kin, které by promítali denně. Nejbližší 
je v Sušici. Je snad ochoten kašperskohor-
ský divák cestovat za zajímavým filmem? 
V tomto roce v našem kině připravujeme 
pár novinek, které by mohly diváka do kina 
přilákat. V březnu a květnu to budou di-
vadelní představení, v březnu také koncert 
známého českého zpěváka Ondřeje Rumla 
a festival dětských filmů Kašpérák, v dub-
nu další filmový festival, tentokrát s ná-
zvem Expediční kamera – filmy cestopisné, 
květnové a červnové víkendy zaměřené na 
tematické filmy od významných režisérů. 
Připravují se také některé stavební úpravy. 

Kino v Kašperských Horách si přeje 
být živoucím stánkem kultury v tomto 
městě. Zda-li bude, to záleží hlavně na 
vás, na divácích. 

Radek Nakládal

Proč (ne)chodit 
v Kašperských 
Horách do kina?

Člověk z ráje s obrazy a hudbou na tex-
ty z knih Karla Klostermanna. Strakonický 
pivovar připravil pro všechny milovníky 
piva ochutnávku novinky ze strakonického 
pivovaru – světlý 12˚ ležák nazvaný lako-
nicky Klostermann.

Víkend s Karlem Klostermannem po-
kračoval také v neděli 18. 2. koncer-
tem v kostele sv. Markéty na náměstí. 
Gotickým prostředím kostela zněl krásný 
soprán Anety Ručkové a varhany, na které 
hrál Josef Kratochvíl.

Chci poděkovat všem, kdo přišli, kdo 
pomohli a kdo nezapomněl na spisovatele 
Šumavy v Kašperských Horách.

Radek Nakládal

Svět Klostermanna ožil 
nejen v kašperském kině
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Na tuto otázku dostanete odpověď, po-
kud na začátku měsíce března přijdete do 
kina v Kašperských Horách. Bude zde totiž 
účinkovat pražské divadlo Zaseto se svo-
jí inscenací Shoes Jana Krause. Divadelní 
parodie na známou televizní show nabíd-
ne pořádnou dávku humoru, nadsázky 
a samozřejmě svébytného „moderátora“ 
se čtveřicí „vzácných hostů“ na červené 
sedačce.

„Inscenace Shoes Jana Krause vznika-
la postupným, přirozeným způsobem. 
Postupně se ke mně dostávaly první rekvi-
zity typu košile Ondřeje Hejmy či tibetské 
roucho a také jsem si začínal více všímat 
podoby některých našich členů s českými 
osobnostmi. Až z toho vznikla zajíma-
vá čtveřice Hejma, Havlová, Dalajláma 
a Ovčáček. Jde čistě o parodii na veřejnos-
ti známou večerní talk-show a naším cílem 
jednoduše je, aby se diváci během celého 
večera bavili“, vysvětlil scénárista a pro-
ducent Divadla Zaseto Martin Procházka.

Zveme vás 9. 3. v 19.30 hodin do kina 
v Kašperských Horách. Vstupenky jsou 
již v předprodeji na radnici na MěKIS. 

Radek Nakládal

V sále kina v Kašperských Horách přiví-
táme v březnu výjimečný a zajímavý hlas, 
který s sebou přiveze zpěvák a hudebník 
Ondřej Ruml. 

Začínal jako hráč na pětistrunné ban-
jo v bluegrassové kapele Modrotisk. Po 

studiu zpěvu na Konzervatoři Jaroslava 
Ježka vystupoval převážně v pražských 
klubech s různými jazzovými a funko-
vými formacemi. V roce 2008 jste ho 
mohli vidět v pěvecké talentové soutě-
ži X – FACTOR, kde se umístil na dru-

hém místě. V roce 2009 ztvárnil hlavní 
roli Martina v lyrikálu Michala Horáčka 
a Petra Hapky Kudykam, který uvedla 
Státní opera v Praze. Následovala role 
Raimonda v obnovené verzi muzikálu 
Johanka z Arku (divadlo Kalich), role 
Victora Huga v muzikálu Quasimodo (di-
vadlo Hybernia) a titulní role v rockové 
opeře Janka Ledeckého Hamlet (divadlo 
Broadway). 

V současnosti hostuje v roli Hajného 
ve studiu Ypsilon ve hře Rusalka nejen 
podle Dvořáka. V roce 2010 vydal au-
torské album Proměna a v roce 2014 al-
bum Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce 
a Wericha, které bylo velmi pozitivně 
přijato kritikou i veřejností a bylo oceně-
no Zlatou deskou. Koncertuje buď sólově 
s efektem zvaným looper, s pomocí kte-
rého vytváří sám celé písně pouze svým 
hlasem. “Nepopírám, že velkou inspirací 
je mi Bobby McFerrin, jen jdu trochu ji-
nou cestou, protože k tomu ještě použí-
vám přístroj looper, za pomocí kterého 
nahrávám svým hlasem smyčky a tak 
vznikají vícehlasé písně.“ Říká Ondřej, 
který byl za svůj poslední počin, album 
Nahubu, nominován na zpěváka roku 
v prestižní hudební anketě Ceny Anděl 
2017 a získal ocenění Zpěvák roku v an-
ketě Žebřík. Do Kašperských Hor přijede 
Ondřej Ruml právě v rámci svého turné 
One Man Show – NAHUBU , se kterým 
se na podiích objevil poprvé v minulém 
roce. Srdečně zveme 29. 3. v 19 ho-
din do kina v Kašperských Horách. 
Vstupenky jsou již v předprodeji.

Radek Nakládal

Výjimečný hlas zazní  
v kašperskohorském kině

P ř i j ede  Jan  K raus  
do Kašperských Hor?
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Na Bílou sobotu 
se vyplatí také 
vyrazit do kina

31. 3. v 17.30 hodin bude v kašpersko-
horském kině promítnut velmi zajímavý 
film dvojice Jana Kristina Studničková 
a Otakáro Maria Schmidt s názvem 
Alenka v zemi zázraků.

Jedná se o autobiografické vzpomínání 
autorky, která očima Alenky v říši divů 
vidí v současném světě svoje dětství, kte-
ré se jí vykresluje také mimo jiné skrze 
slavnosti, kterými doslova protančí svým 
dětským fantazijním viděním světa. Před 
očima jí ožívají legendární postavy svatého 
Jana Nepomuckého, Pražského Jezulátka, 
Malého Prince a další.

V hlavních rolích se představí Viktorie 
Stříbrná, Boleslav Polívka, Veronika Žilková 
nebo Jiří Dvořák. K přítomným divákům 
promluví i samotný režisér Otakáro Maria 
Schmidt a tento poetický rodinný film 
může být pro vás příjemným zpestřením 
velikonočních svátků.

Velikonoční 
program již  

od pátku 30. 3.

S dětmi můžete 
také vyrazit na pá-
teční tvořivé dílny, 
které se taktéž bu-
dou odehrávat v pro-
storu městského kina. 
Sobotní  program 
doplní komentova-
né prohlídky města. 
Velikonoční akce vr-
cholí v neděli celo-
denním programem 
na Kašperskohorském 
náměstí s divadelní 
a hudební produkcí 
i tradiční soutěží.

Radek Nakládal

30. 3.  -  1. 4.  2018

14.00 – 16.00 Ve�ikonoční t�oři�é dí�n� pro děti i dospělé
PÁTEK  30. 3.

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

VELIKONOČNÍ  
KAŠPERSKÉ HORY

4 t�oři�é dí�n� - zdobení pe�níčků, p�etení pom�ázek, ���oba H�a�ounů a �če�iček z šišek. Vstup 60 Kč. 
�estibu� kina Kašpe�ské Ho��

10.30  Ve�ikonoční p�oh�ídk� města     
Předp�odej �stupenek na MěKIS, te�. 376503413. 

S�az před budo�ou �adnice. 

SOBOTA  31. 3.
      17.30  A�enka � zemi záz�aků

    no�� �odinn� ��m Jan� K�istin� Studničko�é 
 a  Otaká�a Ma�ia Schmidta 

            Vstupné děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč. 

   
   

   

      

NEDĚLE  1. 4.

10.00 - 17.00 Ve�ikonoční řemes�né t�h� 
11.30 Di�ad�o KVELB , Ve�ikonoční nak�ádačka  
Loutko�é di�ad�o p�o děti i p�o dospě�é

13.00 Benedictus - písně středo�ěké a 
�e�ikonoční

14.00 Kame�ot �e�i�a�  
Hudební ��stoupení - �o�k

15.00 Soutěž o nej�epší �e�ikonoční 
nádi�ku
16.00 Di�ad�o K�e�b 
Loutko�é di�ad�o p�o děti i p�o dospě�é

17.00 Padd�‘s Bange�s 
Hudební ��stoupení - i�ská hudba � podání ob�í-
bené sušické skupin�

Ce��m p�og�amem �ás p�o�ede Radek Nak�áda�.

Změna p�og�amu ��h�azena

Plakát B2 - Ruml.indd   1 2.2.2018   13:17:47

    Nenechte si ujít
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Březen – za kamna vlezem. A když už 
jsme u těch kamen, tak si něco dobrého 
uvaříme, aby nám tam bylo veseleji. Dnes 
si uvaříme něco zahřívacího, zdravého a sa-
mozřejmě nebude chybět ani sladká tečka 
nakonec. 

Jehněčí kebab s cizrnovým salátem

600 g mletého jehněčího masa
1 ks cibule
1 lžičku sušené máty 
1 feferonka
citronová kůra
1 vejce, sůl, pepř, olej na potření

Na salát:
400 g cizrny
1 ks červené cibule
150 g červené papriky
150 g řapíkatého celeru
50 g sušených rajčat (olej z rajčat také 

zužitkujeme)

Maso umeleme, cibuli a feferonku na-
drobno nakrájíme a vše dáme do mísy. 
Přidáme mátu, vejce, citronovou kůru, oso-
líme a opepříme dle chuti. Vše řádně pro-
mícháme a vytvoříme 12 tenkých válečků. 
Každý z nich napíchneme na špejli a dobře 
přitiskneme rukou. Válečky poklademe na 
pekáč vyložený pečícím papírem a potřeme 
je olejem. Vložíme do trouby předehřáté 
na 190˚ C, zapneme gril a grilujeme asi 15 
minut. Nezapomeňte válečky otáčet, aby 
se opekly ze všech stran. Cizrnu uvaříme 
do měkka (použijeme-li konzervovanou 
cizrnu, pak ji jen scedíme). Cibul nakrájí-
me na proužky, papriku zbavíme semínek 
a nakrájíme ji na kostičky, celer na plátky. 
Přidáme pokrájená sušená rajčata a vše 
dobře promícháme. Dochutíme trochou 
oleje z rajčat. Na talíř naaranžujeme salát 
a přidáme váleček kebabu. 

Ruský medovník

3 vejce
190 g másla
3 lžíce medu
1 hrnek cukru
2 lžičky jedlé sody
hladká mouka dle potřeby

Náplň:
2 hrnky cukru
1,5 l zakysané smetany

Máslo s medem rozpustíme v men-
ším hrnci. Ve vodní lázni vyšleháme vej-
ce s cukrem do hladké pěny a za stálého 
míchání přidáváme postupně máslo s me-
dem. Na závěr vmícháme ještě jedlou 
sodu. Necháme trochu vychladnout a do 
teplé směsi přidáváme mouku, dokud nám 
nevznikne hladké těsto, se kterým se jed-
noduše pracuje. Rozdělíme ho na 4 části. 
Každou z nich vyválíme přímo na pečícím 
papíru a přendáme na plech. Pečeme na 
180˚ C do zlatova. Pozor, aby se placky 
nepřesušily. Zakysanou smetanu vymíchá-
me s cukrem. Vychladlé placky mažeme 
krémem a vrstvíme na sebe. Kraje placek 
můžeme odřezat a rozdrobit. Použijeme je 
pak jako ozdobu. Medovník dáme přes noc 
do lednice, aby se rozležel. Nezbývá než 
vám popřát dobrou chuť a veselou náladu. 

Lena Yvona Geryková

My máme rádi... jídlo!
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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 �istin� 
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�� |

březen - duben | 9.00 - 16.00
Enkaustické ob�ázk�
V�sta�a Mi�uše Schma�zo�é.
Ob�ázk� ma�o�ané ho�k�m �oskem.
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

KRÁTKODOBÉ AKCE

2. 3. | 17.30
Hu��ínek a kouze�né muzeum 
Legendá�ní h�dino�é, kte�é dobře zná-
te. Fi�mo�� příběh Hu��ínek a kouze�-
né muzeum nabízí zce�a no�é, pů�odní 
dob�od�užst�í. Hu��ínka čeká nej�ětší 
dob�od�užst�í � ži�otě. Dé�ka 85 min, 
�stupné 60 Kč děti, 80 Kč dospě�í.
| kino Kašpe�ské Ho�� 

2. 3. | 20.00
In�e�no
znám� s�mbo�o�og (� podání Toma 
Hankse) se pouští do pát�ání po 
stopách, kte�é sou�isí se samotn�m 
Dantem. Pouští se do zá�odu s 
časem, kte�� je p�o�ede napříč ce�ou 

E��opou �e snaze zab�ánit sm�tícímu 
g�obá�nímu spiknutí. Dé�ka 121 min., 
�stupné 80 Kč. 
kino Kašpe�ské Ho�� |

7. 3. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� - Po�tuga�sko
Cestopisná přednáška s p�omítáním 
k�ásn�ch �otog�a�í. Po�to-město, Ná-
�odní pa�k Peneda Ge�es na se�e�ní 
h�anici země, Coimb�a-sta�é uni�e�zit-
ní město. A konečně Lisabon - h�a�-
ní město, kte�é ���ost�o do neb��a�é 
k�ás� a bohatst�í � 15. a 16. sto�etí. 
Přednášející: Pet� Dü��. Cena p�og�a-
mu: 20,- Kč. Te�.: 376 582 734, 731 
530 284, 731 530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

8. 3. a  15. 3. | 13.00 - 16.00
T�oři�á dí�na - Antist�eso�é ma�o�á-
ní  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. Cena p�og�a-
mu: 50,- Kč. Te�.: 376 582 734, 731 
530 284, 731 530 464 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

7. 3. | 14.00
Ka�á�nička k MDŽ
spo�ečné posezení p�o senio��
DPS Kašpe�ské Ho�� |

9. 3. | 19.30 
Shoes Jana K�ause
Di�ade�ní úspěšná pa�odie na známou 
TV sho� Jana K�ause � podání p�až-
ského di�ad�a Zaseto. Zajíma�é před-
sta�ení �ám nabídne pořádnou dá�-

ku humo�u, nadsázk� a samozřejmě 
s�éb�tného „mode�áto�a“ se čt�eřicí 
„�zácn�ch hostů“ na če��ené sedačce. 
Cena �stupenk� 150 Kč.
kino Kašpe�ské Ho��  |

13. 3. a  20. 3. | 10.00 - 13.00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněž-
nic) přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice 
s pano�amatick�mi �ozh�ed� do ob�asti 
střední Šuma�� a Pošuma�í. P�o z�ída-
�é děti i jejich �odiče a p�a�odiče. Dé�ka 
t�as� 5,5 km. Ná�očnost t�as� střední. 
P�osíme, na akci se předem přih�ašte. 
Cena p�og�amu: 50,- Kč. Te�.: 376 582 
734, 731 530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

14. 3. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� - Ma�oko a jeho 
šestinozí ob��ate�é
Cestopisná přednáška s p�omítáním 
úžasn�ch �otog�a�í. Tentok�át se do 
Ma�oka ��p�a�íme poznat jeho nej-
d�obnější t�o��. S úžasn�m s�ětem 
těchto d�obn�ch ži�očichů nás seznámí 
tato přednáška. Poznáme stěho�a�é 
m�a�ence, b�ouk� žijící � m�a�eništích 
a mnohé da�ší. Přednášející: Pa�e� K�á-
sensk�. Mak�o�otog�a�e. Cena p�og�a-
mu 20,- Kč
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

14. 3. - 16. 3. | 14.00 , 17.30
Kašpé�ák - Festi�a� dětsk�ch ��mů.
Každ� den d�a ��m� (�e 14.00 a 17.30 
hodin). Od 16.00 t�oři�é dí�n�. Sou-
těž o nej�epšího maskota Kašpé�áka 
– ��h�ášení na pátečním pod�eče�ním 
p�omítání. Nenechte si ujít p��ní �očník 
�esti�a�u dětsk�ch ��mů, kte�é potěší i 
dospě�é di�ák�.
Vstupné 50 Kč (��m) a 30 Kč (dí�n�).
kino Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA      BŘEZEN           I. ČÁST



gick�mi út�a��. Přednášející: Mi�os�a� 
Michna. Cena p�og�amu: 20,- Kč. Te�.: 
376 582 734, 731 530 284, 731 530 
464
IC a SEV Kašpe�ské Ho�� |

29. 3. | 19.00
Udá�ost ja�a � Kašpe�sk�ch Ho-
�ách! Konce�t zpě�áka Ondřeje 
Rum�a - One man sho�
Če�st�� d�žite� ocenění Zpě�ák �oku 
� anketě Žebřík. V�jimečn� konce�t � 
kině p�o ši�okou �eřejnost � Kašpe�-
sk�ch Ho�ách !
kino Kašpe�ské Ho�� |

29. 3. | 18.00
Ze�en� čt��tek
Mše s�. s um��áním nohou.
koste� s�.Ma�két� |

30. 3. | od 7.00
Ve�k� pátek
Ranní ch�á��, od 18.00 �e�kopáteč-
ní obřad�, ado�ace Božího h�obu do 
20.00
koste� s�.Ma�két� |

31. 3.| od 7.00
Bí�á sobota
�anní ch�á�� � koste�e s�. Ma�két�, 
� 7 hod, 10-12 hod  a 14-16 hod. kos-
te� ote�řen p�o ado�aci Božího h�o-
bu.
V 19 hod začátek �igi�ie na �a�ní za-
h�adě.
koste� s�.Ma�két� |

30. 3. - 1. 4. | Ve�ikonoce � Kašpe�-
sk�ch Ho�ách.
Od pátku ku�tu�ní p�og�am p�o děti i  
dospě�é - b�ižší in�o �iz. p�akát
kino a náměstí Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA    BŘEZEN            II. ČÁST
14. 3. | 10.15
Ce�odenní ���et s Jonášem o ja�-
ních p�ázdninách
Muzeum Šuma�a a Aquapa�k � Sušici 
(s�az na zastá�ce � 10.15, příjezd zpět 
� 17.30)p�o děti a m�ádež z Kašpe�-
sk�ch ho� a oko�í

16. 3. | 10.00 - 14.00
Hu�á na sněžnice
Zába�né soutěžení na sněžnicích (i 
bez sněžnic), pře�ážně p�o �odin� s 
dětmi � a�eá�u a oko�í IS a SEV Kaš-
pe�ské Ho��. P�osíme, na akci se pře-
dem přih�ašte. Cena p�og�amu: 50,- 
Kč. Te�.: 376 582 734, 731 530 284, 
731 530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho��  |

21. 3. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� - Šuma�a ča�o�ná
Přednáška s p�omítáním k�ásn�ch �o-
tog�a�í šuma�ské pří�od�. Ná�ado�é 
snímk� z ce�é Šuma��, m�h�, in�e�ze,  
Přednášející: V�adis�a� Hošek, přední 
�otog�a� Šuma��.
IS  a SEV Kašpe�ské Ho�� |

21. 3. | 13.00
V��oba �e�ikonočního �ěnce
p�o senio�� a osob� se zd�a�otním 
postižením
DPS Kašpe�ské Ho�� |

22. 3. | 13.00 - 16.00
T�oři�á dí�na - V�t�a�né �ec�k�o�ání
Na t�oři�é dí�ně se seznámíte s ne-
t�adičním ��t�a�n�m p�og�amem, a 
ještě spo�ečně najdeme ��t�a�né ��-
užití p�o �ěci, kte�é b� jinak skonči�� 
� koši. Cena p�og�amu: 50,- Kč. Te�.: 
376 582 734, 731 530 284, 731 530 
464 
IC a SEV Kašpe�ské Ho�� |

23. 3. | 17.00 
Noc s Ande�senem

Městská kniho�na Kašpe�ské Ho�� �e 
spo�up�áci se ZŠ, ZuŠ a MŠ Kašpe�ské 
Ho�� přip�a�i�a p�o děti da�ší dob�o-
d�užst�í p�né he�, úko�ů, pohádek. Ne-
bude ch�bět ani �ampióno�� p�ů�od.
Nutné se přih�ásit.Přih�ášku obd�žíte 
� ZŠ neno MŠ Kašpe�ské Ho��. 
ZŠ Kašpe�ské Ho�� |

24. 3. | 13.00 - 16.00
Bezpečně (nejen) � Kašpe�sk�ch 
Ho�ách 
Víte p�oč a kd� houkají si�én�? Jak se 
cho�at při e�akuaci? Sbo� dob�o�o�-
n�ch hasičů Kašpe�ské Ho�� �e spo�u-
p�áci s HZS P�zeňského k�aje pod zá-
štitou města Kašpe�ské Ho�� pořádá 
zába�ně naučné odpo�edne p�o děti i 
dospě�é.
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

25. 3. | 10.00
K�ětná nedě�e
Začíná p�ů�odem s �ato�estni od 
kap�e s�. Antonína. 10 hod.mše s�. 
se zpí�an�mi pašijemi s pě�eck�m 
sbo�em Metanoia.
Koste� s�.Ma�két� |

28. 3. |15.00 - 18.00
Uzd�a� se ob�ázkem
Seminář s ��ukou ma�o�ání s paní Ing. 
Janou Ha�bhube�o�ou jak si pomáhat 
k�es�ením ob�ázků, řešit osobní p�o-
b�ém� apod. technikou automatické 
a intuiti�ní k�esb�. Cena semináře 50 
Kč, � případě ��astních paste�ek a ski-
cáků cena 20 Kč. Na seminář můžete 
přijít kd�ko�i� mezi 15 a 18 hodinou. 
|V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho��

28. 3. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� - Pří�oda a 
ná�odní pa�k� USA
Poj�te s námi puto�at úch�atnou di-
�okou pří�odou, �ozmanit�mi geo�o-


