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Začátek turistické sezony 
2017 na hradě Kašperku
Letošní začátek turistické sezony byl v ně-

čem podobný těm v minulých letech a v ně-
čem se zase odlišoval. Hrad Kašperk poprvé 
otevřel své brány v sobotu 4. února, kdy se 
zde mj. natáčel jeden z dílů Toulavé kame-
ry České televize. Námětem byla šumav-
ská místa spjatá s natáčením Anděla Páně, 
tedy teď už musíme uvádět Anděla Páně I. 
V průběhu února a první půlky března po-
malu odtávala cca 35 cm sněhová nadílka.  
I přes naše intenzivní solení a odstraňova-
ní sněhu a ledu se turisté občas i trochu 
klouzali. Ale to už asi k zimním prohlídkám  
na Šumavě patří. 

Po polovině března jsme hrad na dva týd-
ny uzavřeli. Tento čas jsme využili k zajištění 
klenby a dalšího kamenného zdiva z části 
podsklepeného prostoru bývalé západní baš-
ty. To je to místo, kde údajně bývalo hrad-
ní vězení. Práce jsme prováděli svépomocí, 
konkrétně v sestavě M. Rutkay, R. Hašek  
a L. Voldřich. Vyspárování a doplnění kame-

nem valené klenby bylo poměrně náročné  
a dalo našim řemeslníků opravdu zabrat.

O velikonočním víkendu již výše uvedené 
prostory opět sloužily pro uskladnění zboží 
hradního občerstvení. Velikonoční program 
probíhal za ne úplně přívětivého počasí 
(zima, studený vítr). Ale na druhou stranu, 
co bychom čekali, jsme na Šumavě, tady se 
nedá očekávat středomořské klima. Poprvé 
jsme na hradě čepovali zelené velikonoční 
pivo ze strakonického pivovaru. Premiérou 
velikonočního programu bylo nové předsta-
vení hradního divadelního spolku Pachmajr. 
Hra se jmenovala Fraška o kádi, námět po-
chází z francouzského prostředí ze 13. sto-
letí. Hra představila mírně řečeno kompliko-
vané soužití v domácnosti mezi manželem, 
manželkou a tchyní. Především mužští diváci 
pociťovali jisté zadostiučinění a odcházeli se 
slovy „konečně pravdivá hra ze života.“

Za poskytnutí titulní fotografie dě-
kujeme panu Františkovi Fanousovi 

Zvonečkovi.

Noc kostelů
V pátek 9. června se už pošesté všem 

otevřou brány místních kostelů. Je pro vás 
připraven zvláštní program, který obsahuje 
například koncerty, přednášky a komento-
vané prohlídky.

Více na straně 18

19. ročník cyklistického závodu se usku-
teční v sobotu 24. června. Připravte se pro-
sím na dočasnou dopravní uzavírku v době 
konání závodu.

Kašperská 66

Více na straně 20

Co se psalo  
v kronikách

Ve kterém roce skončil provoz místního 
pivovaru a prudký poryv větru poškodil 
radniční věžičku s ukrytým vzkazem bu-
doucím generacím?
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Informace pro odběratele

Centrální zásobování teplem bude 
v Kašperských Horách dodávat teplo 
odběratelům dle potřeby v závislosti na 
venkovní teplotě.

Standardně topné období končí 31. 
května. Ale v případě, že venkovní teplo-
ta poklesne pod průměrných* + 13 °C ve  
2 dnech po sobě následujících a podle vý-
voje počasí nelze očekávat zvýšení této 
teploty nad + 13 °C pro následující den, 
bude provoz výtopny prodloužen dle po-
třeby. Letos předpokládáme provoz výtop-
ny do 10. června 2017.

tepla z CZT

*Průměrnou denní teplotou ven-
kovního vzduchu je čtvrtina součtu 
venkovních teplot měřených ve stí-
nu s vyloučením vlivu sálání okol-
ních ploch v 7.00 hod., 14.00 hod. 
a ve 21.00 hod., přičemž teplota 
měřená ve 21.00 hod. se počítá 
dvakrát.

Přeji vám hezké nadcházející léto a těším 
se na novou topnou sezonu 2017/18, která 
bude začínat 1. září 2017. 

Marek Jan Vrba
jednatel EVK Kašperské Hory s.r.o.

Pozvánka na jednání městského zastupitelstva
Jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory se koná  

ve čtvrtek 29. června 2017 od 17.00 hod. v Horském klubu.

Pozvánku s programem najdete na úřední desce města a na elektronické  
úřední desce na www.kasphory.cz od 22. 6. 2017.

Rozhovor - omluva
Navzdory ohlášení z minulého čísla 

bohužel nakonec nebyl zdárně dokon-
čen a autorizován rozhovor s kapelou 
Cassiopeia. Přijměte tímto prosím mou 
omluvu. 

      Václav Kůs, redaktor

Po Velikonocích náš stavební kolektiv 
začal demontovat novodobý hospodářský 
objekt na nádvoří, který sloužil jako kolna 
a skladiště. Důvodů pro jeho odstranění  
a stavbu nového objektu je více. Kromě 
samotného vzhledu i technického stavu ob-
jektu to byl tvar jeho střechy, díky němuž  
voda ze střechy tekla podél, nebo dokonce 
do hradby nádvoří. Nemalá část historické 
hradby tak nasála velkou vlhkost a začala 
hrozit její degradace. I proto bude mít nový 
objekt navrženou střechu pultovou, aby 
voda od hradby odtékala a ne aby stékala 
podél. Na rozdíl od posledních let nám ne-
přálo počasí a zvláště silná sněhová nadílka 
z konce dubna veškeré venkovní práce na 
hradě na několik dní zastavila.

V programové nabídce zůstávají naše dva 
hlavní prohlídkové okruhy Život na hradě  
a Stavba hradu. Jedná se o kvalitní a stále 
originální prohlídky, které se návštěvníkům 
našeho hradu líbí. Zvyšujeme nabídku ně-
meckých prohlídek. Zde nás však ještě čeká 
hodně práce vč. spolupráce s ubytovacími 
zařízeními a dalšími subjekty v cestovním 
ruchu. V oslovení a službách pro zahraniční 
návštěvníky máme stále rezervy.

Turistická sezona na hradě Kašperku

První víkend v květnu se na Kašperku ko-
nal druhý ročník menší historické slavnosti 
Kašperk za Karla IV. Tradiční program při-
lákal 1700 - 2000 návštěvníků, prohlídku 
hradu navštívilo za sobotu a neděli 850 
turistů. Škoda, že nedělní odpoledne nako-
nec propršelo, akce musela být kvůli tomu 
zkrácena. Nepříznivé počasí bohužel ovliv-
nilo i setkání se soumary a návštěvníky 
z partnerského města Grafenau. 

V průběhu letošního roku realizujeme ně-
které programy pro veřejnost v Kašperských 
Horách a na hradě z projektu přeshranič-
ní česko-bavorské spolupráce. Projekt se 
jmenuje Po stopách Karla IV. Na Kašperku 
se jedná o zmíněné slavnosti Kašperk za 
Karla IV. a také o programy z cyklu ožive-

Dokončení z úvodní 
strany

né historie. Zajímavý je například program 
zaměřený na výrobu a následné vypalování 
středověkých cihel a kachlů v středověké 
peci, která se buduje na hradním nádvoří. 

Zájemci o vypalování středověké keramiky 
mohou navštívit Kašperk 17. a 18. června, 
kdy se pokusíme přes den o vypálení cihel  
a kachlů v replice jednokomorové středově-
ké pece. Úspěch není zaručen, ale na druhou 
stranu nám jde o zprostředkování zajíma-
vého zážitku pro návštěvníky hradu. Nám 
z hradu program přinese nové zkušenosti  
a možná i nové informace o dovednosti 
středověkých lidí. Jen připomínám, že vstup 
na hradní nádvoří na programy z cyklu oži-
vené historie je zdarma.

Zdeněk Svoboda, kastelán hradu
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Národní výstava hospodářských zvířat

Ve dnech 11. – 14. 5. 2017 se na vele-
trhu v Brně konala Národní výstava hos-
podářských zvířat společně s výstavou 
ANIMALTECH. Statek Kašperské Hory  
s. r. o. je tradičním účastníkem této vý-
stavy konané každé dva roky. 

Pod hlavičkou Českého svazu chovate-
lů masného skotu z. s. na Brněnském vý-
stavišti vystavoval dvě jalovice a jednoho 
býka masného skotu plemene Simentál, 
jehož chovem se zabývá od roku 1995.  
Býk se umístil na 4. místě z osmi soutěžících 
býků plemene Simentál a jedna z jalovic na  
5. místě z 18 soutěžících jalovic plemene 
Simentál. O pohodu zvířat během cesty  
a na výstavě se staral tým zaměstnanců 
firmy- Michaela Kalčíková, Pavel Kalčík  
a Tomáš Jakuba. Tímto jim děkujeme za pří-
kladnou prezentaci firmy a města Kašperské 
Hory a dosažené úspěchy na výstavě.

Jaroslav Kratochvíl

Základní výběry plemenných býků

Dne 4. 5. 2017 se konala na Statku 
Kašperské Hory tradiční akce základních 
výběrů plemenných býků chovaného ple-
mene masný Simentál. Celkem byli předve-
deni 4 býci, kteří byli hodnotitelskou komisí 
Svazu chovatelů masného skotu, zastoupe-
nou Janem Kopeckým a Vítem Čepelákem, 
ohodnoceni a vybráni jako plemenní býci 
do chovu. Akce se zúčastnili kromě za-
městnanců firmy i okolní chovatelé skotu, 
kteří si po skončení úspěšného základního 
výběru všechny předvedené býky vybrali  
a odkoupili. Hodnotitelskou komisí byla 
vysoce hodnocena kvalita a pohoda pre-
zentovaných zvířat. Za vzorně předvedená 
zvířata patří poděkování týmu pracovníku 
firmy, Michaele Kalčíkové, Pavlu Kalčíkovi  
a Tomáši Jakubovi.

Jaroslav Kratochvíl

2017 v Brně

Statku Kašperské Hory s. r. o.

Hodnotitelská komise

Místo konání, stáj Kavrlík

Předváděná jalovice, Tomáš Jakuba

Předváděná jalovice, Michaela Kalčíková

Předváděný býk



 strana 4 KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

O čem jednala Rada města Kašperské Hory?

Pokračování na straně 5

RM Kašperské Hory (dále jen RM) 
se schází na pravidelném jednání každé 
dva týdny. Členy rady města jsou: sta-
rosta Petr Málek, místostarosta Jaroslav 
Chlada, Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zdeněk 
Svoboda a Ing. Milan Bechyně. Průběh 
zasedání rady města se řídí Jednacím 
řádem (k dispozici na www. kasphory. 
cz / úřední deska > rada). Rada města 
Kašperské Hory  zasedala  25. 4. 2017  
a 9. 5. 2017

Z jednání rady města 25. 4. 2017

RM schvaluje uzavření Nájemní smlou-
vy s Ing. Štěpánem Černým, na pronájem 
pozemkových parcel číslo 334/2 – trvalý 
travní porost o výměře 152 m2 a 334/4 – 
trvalý travní porost o výměře 397 m2, vše 
v katastrálním území Lídlovy Dvory. Cena 
pronájmu 1,- Kč/m2/rok, nájemné nebude 
zvyšováno o míru inflace, pokud nebude 
kumulativně činit 3 %, pronájem na dobu 
neurčitou od 1. 5. 2017.

RM neschvaluje záměr prodeje části 
pozemkové parcely číslo 180/1 – zahrada 
v katastrálním území Kašperské Hory.

RM nesouhlasila s tím, aby Lesy České 
republiky s.p., Lesní správa Železná Ruda, 
Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda, prodaly 
pozemkovou parcelu číslo 95 – ostatní plo-
cha, neplodná půda o výměře 187 m2 v ka-
tastrálním území Červená u Kašperských 
Hor fyzickým osobám žádajícím o koupi.

RM nesouhlasila s tím, aby začátek 
provozování předzahrádky před Hotelem 
Kašperk byl posunut z 1. 3. 2017 na 1. 4. 
2017. 

RM vzala na vědomí informaci o usku-
tečněném výběrovém řízení na místo refe-
rent – investiční technik.

RM souhlasila s vyhlášením veřejné za-
kázky malého rozsahu dodávky „Renovace 
veřejného osvětlení v Kašperských Horách 
– 1. fáze“ na základě předložené zadávací 
dokumentace a návrhu smlouvy.

RM vzala na vědomí Rozhodnutí  
o zrušení Nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávky „Snížení emisí výtopny na bioma-
su v Kašperských Horách“ na základě před-
ložené Písemné zprávy zadavatele.

RM souhlasila s uzavřením příkazní 
smlouvy na administraci Nadlimitní veřejné 
zakázky na dodávky „Snížení emisí výtopny 
na biomasu v Kašperských Horách II“ s fir-
mou MAZEPPA, s.r.o., IČ 271 87 039, za 
nabídkovou cenu 10.000,- Kč bez DPH.

RM souhlasila s vyhlášením Nadlimitní 
veřejné zakázky na dodávky „Snížení emisí 
výtopny na biomasu v Kašperských Horách 
II.“ na základě předložené zadávací doku-
mentace a návrhu smlouvy.

RM souhlasila s poskytnutím finančního 
daru ve výši 3 500 Kč spolku Přátelé 4. pan-
céřové obrněné divize generála Pattona, 
zastoupeného Silvestrem Žitníkem, Sušice, 
u příležitosti pořádání akce v rámci Oslav 
osvobození, dne 6. května 2017. 

RM vzala na vědomí zprávu o ekono-
mické situaci Statku Kašperské Hory s.r.o. 
k 31. 3. 2017.

RM nedoporučila předkládat žádost  
o vstupu města Kašperských Hor do z. s. p. 
o. Střední Pošumaví.

RM souhlasila s provedením vývojových 
úprav webu kasphory.cz dle předložené na-
bídky dodavatele P. Kononova, Sušice, IČ: 
88788237, za celkovou cenu 29 000 Kč bez 
DPH.

RM vzala na vědomí informaci o soud-
ním řízení o vymáhání pohledávky dlužné-
ho nájemného za městský byt. 

RM vzala na vědomí návrh zřizovací 
listiny organizační složky Hrad Kašperk  
a odkládá projednání obsahu listiny na příš-
tí zasedání.

RM vzala na vědomí informaci o usku-
tečněném výběrovém řízení na místo ve-
doucího Městského kulturního a informač-
ního střediska.

RM souhlasila s povolením zvláštní-
ho užívání části komunikace p. č. 2501/1  
a s přechodnou uzavírkou provozu na 
části komunikace (náměstí), v rám-
ci pořádání oslav 25. výročí společnosti 
Kašperskohorské městské lesy s. r. o.  

Z jednání rady města dne 9. 5. 2017

RM schválila záměr prodeje části po-
zemkové parcely číslo 107/7 – orná půda 
v katastrálním území Lídlovy Dvory o vý-
měře cca 1.200 m2 s těmito podmínkami: 
nejnižší prodejní cena 150,- Kč/m2, kupující 
hradí veškeré náklady spojené s převodem 
nemovitosti, tj. náklady na vyhotovení ge-
ometrického plánu, správní poplatek za 
vklad práva do katastru nemovitostí a daň 
z nabytí nemovitých věci. 

RM navrhla vyřešit komplexně pozem-
kovou parcelu číslo 228/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v katastrálním území 

Tuškov, na základě žádosti Štefana Skypaly, 
Kašperské Hory.

RM souhlasila s podáním žádosti 
Státnímu pozemkovému úřadu v Plzni  
o pronájem pozemkové parcely číslo 
62/21 – ostatní plocha, manipulační plo-
cha o výměře 526 m2 v katastrálním území 
Kašperské Hory. Před vydáním stavební-
ho povolení na rekonstrukci Besední ulice 
v Kašperských Horách, musí být se Státním 
pozemkovým úřadem uzavřena speciální 
nájemní smlouva pro nezemědělské účely 
(podmínka SPÚ ve vyjádření k trvalému zá-
boru nemovitosti v jeho vlastnictví).

RM souhlasila s přímým zadáním zakáz-
ky Obnova fasád a interiéru „Kaple Panny 
Marie Pomocné“ na Červené, Technickým 
službám města Kašperské Hory s.r.o., za 
cenu dle zpracovaného položkového roz-
počtu 911.506,- Kč bez DPH.

RM souhlasila s uzavřením smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o realizaci pře-
ložky zařízení distribuční soustavy (trans-
formátor – sokolovna) s provozovatelem 
distribuční soustavy ČEZ - distribuce dle 
předloženého návrhu.

RM souhlasila s vyhlášením veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby týka-
jící se akce „Rekonstrukce infrastruktury 
Kašperské Hory, západní část - Zpracování 
projektové dokumentace“ na základě před-
ložené zadávací dokumentace.

RM souhlasila s vyhlášením veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby týkají-
cí se akce „Rekonstrukce ulice Vimperská 
- Zpracování projektové dokumentace 
k územnímu rozhodnutí“ na základě před-
ložené zadávací dokumentace.

RM schválila komisi pro otevírání obá-
lek a pro hodnocení nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu „Renovace veřejného 
osvětlení v Kašperských Horách – 1. fáze“ 
ve složení: Jiří Bártík, Jaroslav Chlada, Jana 
Slonková.
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RM souhlasila s proplacením částky 
5.362,- Kč za dopravu na akci konanou 
spolkem Šumava nad zlato, z.s., Kašperské 
Hory.

RM vzala na vědomí uspořádání akce 
ZUŠ OPEN, která se uskuteční dne 30. 5. 
2017 na kašperskohorském náměstí.

RM vzala na vědomí zapojení ZŠ, 
ZUŠ a MŠ Kašperské Hory do projek-
tu kraje „Obědy do škol v Plzeňském 
kraji“.

Dokončení ze strany 4 RM schválila Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kra-
je na projekt „Divadelní spolek Kašpar na 
hradě Kašperku 2017“ mezi poskytovate-
lem dotace Plzeňský kraj, Škroupova 18, 
Plzeň, IČ: 70890366 a příjemcem dotace 
Město Kašperské Hory, Náměstí 1, IČ: 
00255645.

Usnesení č. 21

RM schválila jmenování komise pro 
otevírání obálek, která bude zároveň plnit 
funkci komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek v zadávacím řízení na výběr doda-

vatele veřejné zakázky „Zajištění svozu a li-
kvidace komunálního odpadu z území měs-
ta Kašperské Hory“ ve složení: Petr Málek, 
Ing. Jana Slonková, Helena Marková, Ing. 
Miroslav Mäntl, Jiří Jirman. Zapisovatelem 
průběhu jednání bude Ing. A. Staňková,  
přísedícím odborníkem s hlasem poradním 
právní zástupce města JUDr. Tomáš Samek. 
RM pověřila starostu města, aby na zákla-
dě výsledků hodnocení nabídek hodnotící 
komisí rozhodl jménem zadavatele o vý-
běru ekonomicky nejvýhodnější nabídky  
a o uzavření smlouvy na plnění veřejné za-
kázky s takto vybraným dodavatelem.

Andrea Staňková, tajemnice

O čem jednalo Zastupitelstvo města Kašp. Hory?
ZM Kašperské Hory se schází na svém 

jednání nejméně jednou za tři měsíce. 
Zastupitelstvo pracuje ve složení: Ing. 
Balounová Alena, Ing. Bechyně Milan, 
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. kaspho-
ry. cz / úřední deska > zastupitelstvo). 
Podobně jako v případě rady města, vás 
s nejdůležitějšími usneseními přijatými 
na zasedání, seznamujeme i prostřed-
nictvím Kašperskohorského zpravodaje. 
Zastupitelstvo města zasedalo 16. 2. 
2017 a 27. 4. 2017 

Z jednání ZM dne 27. 4. 2017

Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, 
že námitka vznesená B. Bernardovou (ově-
řovatel zápisu) k zápisu z jednání zastupi-
telstva dne 16. 2. 2017 není důvodná.

Zastupitelstvo města mění své usnesení 
č. 19 ze dne 16. 2. 2017 tak, že zprávu  
o výsledku kontroly předloží Kontrolní vý-
bor na jednání zastupitelstva města dne 
21. 9. 2017.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
informace o probíhajícím soudním sporu 
mezi městem a společností Stavoplast Kl 
Stachy, týkající se úhrady výše víceprací/
méněprací vyčíslených v rámci realizace 
stavby obytného domu, tzv. Domu s pečo-
vatelskou službou, v Kašperských Horách.

Zastupitelstvo města schválilo uzavře-
ní „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-
12-0011874/1/VB Opolenec, KT, Duna – 
kNN“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly  
a Městem Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 
92 Kašperské Hory, vlastníkem pozemko-
vé parcely číslo 314/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v katastrálním území 
Opolenec. Věcné břemeno bude spočívat 
v umístění, zřízení, provozování, opravách, 
údržbě, úpravě, obnově a výměně součásti 
distribuční soustavy. Předpokládaná délka 
věcného břemene je 105 m zemního ka-
belového vedení NN, jednorázová náhra-
da bude činit 5.250,- Kč + DPH v platné 
výši. Zároveň se uzavírá Smlouva o právu 
provést stavbu v souladu se stavebním 
zákonem.

Zastupitelstvo města schválilo uzavře-
ní „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy  
o zřízení věcného břemene – služebnosti  
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-
0011737/1/VB na akci: „Kašperské Hory, 
Sušická p.č. 694/74, KT – kNN“. Smlouva 
se uzavírá mezi Městem Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, a ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV-Podmokly. Věcné břemeno se bude 
vkládat do pozemkové parcely číslo 686/1 
– zahrada a do stavební parcely číslo 235 – 
zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je 
stavba Kašperské Hory, č.p. 183, bydlení, 
vše v katastrálním území Kašperské Hory 
a ve vlastnictví Města Kašperské Hory. 
Věcné břemeno bude spočívat v umístění, 
zřízení, provozování, opravování, údržbě, 
úpravě, obnově a výměně součásti distri-
buční soustavy. Předpokládaná délka věc-
ného břemene je 51 m zemního kabelového 
vedení NN, jednorázová náhrada bude činit 
2.550,- Kč + DPH v platné výši. Zároveň 
se uzavírá Smlouva o právu provést stavbu 
v souladu se stavebním zákonem.

Zastupitelstvo města schválilo uza-
vření „Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV-12-0009097/1 
mezi Městem Kašperské Hory, Náměstí 1, 
341 92 Kašperské Hory, a ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 

Podmokly. Věcné břemeno se vkládá do 
pozemkových parcel číslo 2150/6 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace a 2150/25 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, obě 
v katastrálním území Kašperské Hory, ve 
vlastnictví Města Kašperské Hory. Věcné 
břemeno spočívá v umístění, provozová-
ní, opravování, údržbě, obnově, výměně  
a modernizaci zařízení distribuční sousta-
vy. Délka věcného břemene činí 60,98 m 
za jednorázovou náhradu ve výši 9.150,- Kč 
+ DPH v platné výši. Návrh BYL přijat.

Zastupitelstvo města schválilo uza-
vření „Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem  
č. UZSVM/PKT/2187/2017-PKTM“ na 
bezúplatný převod pozemkových parcel 
číslo: 180/10 – ostatní plocha, jiná plo-
cha o výměře 110 m2, 2343 – ostatní plo-
cha, jiná plocha o výměře 191 m2, 2344 
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 101 
m2 a 2345 – ostatní plocha, jiná plocha  
o výměře 65 m2, vše v katastrálním území 
Kašperské Hory, celkem 467 m2, z vlast-
nictví České republiky, s příslušností hos-
podařit s majetkem státu pro Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví Města Kašperské Hory 
s tím, že se ve prospěch převodce záro-
veň zřizuje věcné právo zcizení po dobu  
10 let. Správní poplatky spojené s převo-
dem nemovitostí nese nabyvatel.

Zastupitelstvo města schválilo kou-
pi pozemkové parcely číslo 824 – ostat-
ní plocha, neplodná půda o výměře 360 
m2 a pozemků ve zjednodušené evidenci 
číslo 796 (PK) o výměře 5086 m2, 798 
(GP) o výměře 14624 m2 a 825 (GP)  
o výměře 8794 m2, celkem 28864 m2, vše 
v katastrálním území Kašperské Hory, od 
Marcela Brycha, Máchova 1626/15, Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň, za cenu 24,25 
Kč/m2 s tím, že náklady na správní popla-
tek za vklad práva do katastru nemovi-

Pokračování na straně 6



 strana 6 KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Z dubnového zasedání zastupitelstva
V březnovém čísle Zpravodaje jsem  

v reakci na průběh jednání zastupitel-
stva o rozpočtu města na letošní rok 
občanům doporučila nahlédnout do zá-
pisu z jednání, pokud se chtějí dozvě-
dět  podrobnosti z diskuze k projedná-
vaným bodům. Vycházela jsem z toho, 
že v dobách minulých zápis ze zastupi-
telstva zachycoval nejen znění usnese-
ní ke konkrétním bodům, ale i dotazy  
a připomínky vznesené v průběhu jed-
nání, stejně tak jako dotazy, připomín-
ky a podněty občanů k projednávaným 
i jiným záležitostem. Současné vedení 
města zažitou praxi změnilo. Přesto, že 
si zastupitelé schválili jednací řád, stalo 
se pravidlem jej nedodržovat. Neuvádění 
jmenovitě, jak zastupitelé hlasovali o jed-
notlivých bodech programu ZM, je tres-
tuhodným opomenutím, zejména když 
podle současné právní úpravy zastupite-
lé za své jednání a rozhodnutí při vý-
konu funkce ručí celým svým majetkem. 
Až poté, když jsem si opakovaně nechala 
předložit několik zápisů z loňských jed-
nání, dovtípila se paní tajemnice, co asi 
není v pořádku. Požádala jsem proto, aby 
kontrolní výbor prověřil vedení zápisů ze 
ZM za rok 2016 z pohledu dodržování 
usnesení zastupitelstva, jednacího řádu 
apod.. To bylo počátkem února, načež 
při dubnovém jednání ZM starosta ozná-
mil, že na příštím ZM (konec června) 
bude kontrolní výbor pro nečinnost od-
volán. Pak tedy musí být zvolen nový... 
takže výsledek, pokud vůbec nějaký 
bude, je v nedohlednu. Třeba se do té 
doby ve starých zápisech u počtu hlasu-
jících zázrakem objeví i jména, kdo ví?  
O tom, nakolik je snaha v zápisu z jed-
nání zachytit přednesené dotazy a při-
pomínky zastupitelů, jsme se přesvědčili 
při posledním zasedání. Ověřovatelka 
zápisu z únorového jednání ZM, paní 

Bernardová, odmítla zápis podepsat 
s tím, že nevystihuje průběh jednání, 
které se týkalo zásadního dokumen-
tu – rozpočtu města, protože v něm 
chyběla řada přednesených připomínek 
a dotazů a požádala o doplnění. Z úst 
starosty zaznělo, že připomínky byly 
nepodstatné, že diskuze o rozpočtu na 
veřejném zasedání je zbytečná, neboť 
zastupitelé se s ním mohli seznámit na 
neveřejné poradě. Doplnění zápisu tedy 
„demokraticky“ zastupitelé vládnoucích 
Kašperek pro život a Pohody neodsou-
hlasili. Občané, máte smůlu! Rozpočet 
města sice hospodaří s veřejnými pro-
středky, musí jím projít každá přija-
tá a vydaná koruna, ale za co a kolik  
z vašich peněz budou radní utrácet – do 
toho vám přece nic není! A nehledejte 
k tomu více informací ani na webových 
stránkách města. Když se složitě prokli-
káte k soupisu usnesení ze zastupitel-
stev, najdete možná v příloze jednoho  
z nich jen souhrnné příjmy a výdaje, žád-
né konkrétní akce. A to musíte natrefit 
na ten správný soupis, neboť dalším „vy-
lepšením“ je neuvádět ve zveřejněných 
soupisech program jednání ZM. Přitom 
program jednání uvedený na pozván-
ce se často mění, doplňuje a také se 

o něm hlasuje jako o ostatních bodech 
jednání (usneseních) ZM. Pokud byste 
třeba chtěli vědět, s jakým výsledkem 
byla projednána konkrétní záležitost, 
čeká vás detektivní pátrání. Rovněž 
tato moje námitka, že chybí schválený 
program ve zveřejněných výstupech ze 
zastupitelstva, byla označena za nepod-
statnou. Nabyla jsem dojmu, že všech-
no, co se na radnici odehrává, je potřeba 
tajit. Proto máme tajemnici ze Sušice, 
sekretářku z Vimperka, z usnesení rady 
města se konkrétního dozvíme jen málo,  
na zastupitelstvu je lepší se neptat vůbec. 
Na můj dotaz na posledním jednání: jaký 
přínos pro město má Program zaměst-
nanost (včetně personálního auditu)  
a projekt Moderní úřad, za který za-
stupitelé schválili vydat 608 tis., mi ta-
jemnice odpověděla, že mi to přece teď 
nebude vysvětlovat. A bylo to! Jedná se 
sice o dotační peníze, ale přece jen měs-
to za jejich řádné využití ručí. V sou-
vislosti s dotacemi přeji vedení města, 
aby se jim podařilo propojit se s „těmi 
správnými lidmi“ k uskutečnění roz-
vojových projektů a plánů, jak se píše  
v minulém čísle Zpravodaje. Hlavně, aby 
nedopadli jako ti z ROP-Severozápad. 

Alena Balounová, člen zastupitelstva města

Reakce tajemnice MěÚ
Vážená paní inženýrko,
jelikož se Váš článek dotýká činnosti měst-

ského úřadu, dovoluji si na jeho obsah touto 
cestou krátce reagovat. 

Předně mám za to, že pořizování zápi-
sů z jednání zastupitelstva plně odpovídá 
požadavkům zákona o obcích a v mnohém 
je podstatným způsobem překračuje. Jsem 
proto přesvědčena, že v určité fázi musí 

být zvážena efektivita vynaložených ná-
kladů na realizaci Vašich požadavků. Pro 
to, aby bylo možné pořizovat, s ohledem 
na podstatu Vašich výtek, úplný přepis 
záznamu z jednání zastupitelstva, tedy 
zachytit v listinné podobě doslova (neboť 
jinak bychom jistě byli brzy terčem kriti-

tostí hradí zprostředkovatel, tj. obchodní 
společnost M&M reality holding a.s., IČO 
27487768, zastupující dosavadního vlast-
níka Marcela Brycha.

Zastupitelstvo města, ve smyslu usta-
novení § 188a stavebního řádu, souhlasilo  
s umístěním stavby RD na pozemcích číslo st. 
16/1, st. 16/2, 15 a 329 v k. ú. Dolní Dvorce 
u Kašperských Hor a se změnou uvedené 
stavby před jejím dokončením z novostavby 
zemědělské usedlosti na stavbu rodinného 
bydlení, to vše za splnění podmínek staveb-
ního zákona č. 183/2006 Sb.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
zprávu o plnění rozpočtu k 31. 3. 2017.

Zastupitelstvo města, jako orgán pří-
slušný podle ust. § 84 odst. 2, písm. e) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění, rozhodlo, že Město Kašperské 
Hory jako jediný společník obchodní spo-
lečnosti Technické služby Města Kašperské 
Hory s.r.o., se sídlem Náměstí 1, 341 92 
Kašperské Hory, IČO: 611 72 839, rozhod-
ne v působnosti valné hromady uvedené 
obchodní společnosti o změně zaklada-
telské listiny uvedené společnosti tak, že 
v čl. V uvedené zakladatelské listiny se jako 
předměty podnikání uvedené společnosti 
doplní hostinská činnost a prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin.

Zastupitelstvo města schválilo 
Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města Kašperské Hory mezi po-

skytovatelem dotace Město Kašperské Hory 
a příjemcem dotace Zdravotnické služby 
Šumava s.r.o. v celkové výši 232.000,- Kč.

Zastupitelstvo města schválilo 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Města Kašperské Hory mezi 
poskytovatelem dotace Město Kašperské 
Hory a příjemcem dotace Oblastní charita 
Sušice ve výši 200.000,- Kč.

Zastupitelstvo města vzalo na vědo-
mí IV. Zprávu o činnosti a Výroční zprávu  
o činnosti Kontrolního výboru za rok 2016.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
výroční zprávu Kašperskohorských měst-
ských lesů s.r.o.

Andrea Staňková, tajemnice

Dokončení ze strany 5
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ky pro zkreslování jednotlivých projevů)  
i veškerou diskuzi, která na zastupitelstva 
zazní, opravu nedisponujeme dostatečným 
aparátem a v takovém případě by bylo 
nutné vyčlenit na uvedenou činnost kom-
pletně jednoho pracovníka úřadu. Již nyní 
má zápis z jednání zastupitelstva několik 
desítek stránek a s ohledem na délku za-
chycovaných projevů (ten váš přesáhl 45 
minut) by se jeho délka ještě násobila,  
a to na úkor přehlednosti a věcnosti zápisu, 
jakož i efektivity vynakládaných veřejných 
prostředků. Ostatně, zákon ani jednací řád 
nemají ambice, aby zápis z jednání zastupi-
telstva zachycoval podrobně jednotlivé ná-
zorové neshody zastupitelů, jeho účelem je 
osvětlit, co bylo zastupitelstvem schváleno 
nebo rozhodnuto. A to se v našem městě 
děje podle mého názoru v míře více než 
dostatečné. 

Domnívám se proto, že ten, kdo má 
opravdu zájem být svědkem všech disku-
zí a polemik, které se na zastupitelstvu 
odehrávají a jejichž podstatu často nelze 
zachytit jen pouhým přepisem do zápisu 
z jednání zastupitelstva, jistě využije své-
ho práva a veřejného jednání se zúčastní. 
Ostatně, všem občanům města bych to za 
sebe doporučovala.

Co se týče trestuhodných chyb při po-
řizování zápisu. Ano, jsem člověk omylný  
a skutečně se mi ve dvou případech jednání 
zastupitelstva z roku 2016 stalo, že jsem si 
nestihla dělat poznámky o tom, jak který 
zastupitel konkrétně hlasoval, a u jednotli-
vých usnesení jsem uváděla jen součty hlasů 
zastupitelů dle výsledků hlasování. Nikomu 
ze zastupitelů to nevadilo, nikdo, ani Vy, 
si toho zprvu nevšímal, až nyní je jedná  
o trestuhodný problém. Nicméně, chyba to 
je a byla napravena. Ale ruku na srdce, kdo 
neudělal chybu, ať hodí kamenem...

Nemyslím si proto, že bychom snad 
já nebo jiný úředník našeho úřadu měli 
v úmyslu před občany nebo zastupiteli coko-
liv tajit, ostatně tak ani nečiníme. Naopak, 
mám za to, že oproti předchozím dobám je 
úřad mnohem otevřenější a jeho fungování 
je transparentnější a lépe dokladovatelné. 
Nyní si proto každý občan, který o to sku-
tečně má zájem, může zjistit veškeré pod-
klady ke každému rozhodnutí orgánu města, 
což zde evidentně nebývalo vždy zvykem.   

Pokud tedy tvrdíte, že jsme já nebo jiný 
úředník odmítli komukoliv poskytnout rele-
vantní informace o které žádal (neboť to je 
podstata zatajování), uveďte prosím konkrét-
ní případ, ať na to mohu reagovat. Já oso-
bě jsem přesvědčena, že každý návštěvník  
či klient našeho úřadu, který se na nás ob-

rátí s dotazem nebo žádostí o osvětlení kon-
krétní problematiky, je vyslyšen a náš úřad 
se mu vždy snaží vyjít maximálně vstříc.

Co se týká Vaší poznámky k otázce pro-
jektu „Moderní úřad Kašperské Hory“, jeho 
cílem je postavit dosavadní úřad na úroveň 
moderně fungující instituce, zajišťující službu 
pro občany města. A to za dotační, nikoliv 
městské peníze. Nicméně toto téma samo  
o sobě zaslouží zvláštní prostor a budu o něm 
občany podrobně informovat v tisku.

Závěrem se snad už jen musím pozasta-
vit nad tím, zda to, odkud je který úředník, 
má vliv na kvalitu fungování úřadu. Podle 
mého názoru totiž jde o to, jak který úřed-
ník pracuje, nikoliv o to, zda je ze Sušice, 
Kašperských Hor nebo Vimperka. Já osobně 
jsem byla do své funkce vybrána na základě 
řádného výběrového řízení, v rámci kterého 
jsem musela doložit odborné předpoklady 
pro plnění své funkce. Stejně pak jako před-
stavená úřadu postupuji i při výběru ostat-
ních úředníků a pracovníků úřadu, neboť 
mým cílem je kvalitní práce úřadu, nikoliv 
kontrola nad tím, kdo je odkud a s kým se 
přátelí. Proto už jen diskuze o tom, kolik 
je odkud na úřadě úředníků, mi přijde na-
prosto zcestná a jasně prozrazuje, že naše 
názory na to, jak se má úřad řídit a jak má 
fungovat, jsou diametrálně odlišné.

Andrea Staňková, tajemnice

Dokončení ze strany 6

Poslední kilometr Šedého vlka

Koncem dubna uzavřel po 21 letech 
svou profesionální šoférskou kariéru 
pan Pavel Tóth, jinak též zvaný Šedý 
vlk. 

Jménem všech spokojených cestujících 
bych mu tímto chtěl poděkovat za velkou 
zodpovědnost, spolehlivost, svědomitost  
a zcela samozřejmou dochvilnost, které 
byly přívlastky jeho šoférování během 
jistě do milionů počitatelných kilometrů 
na linkách městských autobusů. Děkuji  
a přeji hodně osobní spokojenosti, radosti  
a pevného zdraví!

Václav Kůs, příležitostný pasažér
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Ve spolupráci s MěKIS Kašperské Hory 
vznikl turistický projekt inspirovaný celo-
světovým fenoménem geocashing. Jedná 
se o rozmístěné krabičky po krajině, které 
může člověk podle svého rozvážení hle-
dat. Po nalezení krabičky se člověk zapí-
še do zapisníku a opět vrátí krabičku na 
své místo. Celosvětová verze má miliony 
krabiček po celém světě a zvláště v západ-
ních částech Evropy jsou velmi oblíbené. 
Osobně jsem jich několik nalezl v Alpách. 
Kašperskohorská verze má celkem deset 
zajímavých míst. Jsou dosažitelné pěšky 
nebo na kole přímo z města a jsou roz-
dělené na několik obtížností.  Mezi ty 
nejsnazší patří místa jako Pešťák, Kavrlík 
nebo Lesní kaple za sv. Mikulášem. Pokud 
chcete delší trasu a znovu vidět krásné 

Geocashing - nové cíle v okolí přidány
vyhlídky, tak se můžete vydat směrem 
na Kozí Hřbety, Flusárnu, Obří hrad, 
Královský kámen nebo Žďánov. Zkusil jsem 
umístit krabičku i na méně známá místa 
jako je Lídlovský vrch nebo vyhlídka nad 
Prádlem.

Každé místo má své GPS souřadnice 
pro přibližnou polohu nebo slovní popis 
místa a přesný popis uložené krabičky. 
Na infocentru budou k dostání podkla-
dy na hledání všech krabiček. Osobně 
doporučuji zakoupení turistické mapy.  
Pro modernější hledače je vhodná aplikace 
do chytrého telefonu s offline verzí mapy.
cz, která zobrazuje vaši přesnou polohu 
bez nutnosti použití dat.

Mapy vám pomůžou orientovat se  
v lesních cestách nebo odhadnout převý-

šení podle vrstevnic. Celé hledání je na 
poctivé stoupání z města středně těžké. 
Rozhodně ale skvělé na znovuobjevení 
okolních míst během prosluněného volna. 
Osobně jsem si roznášení krabiček zce-
la užil a potkal jsem několik zajímavých 
lidí, viděl několik západů slunce a zažil 
dvě bouřky. Okolí Kašperských Hor je ve 
všední dny zajímavě vylidněné. Potkával 
jsem pouze turisty, kteří procházejí celou 
Šumavu a dávají si na to několik týdnů. 
Nebo ztracené návštěvy, které jdou pěšky 
z města k někomu na chalupu.

Pokud se rozhodnete hledat krabičky, 
tak je prosím zase zamaskujte zpět. Jestli 
potkáte turistu v nesnázích, tak mu po-
mozte. On turista z řad místních mezi lid-
mi z nížin bývá vnímán jako někdo vzne-
šený, tak využijte toho, že žijete na tak 
krásném místě.

Zdeněk Kůs

Ze školy: přednáška o Velké Británii
V pátek 21. dubna pan Mark Corner, 

pedagog a překladatel, zavítal do naší 
školy až z belgického Bruselu a udělal 
nám prezentaci o své rodné zemi Velké 
Británii.

Věděli jste třeba, z jakých částí se sklá-
dá Spojené království? Kdo tam teď vlád-
ne? Nebo co je jedna z největších záhad 
Británie? Nebo proč tam mají jiný druh 
křesťanství? Většina z nás ne. Ale na před-
nášce nám bylo všechno vysvětleno.

Nejdříve nám řekl něco o geografii  
a rozdělení jeho rodné země. O tom hodně 
z nás moc nevědělo. Třeba že se Spojené 
království skládá ze čtyř hlavních částí.

Poté jsme se dozvěděli něco málo o his-
torii a o současném vládnoucím rodě. Také 
nám povyprávěl o tom, že se chtěl jeden 
britský král rozejít s manželkou, a tak si 
musel založit vlastní církev.

Také jsme se dozvěděli o tom, kdo to 
byl Jack the Ripper, neboli Rozparovač  
a Sherlock Holmes. Potom jsme měli tako-
vý menší kvíz. A hlásil se na něj hlavně jen 
jeho malý syn Jeremy a dále Janek s Evitou 
(všichni 3. třída). 

Všem se přednáška líbila. Byli bychom 
rádi, kdyby si s námi pan Corner přijel 
znovu pohovořit třeba o Belgii.

Napsali:
Lukáš Zdeněk, Martin Peter a Štěpán Mrázek  

(9. třída).
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Ze školky

Pro nepřízeň počasí se Den země usku-
tečnil v prostorách sportovní haly, obě tří-
dy MŠ se zapojily do naučných úkolů z ob-
lasti naší přírody. Třída Sluníčko navštívila 
své kamarády prvňáčky v době výuky, aby 
získali představu, co předškoláky čeká. 

Nezadržitelně se blíží konec školního 
roku, ještě nás čeká společné fotografová-
ní. Třída Sluníčko si vyjde na pěší výlet. 
Dále také akce „Lesní pedagogika“ pořáda-
né Městskými lesy Kašperské Hory, další 
návštěvy IS SEV, společný výlet do ZOO 
Ohrada v Hluboké nad Vltavou, přespávání 
ve školce bez rodičů, slavnostní rozloučení 
s budoucími prvňáčky a celým školním ro-
kem 2016 - 2017.

Radka Kolářová

Třída Včelky navštívila děti z MŠ Soběšice, kde si společně pohrály a také navštívily 
Družstvo Soběšice, kde za komentované prohlídky získaly informace o ustájeném skotu 
a spoustu dalších zajímavostí chodu družstva.

Čarodějnice a čarodějové měli slet! A opět nám počasí nepřálo. Ale to vůbec nevadilo 
a čáry máry jsme si užili ve školce i u kamarádů ve škole. 

O včeličkách přišel s dětmi pobesedo-
vat vášnivý včelař pan Jílek ze Strašína, 
děti i učitelky pozorně naslouchaly  
a svými dotazy se dozvěděly se spoustu 
zajímavostí ze života důležitých včelek. 

Pátou lekcí úspěšně ukončily plaváníčko 
děti ze třídy Sluníčko. 

V den zápisu do MŠ zároveň proběhl ve 
školce Den otevřených dveří, kde si moh-
li příchozí prohlédnout prostory školky  
a částečně zhlédnout organizaci dne.

Nechyběly ani návštěvy IS SEV se 
zajímavými programy. 

Besídku k svátku matek si užívaly děti 
společně se svými maminkami, babička-
mi, tatínky…, no prostě se všemi, kdo 
byl přítomen. Svým programem určitě 
všechny potěšily. Děti ze třídy Včelek si 
i po besídkování užily se svými rodiči na 
zahradě školky u opékání vuřtíků a spo-
lečných hrách. Bylo nám hezky!
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Den Země
Každoročně připravuje IS a SEV NP 

Šumava v Kašperských Horách pro MŠ aZŠ 
Kašperské Hory Den Země, kdy děti plní 
úkoly s přírodovědnou tematikou. Letos  
27. dubna nám „jarní „počasí opravdu ne-
přálo, a tímto můžeme plně poděkovat 
Městu Kašperské Hory a Základní škole za 
poskytnutí tělocvičny v nové sportovní hale 
pro přípravu tematických stanovišť. Všichni 
jsme byli moc spokojení a hlavně, naše děti 
nám nezmrzly. 

Rádi bychom chtěli poděkovat organiza-
cím Technické služby Města Kašperské Hory, 

Pestré kulturní jaro v Kašp. Horách
Programu Tandemu „Pestré kultur-

ní jaro“, který proběhl dne 11. 5. 2017 
zdobením stromů stuhami v národních 
barvách, se zúčastnily děti a učitelky 
z MŠ Kašperské Hory společně s dětmi 
a pedagogy partnerské Mateřské školy 
St.Elisabeth z Grafenau. Zúčastněných 
dětí bylo celkem 45, z toho z Grafenau 
17 dětí. Pozvání přijal také z řad předsta-
vitelů města Kašperských Hor pan staros-
ta Petr Málek, pracovníci technických slu-
žeb, za základní školu zástupkyně ředitele 
Alena Jelínková a redaktor Klatovského 
deníku. Akce proběhla za krásného po-
časí v upraveném prostředí parčíku před 
Základní školou v Kašperských Horách. 
Děti ozdobily strom „Pohádkovník“ (dub 
zimní) a větve přilehlých stromů.

Úvodní řeč pronesla vedoucí učitelka  
MŠ Kašperské Hory Radka Kolářová, ná-
sledně se připojila paní ředitelka z MŠ 
St.Elisabeth Grafenau Christine Zwiebel 
a pan starosta Petr Málek. Vše překláda-
la paní překladatelka Vendula Maihron. 
Pracovníci technických služeb byli nápo-
mocni při vyzvedávání dětí k vyšším vět-
vím, děti byly poučeny o technice zavěšo-
vání a následném zmáčknutím háčku tak, 
aby stuhy dobře na větvích držely. Pro 
všechny přítomné bylo připraveno drob-
né pohoštění (koláčky, káva, čaj) a vše 
proběhlo ve velmi pěkném, přátelském 
duchu. Akce proběhla bez problémů. 
Poté následoval společný oběd v budo-
vě MŠ a společný výlet na hrad Kašperk 
s komentovanou prohlídkou.

Děkujeme všem zúčastněným, za při-
jetí na hradu Kašperku děkujeme kaste-
lánovi Zdeňku Svobodovi a za překlad 
panu Martinu Karlíkovi. Z mateřské 
školy Grafenau jsme obdrželi milý dě-
kovný dopis, který nás velice potěšil. Na 
„Pestré kulturní jaro“ pojedeme do MŠ 
St. Elisabeth Grafenau 28. 5. 2017.

Radka Kolářová

Statek Kašperské Hory a Kašperskohorské 
městské lesy za údržbu přístupové komu-
nikace na Habeš. Milada, Petr, Kateřina  
a Anna Marie Janošíkovi a František a Jana 
Jonákovi. Děkujeme.

Milada Janošíková
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                   ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  
                          KAŠPERSKÉ HORY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
          Vimperská 230, PSČ: 341 92, IČO: 71005501, Tel.: 376 582 305, reditel.zskhory@seznam.cz   
 

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY NA ROK 2017/18  

 
1. HUDEBNÍ OBOR 

- Hra na klavír 
- Hra na elektronické klávesové nástroje 
- Hra na kytaru 
- Hra na elektrickou kytaru 
- Hra na zobcovou flétnu 
- Hra na saxofon 
- Sólový zpěv 
- Populární zpěv 

 
 

2. VÝTVARNÝ OBOR 
- předpokládáme opět otevření 2 tříd 

 
 

3. LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
- nový obor, otevření je podmíněno dostatečným zájmem 

 
 

Přihlášky pro nové žáky, potvrzení o pokračování ve výuce i 
odhlášky pro současné žáky jsou k dispozici u učitelů ZUŠ, 

v ředitelně a na webových stránkách školy.  
 
Z organizačních důvodů (zajištění vyučujících) je stanoven termín 

do pátku 16. 6. 2017 
 
Po uplynutí tohoto termínu nemůžeme zaručit, že bude dítě přijato!!! 
 
 
 
V Kašperských Horách 15. 5. 2017       ……………………………… 
                          ředitel školy 
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Co se psalo v kronikách  
(s číslicemi 700, 70, 7)

STALO SE:
Před 700 lety r. 1317
V r. 1317 si přijel král Jan Lucemburský 

osobně do Kašperských Hor pro 600 hor-
nických pacholků, aby mu pomohli v taže-
ní proti vzbouřivší se pevnosti Landshutu  
v Bavorsku. Za jejich pomoci pevnost také 
dobyl a město za to obdařil různými celní-
mi a mýtnými výsadami.

Před 70 léty r. 1947

1. V červenci přikročeno k zastavení pro-
vozu městského pivovaru. Než k tomuto 
zastavení došlo, bylo ve městě mnoho řečí 
i mrzutostí, když se hospodářská nutnost 
záměrně vysvětlovala jako politický teror. 
Pivovar neměl odbytiště odsunem Němců  
a nedostatečným zalidněním nebyly zde 
možnosti úspěšného provozu a nebylo mož-
né každoročně na pivovar statisíce doplácet. 
Zařízení pivovaru zčásti odprodáno, zřízen 
zde sklad piva měst. pivovary ze Strakonic 
a budova pronajata firmě Vilém Janák, vý-
roba ovocných šťáv a vína v Praze.

Současně budou touto firmou převzati 
všichni zaměstnanci, pokud chtějí u firmy 
pracovati. A tak dochází k uzavření pivo-
varu, který dle historických záznamů byl 
založen již v 16. století.

2. Dne 17. října v noci při náhlém vě-
tru se zlomila špička radniční věžičky.  
Při její opravě bylo nalezeno pouzdro se 
dvěma zápisy oprav věžičky, a to z r. 1869 
a v r. 1902.

Byla vyhotovena listina s tímto zápisem  
a uložena k předchozím dvěma dokladům:

V době, kdy byla listina vložená do rad-
niční věžičky, byli:

Město mělo k 31. 12. 1947 celkem  
1 234 obyvatel, z toho bylo 115 Němců, 
zbylých po odsunu ostatních sudetských 
Němců.

Před 5 léty – r. 2012

Oslava 50 let od založení lyž. střediska 
   Lišák

Některá data z chronologie výstavby:
1957–58 ustanovena stanice HS s prv-

ními členy Františkem Bauerem, Gajerem, 
Kortusem, MUDr. M. Müllerem a E. 
Kintzlem

1962 – postaven 1. lyžařský vlek 350 
m dlouhý s dřevěnou boudou na Liščím 
vrchu. Tento vlek dán do provozu dne  
23. 12. jako první v podhůří Šumavy.

1963 – postaven další vlek 415 m dlouhý  
a zahájena stavba chaty s dalšími členy HS 
J. Kolářem, B. Zájedou a R. Proškem

1964 – chata dokončena
1965 – vybudováno osvětlení svahu, 

první na Šumavě, zásluhou elektrikáře  
Fr. Chána

Mladí lyžaři postavili další lyž. vlek na 
severozápadním svahu Lišáku. Vybudována 
sáňkařská dráha a malý skokanský můstek.

1973 – uspořádána 1. zimní olympiáda 
mládeže okr. Klatovy, která svým rozsahem 
nebyla dosud překonána

1975 – přicházejí noví mladší členové 
HS a na místě vleku 450 m staví moderní 
POMU Metasport Ostrava pod vedením 
Fr. Kortuse

1980 – zahajuje činnost Veřejná lyžař-
ská škola (druhá na Šumavě), buduje se 
lyžařské hřiště, háčkový dětský vlek a staví 
maringotka.

1987 – místo prvního vleku zaujímá vlek 
talířový EPU 300 ze Slovsportu Žilina.

2002 – na vrcholu Lišáku umístěn kří-
žek a pamětní prkno k poctě budovatelů 
lyžařského střediska. TJ kupuje pozemky 
lyžařského svahu.

2004 – areál je dlouhodobě pronajat fir-
mě Snowhill a ta vybuduje moderní vlek 
s kapacitou 1200 osob/hod., zasněžování, 
nové osvětlení, parkoviště, kiosek, WC

2005 – postaven vlek Singl 350 m, nové 
lyžařské hřiště, dětský vlek a snowpark

2006 – přibyl vlek a dráha pro 
snowtubing

2009 – měřena slalomová dráha, dětský 
kolotoč a koberec

Karel Větrovec, kronikář města

„Ve druhém roce opět svobodné 
Československé republiky, kdy vláda 
věcí vrátila se opět do rukou české-
ho národa, v prvém roce dvouletého 
hospodářského plánu pro výstavbu 
republiky, v roce 1947 usnesl se MNV 
na Kašperských Horách provésti vý-
měnu krovu přední části historické 
budovy radnice a znovu pokrytí 
střechy přírodní břidlicí podle po-
kynů a směrnic památkového úřadu 
v Praze, který přislíbil na tyto práce 
státní podporu Kčs 100 000 s pod-
mínkou, že práce bude hotova a ko-
laudována do 31. 12. 1947“.

Předsedou MNV: 
Karel Hrbek
I. náměstek předsedy: 
Kitzberger Václav
II. náměstek předsedy:
Šimek Ludvík

Členy rady MNV byli: 
MášI Jan, Pruner Jaroslav,  

    Bouška Emanuel, Gacík Jan, 
Mrnka Josef,  Kotrba Emil, 
Kasl František.
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Dřevař a selka, snímek kolem 1920 
z okolí Kašperských Hor, Muzeum 

Šumavy

Z dějin lesního hospodaření města 
Historické ohlédnutí u příležitosti jubilea Kašperskohorských městských lesů

Díky svému postavení centra těžby zlata 
budovaly Kašperské Hory své pozemkové 
vlastnictví už od středověku. Tak už za Jana 
Lucemburského získalo město například 
pralesní pozemky v oblasti Kvild. Největší 
rozšíření městského majetku nastalo v roce 
1584, když císař Rudolf II. prodal Horám 
většinu vesnic z bývalého panství hra-
du Kašperku. Další významné zisky přišly 
s koupí zbývajících hradních pozemků včet-
ně vlastního hradu v roce 1617. Je víc než 
jasné, že městské dominium bylo od nej-
starších dob tvořeno převážně lesními po-
zemky. Po roce 1900 vlastnilo město lesní 
majetek o výměře kolem 5.000 ha, a tak se 
už v minulosti Kašperské Hory řadily mezi 
největší městské vlastníky lesů. Roku 1953 
vlivem politických poměrů byl lesní majetek 
města převeden do operativní správy stát-
ních lesů. Vytvořený lesní závod Kašperské 
Hory pak patřil k největším státním lesním 
závodům v Československé republice.

V nejstarších dobách měl les minimální 
hospodářský význam. V oblastech podél 
zemské hranice plnil les tenkrát hlavně 
úlohu přirozeného obranného valu. Horníci 
dřevo potřebovali pro výdřevu dolů a pro-
voz důlních a úpravnických zařízení. Dřevo 
bylo zapotřebí také k provozu drobných 
železářských hutí i hamrů. V rámci koloni-
zace neosídlených území byl les kvůli půdě 
odstraňován ohněm nebo kácením. Přesto 
Karel IV. jako dobrý hospodář doložil svým 
návrhem zákoníku Maiestas Carolina z doby 
kolem 1350 veřejný zájem o stav lesů, jejich 
ochranu a o omezení plýtvání lesním bo-
hatstvím. Už ve středověku hodně dřeva i 
na Kašperskohorsku spotřebovávaly sklárny 
k tavení skla i k výrobě potaše. Místy se 
pálilo uhlí a sbírala pryskyřice. Obyvatelé 
vesnic měli od roku 1612 propachtován lov 
v městských lesích a rybolov v potocích. 
Myslivost se prováděla od roku 1746 v re-
žii města úředně ustanoveným myslivcem. 

V roce 1782 byl guberniálním nařízením 
upraven dosud volný odběr dřeva z měst-
ských lesů. Právo na bezplatný nebo zvý-
hodněný odběr stavebního dřeva z lesů 
města mělo 123 místních pravovárečných 
měšťanů. Obyvatelé Kašperských Hor i ves-
nic příslušných k městu využívali možnost 
volně si brát z lesa hrabanku, případně pro 
svou potřebu kácet soušky. V roce 1791 
byl na příkaz gubernia pro městské lesy 
právoplatně ustanoven první hajný „hol-
zgerechter Förster“. Stal se jím Friedrich 
von Blücher, který pravděpodobně oproti 
předcházejícím městským lesníkům měl již 
určitou samostatnost v rozhodování ve vě-
cech lesního hospodaření. Za jeho působe-
ní byla vyhotovena první podrobnější mapa 
lesních pozemků. Po Blücherovi se v roce 
1808 městské lesní správy ujal polesný 
Wagner, známý svou systematickou snahou 
o nastolení většího pořádku v hospodaření. 
Například přísněji se tenkrát postupovalo 
proti krádežím dřeva, dokonce ovce a kozy, 
které se nedovoleně pásly v zahájených plo-
chách, byly bez milosti stříleny, zpřísnil se 
dohled na poddanské lesy. Z té doby se ob-
jevují zprávy o sběru semen lesních stromů 
pro výsadbu nových porostů. Významný 
posun v lesním hospodaření přinesla vý-
stavba Vchynicko-tetovského plavebního 
kanálu v letech 1799–1801 z iniciativy ma-
jitele sousedního Prášilského panství kní-
žete Schwarzenberka. (V této souvislosti 
lze připomenout, že první písemná zpráva 
o plavení dřeva na Otavě z kašperskohor-
ských lesů je už z roku 1584 ve smlouvě 
města s císařem Rudolfem II.) S rozvojem 
těžby dřeva bylo zapotřebí zvyšovat i po-
čty pracovníků. V roce 1828 uložil městu 
krajský úřad počet zaměstnanců zvýšit na 
15 osob (nadlesní, 4 polesní, 9 hajných,  
1 lesní adjunkt). V roce 1837 došlo k rozdě-
lení městských lesů do šesti polesí: Pěnivý 
Potok, Zhůří, Sokol (Antigl), Zámecký les, 

Nový Dům, a městské polesí. Plavení dřeva 
na Vchynicko-tetovském kanále umožnilo 
těžbu dřeva v dosud dopravě nepřístup-
ných výšinných polohách kašperskohorské-
ho lesního revíru. 

Vichřice z let 1868 a 1870 a po nich ků-
rovec velmi postihly šumavské lesy, v nich 
samozřejmě lesy Kašperských Hor, kde 
zničily porosty na ploše téměř 1.000 ha.  
Za oběť katastrofě padly na Kašperskohorsku 
i poslední zbytky původního pralesa. 
Následující desetiletí pak vyplňovala in-
tenzívní snaha napravit škody způsobené 
kalamitami ze 70. let 19. století. Pro syste-
matické zalesňování bylo třeba nakupovat 
lesní semeno také od vzdálených dodava-
telů, nezřídka i ze zahraničí. V době ko-
lem 1910 produkovala školka vedená přímo 
lesním úřadem cca 140 tisíc sazenic ročně. 
Ve 30. letech 20. století se stal městským 
nadlesním Ing. Josef Pohl. Ten upozorňo-
val na značnou ztrátovost při poskytování 
neúměrných slev na odběr palivového dře-
va místním občanům. Pohl podrobně vy-
pracoval nové hospodářské plány. V rámci 
nového uspořádání se každé polesí tenkrát 
stalo samostatným hospodářským celkem. 
Jednalo se o tato polesí: Kašperské Hory, 
Schrollenhaid, Pěnivý Potok, Vysoká Mýť, 
Zlatá Studna a Sokol (Antigl).

Zdrojem podrobných informací o histo-
rii lesního hospodaření v oblasti střední 
Šumavy je mimo jiné dílo „Historický prů-
zkum lesů jednotného hospodářského cel-
ku Kašperské Hory I,II“, které v roce 1963 
zpracoval Ing. Josef Ministr v rámci akti-
vit Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů 
v pobočce Plzeň.

Vladimír Horpeniak, 
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Sáňkování dřeva na horní Šumavě, historické foto kolem 1920, Muzeum Šumavy
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Rok 1945: Američané si u nás slávy 
moc neužili

Po přechodu československých hranic 
bylo americkým vojákům divné, že místo 
vřelého uvítání, jakého se jim dostávalo 
při osvobozování ve Francii či v Holandsku, 
projížděli jen prázdnými  a tichými  ulice-
mi a z každého domu visela jen bílá vlajka. 
Divili se, proč se jim Češi vzdávají, když 
oni jsou spojenci přinášející svobodu. Pak 
se dověděli, že jsou v Sudetech, odkud 
se museli Češi po Mnichovu odstěhovat 
do vnitrozemí, do Protektorátu Čechy  
a Morava. Mnohé jednotky US Army 
musely ještě v Sudetech svádět poslední 
bitvy s fanatickými oddíly Wehrmachtu  
a jednotkami SS. Tak mnozí z nich našli 
na konci války na Šumavě svou zbyteč-
nou smrt.

V našem městě konec války proběhl 
celkem klidně. K bojům tu nedošlo, přes-
tože Němci pro obranu města organizo-
vali tzv. Lidoobranu z mužů do 60 let 
- Volksturm. Ten ale rozumně do bojů 
nezasáhl a zákopů vybudovaných jižně 
od Kašperku nebylo použito. A tak do 
ztichlého města, vyzdobeného bílými 
prapory, vjelo 6. května kolem 17. ho-
diny americké vojsko 94. divize vedené 
colonelem Johnem Rayem. Je vítáno jen 
několika rodinami Čechů, které zde po 
záboru Sudet zůstaly.

Tyto rodiny si zde užily  své. Z počátku 
se na ulicích Češi nesměli moc pohybovat, 
aby nedráždili Němce, kteří na ně často 
i plivali. Děti musely chodit do německé 
školy, takže jejich život byl velmi ponižu-
jící. Proto příjezd amerických vojáků byl 
pro ně šťastným dnem. Tehdy se jednalo 
spíše o obsazení nežli o osvobození.

Vojáci byli ubytováni v Měštanské ško-
le a v bývalé Odborné škole dřevařské. 
Po jejich odchodu 20. května zůstaly 
jen hlídky, které v budově reálky, která 

sloužila i jako lazaret, střežily na 500 za-
jatců, většinou příslušníků SS. Dosavadní 
německá správa města byla skrytě ne-
přátelská, počala ničit dokumenty zvláš-
tě politického rázu, aby tím byla ztížena 
práce nové české správy. Někteří Němci 
včas uprchli před zatčením za hranice. 

Konečně 23. května přijela ze Sušice 
nová česká správa za doprovodu oz-
brojené čety čs. armády, vedena por. 
Červeným. Psalo se: “V 10 hodin a 10 
minut vjíždíme do Kašperských Hor. Naše 
auta se řadí na náměstí v pořadí, v jakém 
opouštěla Sušici. Vyskakujeme z vozů. 
Žádný československý prapor, žádná hro-
madná radost, o úsměvu ani nemluvíme.  
Ti, co zde trpěli, vděčně a neokázale víta-
jí. A teď rychle do práce! Městský úřad, 
pokladna, ustavení nové samosprávy  
z nových lidí, archiv, sklady zbraní, poštov-
ní úřad, sklad tabáku, městská spořitelna 
se zajišťují. Vše jde hladce a klidně.“

Snímek města z roku 1945, na náměstí jsou jsou zaparkovaná vozidla US Army.

Prvním komisařem byl ustanoven pan 
Jan Bartizal a pomocníkem se mu stal pan 
Otakar Mašek. Práce až nad hlavu. Záhy 
přicházeli noví osídlenci a čeština zača-
la býti úředním jazykem. Seržant James 
Brodsky mající rodinné kořeny u Jičína si 
zde našel životní družku, Ritu Niederlovou, 
která však musela rok bojovat s úřady, aby 
za Jamesem mohla odcestovat přes oceán.

15. srpna přijel do města oddíl čs. tan-
kové brigády, vedený štkp. Janotou, zajišťo-
vat bezpečí nových obyvatel, kterých stále 
přibývalo.

Ti pak v květnu 1946 z vděčnosti americ-
ké armádě umístili na budovu radnice pa-
mětní desku. U ní pronesl děkovný projev 
ředitel školy Jan Mášl, jenž se pak po únoru 
1948 přebarvil do ruda a vděčnost za osvo-
bození se počala rychle vytrácet. Ale to už 
je jen smutná historie, kterou mnozí dobře 
pamatujete.

Emil Kintzl

Historici o Šumavě
Z historických publikací poslední doby, 

které se významným způsobem dotkly 
našeho kraje a našeho města, bych rád 
připomněl rozsáhlou monografii profe-
sorů Univerzity Karlovy, Jiřího Kuthana  
a Jana Royta Karel IV. – Císař a časký 
král – vizionář a zakladatel, kterou loni 
vydalo Nakladatelství Lidové noviny ve 
spolupráci s Univerzitou Karlovou. Autoři 
si mimo jiné všímají gotické architektu-
ry kostela sv. Mikuláše v Kašperských 
Horách a jeho nástěnných maleb ze  
14. století. Jejich pozornosti neušly ani gotic-

ké fresky v kostele sv. Mořice na Mouřenci  
u Annína. Pochopitelně zvláštní kapitolu  
a soubor ilustrací kniha věnuje královskému 
hradu Kašperku.

Rovněž v roce 2016 vydala Univerzita 
Karlova v Praze dlouho očekávanou knihu 
docenta Petra Kubína - Svatý Vintíř, pous-
tevník, kolonizátor a diplomat. Vintíř. 
Günther je uváděn jako první obyvatel 
Šumavy, kterého známe jménem. Zemřel 
ve své poslední poustevně u dnešní Dobré 
Vody u Hartmanic 9. října roku 1045.

Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy

Kulturní výročí: František Pravda 
(1817–1904)

Před 200 lety, 17. dubna 1817, se 
narodil v Nekrasíně nedaleko Nové 
Včelnice František Pravda, vlastním 
jménem Vojtěch Hlinka. Kněz, národní 
buditel a zasloužilý literát. Psal české 
povídky v duchu katolické morálky s dů-
razem na křesťanské hodnoty. Od roku 
1847 působil jako vychovatel ve šlechtic-
ké rodině barona Sturmfeldera v Hrádku  
u Sušice. Pochován je na blízkém hřbito-
vě ve Zdouni.

Vladimír Horpeniak



 strana 15KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Co se tenkrát psalo: Zpravodaj 1959/3
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Tímto jarním dopisem přijměte pro-
sím naše pozvání na každoroční Pouť Sv. 
Antonína u nás na Javorníku na Šumavě, 
která se uskuteční o víkendu 17. – 18. 6. 
2017. Pouť je jedinečnou událostí i v rámci 
celé Šumavy, o čemž se přesvědčily tisíce 
návštěvníků předchozích ročníků. Z progra-
mu namátkou vybíráme mši u naší krásné 
kapličky Sv. Antonína, pouťový fotbalový 
zápas místních legend, ukázku tradiční re-

gionální hry „Tlučení špačka“ nebo pravou 
šumavskou tancovačku s harmonikami (ka-
pela Marnotratníci).

Pouť nabízí bohatý kulturní a společenský 
program a možnost setkání pro místní, ro-
dáky, návštěvníky i výletníky. Pokud hledá-
te pěkný sobotní program pro celou rodinu 
a navíc v nádherné přírodě s „nejkrásnějším 
výhledem do kraje na té širé Šumavě,“ tak 
nám bude ctí se s Vámi setkat. 

Přesný program zveřejníme na webu
www.javorniksumava.cz.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na vi-

děnou na pouti! Za spolupracující místní 
spolky a pořadatele: 

Javornický rozvojový spolek
Nadační fond Karla Klostermanna
Tělovýchovný spolek Javorník 
SDH Javorník

Lenka Suková
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Pozvání na šestou Noc kostelů
Noc kostelů je akce, která vznikla 

v Německu, k nám přišla z Rakouska; prv-
ní Noc kostelů v České republice se konala 
29. května 2009. V odpoledních, večerních 
a nočních hodinách se otvírají různé kos-
tely všech křesťanských církví a stále jich 
přibývá. Pořádají se koncerty, přednášky  
a další kulturní zážitky pro všechny příchozí. 
Noc kostelů už z principu své myšlen-
ky není akcí pro věřící a farníky, ale pro 
všechny obyvatele a příchozí, pro ty, kte-
ří si chtějí prohlédnout kulturní bohatství 
v kostelích nashromážděné generacemi 
našich předků, něco se o nich dozvědět  
a třeba si i nezávazně popovídat o křesťan-
ství a jak ho prožíváme.

V Kašperských Horách se tato událost 
pořádá od roku 2011 a od počátku je její 

v Kašperských Horách duší, hnacím motorem, sponzorem a prak-
ticky vším ostatním paní doktorka Patáková, 
které podle svých sil pomáhají ostatní far-
níci. Návštěvnost je pokaždé celkem vysoká  
i proto, že naše město je turistickým stře-
diskem a neskromně se domníváme, že  
i díky kvalitnímu programu. Už jsme vy-
zkoušeli mnohé a letos bychom Noc koste-
lů chtěli víc zaměřit na naše nově opravené 
varhany. Proto zvlášť zveme všechny oby-
vatele Kašperských Hor, protože to nejsou 
varhany jen pro ty, kdo do kostela pravidel-
ně chodí. Je to přínos pro nás všechny a je-
jich tóny také mohou potěšit srdce všech.

V letošním roce se Noc kostelů koná  
9. června a ve všech našich kostelích za-
číná od 14.00 hod. Kostel sv. Mikuláše  
a Panny Marie Sněžné budou jen zpřístup-
něny, a to do 18.00 hod. Hlavní program 
bude v kostele sv. Markéty na náměstí:

Před 300 lety se narodila císařovna
Marie Terezie, uherská a česká královna 

z dynastie Habsburků, se narodila ve Vídni 
13. května 1717. Na základě tzv. pragma-
tické sankce se v roce 1740 stala vládky-
ní habsburské monarchie. Svá nástupnická 
práva byla nucena hájit ve válce o dědictví 
rakouské i ve válce sedmileté. Neutěšený 
stav monarchie i nové myšlenkové proudy 
ji přivedly k osvíceneckým reformám, je-
jichž stopy trvají dodnes (například povin-
ná školní docházka, číslování domů atp.). 
V roce 1765 se spoluvládcem ovdovělé 
Marie Terezie stal její nejstarší syn Josef II., 
s jehož radikálními představami o osvíce-
necké vládě však nesouhlasila, a až do své 
smrti v roce 1780 udržovala reformní kurs 
v mírnějším tempu. Byla jedinou vládnou-
cí ženou na českém trůně. Jako zajímavost 
se uvádí, že císařovna Marie Terezie osob-
ně vyšívala jedny ze šatiček pro Pražské 
Jezulátko. 

Mladá Marie Teresie, olej na plátně, 
18. století, Muzeum umění Vídeň.

29. května roku 1747 tato panovnice 
potvrdila Kašperským Horám privilegia 
královského horního města. Dokládá 
to dodnes dochovaná listina, vydaná na 
panovnickém dvoře ve Vídni. Má formu 
pergamenové kvartové knihy o šestnácti 
stranách, která je vázaná v pergamenu 
s vtlačenou ozdobou a znakem s přivě-
šenou velkou pečetí. Vzácný dokument 
opatřila císařovna dokonce svým vlast-
noručním podpisem. Tato jedinečná 
písemná památka spolu s dalšími privi-
legii českých králů pro Kašperské Hory 
je uložena ve Státním okresním archivu 
v Klatovech. V souvislosti s jubileem pa-
novnice si v Kašperských Horách můžeme 
také připomenout, že v 18. století pra-
covala v oblasti Friedlholz jižně od na-
šeho města dědičná štola pojmenovaná 
„Marie Terezie“.

Vladimír Horpeniak

V dopoledních hodinách program 
   pro školu – prohlídka varhan. 

14.00 hod. Komentovaná prohlídky 
   kostela sv. Markéty

Putování po kapličkách v okolí          
   s Marií Patákovou; návrat cca 16.00.

14.45 hod. Koncert žáků ZŠ a ZUŠ 
   v Kašperských Horách

15.30 hod. Přednáška Karel IV.  
   a jeho ikony – Karlovo dvorské 
   malířství; přednáší Mgr. Libor 
   Gottfried

17.00 hod. Mše sv.

18.00 hod. Prohlídka varhan a poví 
   dání o varhanní hře s naším farářem  
   P. Jendou Kulhánkem

19.00 hod. Varhanní koncert – hrají 
   Mgr. Miroslava Svobodová, varhany  
   a Martin Kanaloš, klarinet

20.30 hod. Večerní zpěvy z Taizé a  
   chvály

Po celou dobu programu možnost du-
chovního rozhovoru nebo svátosti smíření

Přijďte prosím všichni, srdečně vás zve-
me a těšíme se na vás.

Helena Pekárková
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Kašperskohorské varhany
Letní koncertní cyklus v arciděkanském kostele sv. Markéty

Varhanní festival u příležitosti ukon-
čení restaurování vzácných historic-
kých varhan v chrámu sv. Markéty 
v Kašperských Horách pořádá ve spo-
lupráci s Římskokatolickou farností  
a Městem Kašperské Hory Šumavský kul-
turní spolek Kašperské Hory. 

Koncerty začínají vždy ve 20.00 hod.
Vladimír Horpeniak

Šumavské letní hudební

Musica Lucis 
Praga 2017

Letní koncerty 
komorního smyčcového 

orchestru

Za sponzorské podpory firmy  
Belimo.cz 

1. června, čtvrtek 19.00 hod. 
   Sokolovna Kdyně, Kdyně

Sólista: Václav Hudeček - housle 

15. července, sobota 20.00 hod.      
   Kostel sv. Markéty, Kašperské Hory

Sólisté: Markéta Schley-Reindlová 
   - varhany, Václav Hudeček - housle

16. července, neděle 19.00 hod. 
   Kostel Nanebevzetí Panny Marie,    
   Nezamyslice

Sólisté: Miroslav Vilímec - housle,    
   Martin Kanaloš - klarinet

17. července, pondělí 20.00 hod. 
   Kostel Panny Marie Královny  
   a sv. Jiljí. Třeboň. 

Sólista: Václav Hudeček - housle

18. července, úterý 19.00 hod. 
   Kulturní dům, Nezdice na Šumavě

Sólista: Felix Slováček jr. - saxofon

19. července, středa 19.00 hod. 
   Kostel sv. Štěpána, Kvilda

Sólista: Felix Slováček jr. - saxofon

3. srpna, neděle 16.00 hod.
Kostel sv. Havla, Rožďalovice
Sólisté:  Václav Hudeček - housle  

   a Jiří Stivín - flétna 

23. září, sobota 18.00 hod. 
   Kostel Narození Panny Marie, 

Strašín na Šumavě
Sólista: Jan Mráček jr. - housle

Na programu letních koncertů MLP je 
zejména hudba mistrů 18.–20. století, 
zvláště J. S. Bacha, P. J. Vejvanovského, 
G. F. Händela, A. Vivaldiho, J. Suka,  
L. Janáčka, A. Dvořáka či M. Ravela, 
filmová hudba zazní v koncertech  
s Felixem Slováčkem ml. v Nezdicích na 
Šumavě a v Kvildě.

www.musicalucis.cz
Facebook:  MUSICA LUCIS PRAGA
http://www.musicagency.cz/

Vladimír Horpeniak

Sobota 8. července
prof. Miroslava Svobodová – varhany
prof. Radek Rejšek – trubka

Sobota 15. července
MUSICA LUCIS PRAGA
Václav Hudeček – housle
Markéta Schley Reindlová – varhany

Pátek 21. července
prof. Michal Novenko – varhany

Sobota 5. srpna
Slavnostní koncert k poutní  

   slavnosti PMS. Markéta Schley 
   Reindlová a hosté

Sobota 19. srpna
Prof. Jaroslav Tůma – varhany

Sobota 26. srpna
Adam Viktora – varhany
Gabriela Eibenová - zpěv

Festival „Šumavské letní hudební ve-
čery“ bude, podobně jako v minulosti, 
situovaný v nejkrásnějších chrámech šu-
mavského kraje a zároveň nabídne poslu-
chačům i venkovní koncerty.

„Šumavské letní hudební večery“ je cyk-
lus koncertů komorní hudby, který se letos 
koná od 20. července do 12. srpna 2017. 
Letos se představí různorodé ansámbly, 
které jsou ojedinělé svého druhu v ČR.

Festivalové večery jsou letos naplánova-
né na tyto termíny v následujících městech 
a obcích:

20. 7. Horšovský Týn: slavné americké 
   Ragtimy v podání Ondřeje Kvity  
   a Tomáše Impellizzeriho

23. 7. Sušice/ Café Jablíčko:  
   latinsko- americká skupina Atares

5. 8. Žihobce - Pellant Trio
12. 8. Železná Ruda - houslový recitál 

   Martina Kose

Pro údajné „standing ovation“, které se 
loni odehrálo v Železné Rudě, se festival 
rozhodl tento rok opět oslovit houslové-
ho virtuosa Martina Kose, který přednese 
další mimořádně technicky náročná díla 

večery 2017 z houslové literatury. Ojedinělými momen-
ty budou vystoupení dvou výjimečných an-
sámblů - slavná díla amerického velikána 
Scotta Joplina v podáni jediného houslového 
interpreta této hudby u nás, Ondřeje Kvity, 
za doprovodu špičkového klavíristy Tomáše 
Impellizzeriho, vítěze soutěže „Pianista 
roku 2015“ a dále latinsko–americké sku-
piny Atares, též ojedinělé skupiny svého 
druhu u nás, která absolvuje ročně několik 
desítek koncertů nejen v Čechách.

Nebude tedy chybět Pellant Trio, které, 
zejména díky uměleckému odkazu dnes již 
zesnulého věhlasného kontrabasisty Jiřího 
Pellanta, patří v současné době mezi nej-
známějsi soubory na Šumavě a okolí.

Festival je inspirován dlouholetými 
koncertními aktivitami dnes již zesnulého 
věhlasného kontrabasisty Jiřího Pellanta, 
který se takto zasloužil o rozvoj hudební-
ho života na Šumavě. Se svým ansámblem 
Pellant Collegium pořádal od r. 2003 kon-
certy na nejodlehlejších místech Šumavy 
před plným publikem, na kterých často 
vystoupili významní umělci, např. Pavel 
Šporcl, Vladimír Bukač, Václav Hudeček, 
Jiří Stivín a další.

Na těchto stránkách lze nalézt kompletní 
informace o festivalu www.rm-production.
cz. Sponzorem festivalu je firma Rumpold.

Jan Pellant
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Sportovci TJ Kašp. Hory bilancovali
21. 4. 2017 se v nově opravených ka-

binách na fotbalovém hřišti konala Valná 
hromada TJ Kašperské Hory, z.s. za účas-
ti zástupců všech oddílů. 

Předseda Miloš Fiala přednesl zprávu  
o činnosti celé TJ a VV, s hospodařením nás 
seznámila Pavla Hulcová a zprávu revizorů 
přednesl Pavel Paták. Zprávy za jednotlivé 
oddíly přednesli jejich zástupci.

Valná hromada také projednala rozpočty 
na jednotlivé oddíly v roce 2017.

V tomto roce se na hřišti můžeme tě-
šit krom utkání našich fotbalistů i na další 
akce:

24. 6. 2017 Oslava výročí taneční    
   skupiny POWER

22. 7. 2017 Oslavy 70 let fotbalu         
   v Kašperských Horách (pozvány jsou     
   týmy Dukly Praha a z Grafenau)

září 2017 – turnaj minižáků  
   (týmy z partnerských měst  
   Grafenau a Schördingu)

V rámci diskuse jsme se dověděli příjem-
nou zprávu, že se podařilo obnovit činnost 
lyžařského oddílu (Nábor mezi dětmi 18  
a 8 instruktorů).

Na závěr bychom chtěli poděkovat za 
finanční podporu na opravu kabin Městu 
Kašperské Hory.

Za TJ Kašperské Hory: Hana Naušová

Cyklistický závod „Kašperská 66“
a uzavírka komunikace

V sobotu 24. června 2017 se uskuteční 
již 19. ročník silničního cyklistického závodu 
„Kašperská 66“. Tak jako poslední roky, oče-
káváme na stovku závodníků, kteří změří 
síly v okolí Kašperských Hor. Ve 14.00 hod. 
odstartuje hromadný závod z Kašperských 
Hor Dlouhou ulicí směrem Na Prádlo, Lišák, 
Mlýn na rybníce, Červená, Karlina Pila, 
Rejštejn a po Staré Rejštejnské kolem ovčí-
na na Kašperské Hory ulicí Nerudovou s cí-
lem v odbočce do Horní ulice. Tento okruh 
se pojede celkem 4x a bude úplně uzavřen 
pro motorová vozidla v době od 14.00 hod. 
do 17.00 hod. Věříme, že všichni řidiči bu-
dou respektovat toto omezení, za což jim 
pořadatelé předem děkují. Aktivní cyklisty 
zveme k účasti na závodě a všechny ostatní 
k fandění, či pomoci při organizaci.

Radek Vrhel
Cyklistický oddíl KT-TJ Kašperské Hory

Nadcházející fotbalové zápasy

III. třída, muži, okres Klatovy

24. kolo
Neděle 4. 6. 2017 17.00 (Hrádek)
Hrádek B - TJ Kašperské Hory

25. kolo 
Sobota 10. 6. 2017 17.00 (K. Hory)
TJ Kašperské Hory - SK Velhartice

26. kolo
Neděle 18. 6. 2017 17.00 (Mochtín)
S. Mochtín B - TJ Kašperské Hory

-red- zdroj: fotbal. cz
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Jaro je v plném proudu, vše se zelená 
a kvete. My, občané kašperskohorští, 
máme jednu velkou výhodu, kterou si 
často ani neuvědomujeme. Máme kolem 
sebe ještě čistou přírodu. Proto dnes 
vyběhneme na louku a nasbíráme si sed-
mikrásky… a též trochu pampeliškových 
listů! Sedmikrásky jsou nádherné a přes-
to nenápadné kvítky, uvnitř se však skrý-
vá obrovské bohatství vitamínů a zdraví 
prospěšných látek. A tak hurá ven!

Salát se sedmikráskami

Ingredience
3 mrkve

250 g drobných těstovin (lze použít   
   kuskus, pro zdravější variantu též jáhly)

sůl
kousek másla

150 g mozzarelly
200 g rukoly

150 g cherry rajčátek
2 hrsti mladých pampeliškových listů

hrst sedmikráskových květů

Těstoviny uvaříme v osolené vodě na 
skus. Mrkev oloupeme a škrabkou na-
krájíme na tenké plátky. V kastrolku si 
rozpustíme plátek másla, přidáme mrkev  
a opékáme asi 7 minut. Když mrkev pěkně 
změkne, stáhneme ji z plotny a přidáme 
omyté pampeliškové listy a promícháme. 
Uvařené, scezené a ještě teplé těstoviny 
dáme do mísy. Přidáme mrkev s pampeliš-
kovými listy, nakrájená rajčátka, omytou  
a osušenou rukolu a natrhanou mozza-
rellu. Vše smícháme. Mozzarella se lehce 
rozpustí. Nakonec přidáme poklad v po-
době sedmikráskových květů. Vše ještě 
lehce promícháme. Jíst můžeme teplé  
i studené.

A copak si ale dáme k takovému dobré-
mu salátu? Opečený toast? Ne! Upečeme 
si focacciu! Není to nic těžkého a je to 
oproti tradičnímu pečivu velmi příjemná 
změna.

Focaccia

Ingredience:
500 g hladké mouky
1/2 kostky droždí

olivový olej
sůl

hrst černých oliv
hrst sušených rajčat
400 ml vlažné vody 

Droždí rozdrobíme do misky a zalije-
me vlažnou vodou. Postupně zapracová-
váme mouku, aby vzniklo hladké těsto. 
Přikryjeme utěrkou a necháme vykynout 
na teplém místě. 

Jakmile těsto vykyne, přendáme ho na 
vál, propracujeme a rozdělíme na dva či 
více bochánků. Pokud se těsto lepí, pod-
sypáváme hladkou moukou. Do bochánků 
zapracujeme olivy, rajčata (na kostičky 
nakrájený sýr, bylinky, kousky šunky), ale 
můžeme je nechat i jen tak. Z každého 
bochánku uděláme placku, kterou polije-
me olivovým olejem a posolíme. Já si ne-
chávám větší bochánek, který pak vyválím  
a obrácenou skleničkou vykrajuji kolečka. 
Rukama pak olej rozetřeme po celé ploše 
placky a promačkáme ji. Dáme na plech vy-
ložený papírem na pečení. 

Pečeme ve vyhřáté troubě cca 15 minut 
na 230 stupňů. Krájíme až po vychladnutí. 

A na závěr ještě nějaký ten lehký, rychlý 
a dobrý moučník.

Ovocný jogurtový koláč

Ingredience:
1 větší kelímek bílého jogurtu (200 g)
1 kelímek polohrubé mouky + na formu

1⁄2 kelímku krupicového cukru
1⁄2 kelímku oleje nebo rozpuštěného    

    másla + na formu
1⁄2 sáčku kypřícího prášku do pečiva

1 vejce

1 ovocný kompot, slitý /nebo pokrájené  
   čerstvé ovoce/

Na drobenku
100 g hrubé mouky

80 g másla
80 g krupicového cukru

Vše smícháme: jogurt, mouku, cukr, 
tuk, kypřicí prášek a vejce. Těsto je krásně 
vláčné.  Rozetřeme ho do vymazané a vy-
sypané koláčové formy o průměru 22 cm 
a poklademe okapaným ovocem. Přísady 
na drobenku smícháme ve vyšší míse  
a vypracujeme drobenku, kterou nasypeme 
na koláč. Pečeme v předehřáté troubě na 
180 stupňů asi 20 minut, dokud drobenka 
nezezlátne.

Dobrou chuť a spoustu slunečných  jarních dní 
Vám přeje Lena Yvona Geryková

My máme rádi... jídlo!
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Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory 
srdečně blahopřeje spoluobčanům, 

 kteří slaví významné životní 
jubileum: 

Skýpala Jan  65 let
Kintzlová Naděžda 80 let
Jonáková Jana  75 let
Klement František 82 let
Hudík Josef  83 let
Šimurda Milan  70 let
Markovičová Margita 80 let
Bukáčková Emilie 83 let
Řimnáčová Anna 65 let
Bártíková Hana 65 let
Karásková Etela 84 let
Jáchym Josef  65 let
Větrovec Karel 85 let
Lavrinčíková Jana 65 let

Narodili se:

 Rychtera Jakub
Valisová Veronika

Matoušková Viktorie

Opustili nás:

Hadravová Květuše
Řimnáčová Raisa

Pokud si nepřejete být ve 
Společenské kronice zveřejněni, 
sdělte nám to na MěKIS, nebo 

e-mailem na adresu:  
zpravodaj@kasphory.cz

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 00 255 645, redakce a grafická úprava: Mgr. Václav 
Kůs, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz. Složení redakční rady je uveřejněno na in-
ternetových stránkách města. tisk: Dragon Press s.r.o., Klatovy. Redakce si vy-
hrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb KHZ. Příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů. Redakce si vyhrazuje právo příspěvek 
odmítnout. Reakce na sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se do-
týká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména 
nebo dobré pověsti určité právnické osoby se řídí Tiskovým zákonem  
(č. 46/2000 Sb.).

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ 

Kašperskohorského zpravodaje je
20. června 2017

Příspěvky zasílejte elekronicky:
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Minulost  cest y
Vytáhl mě ven můj přítel Radek, a to 

kvůli této cestě, která směřuje z Kavrlíku 
od kapličky do údolí. První fotka je ces-
ta, která kdysi ještě před druhou světovou 
válkou vznikla z velkých šutrů pod ruka-
ma tehdejších starousedlíků, sudetských 
Němců. Kus cesty se odkrylo po včerejší 
pohromě deště a krup.Tato cesta zřejmě 
byla udělána až na Hrad Kašperk, precizně 
a zřejmě dost těžce. Jenže ji pak moderní 
myšlení zasypalo štěrkem a hlínou, které 
při větší vodě sjedou a udělají výmol, jak 
si lze všimnout na druhé fotce, kde se pod 
nánosem bahna a štěrku nachází takto 
schovaná krásná cesta, po níž se chodí lépe 
než po štěrku, který zespodu ničí obuv. 
No řekněte sami, která cesta je lepší? Proč 
nenechat minulost cesty, která je svým 
způsobem krásnější? Myslím si, že kdyby 
se cesta celá očistila, že by to mohla být  
i turistická atrakce, která by přitáhla turis-
ty. Vede cesta jen ke Statku, nebo vedla až 
na Kašperské Hory? Minulost je krásná věc 
a myslím, že by se mělo dochovat to, co 
zde zanechalo stopu.

Miroslava Langerová, Kavrlík

Sportovní a turistický hostel Kašperské 
Hory je dostupným a kvalitním ubytová-
ním, vhodným zejména pro sportovce a 
turisty, ať už tito přicházejí odkudkoli. Ve 
dvou až čtyřlůžkových pokojích lze nalézt 
vedle lůžek také stoly, skříně a lampičky, 
zásuvky. Hostel disponuje společenskou 
místností, kuchyní, internetem, vnějším 
dvorem. Celková kapacita činí 43 míst. 
Většina pokojů je opatřena společným so-
ciálním zařízením, vyjma dvou apartmánů 
pro 3, resp. 4 nocležníky, které mají sociál-
ní zařízení vlastní.

Pro sportovní kluby je garantována 10% 
sleva na ubytování ve spojení s proná-
jmem některého z prostorů Sportoviště 
Kašperské Hory.

Množstevní sleva ve výši 3% se týká sku-
pin od 7 do 20 osob, nad 20 osob je garan-
tována sleva 5% z celkové ceny ubytování.

Při pobytu více než týdenním činí sleva 
5% z ceny ubytování.

Počet lůžek na pokoji - Vlastní sociální 
zařízení - Cena noc/osoba:

2 lůžka Ne      190 Kč
3 lůžka Ne      180 Kč
3 lůžka Ano     230 Kč
4 lůžka Ne      180 Kč
4 lůžka Ano     240 Kč

V ceně není zahrnut poplatek za rekre-
ační pobyt.

Jan Pojar, Hostel Kašperské Hory

Hostel Kašperské Hory

Prodám motocykl Hero-puch  automa-
tic, dvousedadlový  model 50 ccm, málo 
jetý. tel. 723 171 554

Hledám dlouhodobý pronájem bytu 
1+1, 2+0 nebo 2+1 ve městě Kašperské 
Hory ideálně do 5000 Kč měsíčně. 
Nabídky prosím zasílejte na email  
byt.kasperky@seznam.cz nebo volejte 
na číslo 737 580 268. Děkuji.

Řádková inzerce



změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

Ce�o�očně ote�řeno
Kašpe�skoho�sk� skříňo�� bet�ém
Bet�ém je přístupn� � ote�í�ací době 
in�ocent�a.  
V�sta�ní síň Kašpe�ské Ho�� |

3. 5. – 30. 6.
K�ajina Šuma�� a Jižních Čech
V�sta�a dře�ořezeb a inta�zií  
Mg�. Jose�a Škant�, jimž b��a inspi�ací 
přede�ším šuma�ská a jihočeská pří�o-
da, památk� a t�adiční a�chitektu�a.
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

6. 5. – 31. 10.
Šuma�ské cha�up� očima Ja�omí�a 
Randáka
V�sta�a ob�azů 
Ga�e�ie Muzea Šuma�� Kašpe�ské Ho�� |

Če��en | sobot� | od 10.30
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 90 minuto�á p�oh�ídka města 
s p�ů�odcem. P�odej �stupenek na 
MěKIS, te�. 376 503 413. 
Kašpe�ské Ho�� |

KRÁTKODOBÉ AKCE

2. 6. | 17.30
Zpí�ej
Animo�aná muziká�o�á komedie 
Kino Kašpe�ské Ho�� |

4. 6. | 13.00 - 17.00
Děn dětí
Zajíma�é h��, soutěže, dob�od�užst�í 
a spousta zába�� p�o naše děti.
Ško�ní hřiště Kašpe�ské Ho�� |

9. 6. | 14.00 – 21.30
Noc koste�ů
Noc koste�ů bude p�obíhat �e �šech 
našich koste�ích. H�a�ní p�og�am bude 

� koste�e s�. Ma�két�. Koste� s�. Mi-
ku�áše a Pann� Ma�ie Sněžné budou 
zpřístupněn� do 18.00 hod. 
Koste� s�. Ma�két� Kašpe�ské Ho�� |

9. 6. | 20.00
Masa��k
D�amatick� příběh, �ěno�an� osudům 
�e���s�ance a pozdějšího českos�o�enského 
minist�a zah�aničí, Jana Masa��ka, se ��ací 
do dob� těsně před d�uhou s�ěto�ou �á�-
kou. Česko-s�o�enské ži�otopisné d�ama, 
ne�hodné do 12 �et, �stupné 80 Kč.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

10. 6. | 10.00 - 14.00
Rost�in� p�ané a ku�tu�ní
Botanická ��cházka do oko�í Kašpe�-
sk�ch Ho�. Vhodné i p�o děti od 6 �et. 
Na akci je třeba se objednat. Cena 
p�og�amu 20 Kč. Te�. 376 582 734.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

16. 6. | 18.00 – 19.15
Muziká�o�á pohádka - Ať žijí st�ašid�a
Pohádku zah�aje Met�opo�itní di�ad�o 
P�aha. Vstupné 80 Kč
Kino Kašpe�ské Ho�� |

17. 6. | 13.00
Den hudb�
Zah�aje skupina Ků�o�ci, Ma�tin Ben-
da (písně Wa�dema�a Matušk�), skupi-
na AGE, Sotu��, Kame�ot �e�i�a�, Ha��ej  
�e�i�a�, Hand G�enade, kte�á má při-
p�a�enou i ohni�ou sho�. P�og�am 
obohatí i taneční ��stoupení skupin� 
Po�e� a bubenická sho� skupin� Wi�d 
Sticks. Den hudb� ����cho�í ��stoupe-
ním hudební skupin� ARGEMA.
Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

17. 6. | 20.00
Konce�t Ondřeje Sme�ka�a 
Je to jeden z nej�epších h�áčů na  
didge�idoo. 
H�ad Kašpe�k |

 
17. 6. | 13.00 - 16.00 
T�oříme z FIMO hmot�
Přij�te si s námi ���obit o�iginá�ní dá-
�ek, ozdobit �žičku nebo jin� Vám mi�� 
��astní předmět z ko�u nebo sk�a. 
Cena p�og�amu 50 Kč.  
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

24. 6. | 13.00 - 16.00 
T�oři�á dí�na „ Z o�čína“
Přij�te si ��zkoušet jednu z technik zp�a-
co�ání o�čí ��n�. P�stit budeme mok�ou i 
suchou technikou. Cena p�og�amu 50 Kč. 
 IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

24. 6. | 15.00
Pos�ední tanec sezón�
Taneční skupina POWER přip�a�i�a 
p�og�am na ukončení taneční sezó-
n�. Můžete se těšit na zába�né h�� 
a soutěže p�o děti i dospě�é, taneční 
��stoupení skupin.
Fotba�o�é hřiště na Cikánce |

30. 6. | 17.30
Od�ážná Vaiana: Legenda o konci s�ěta
Animo�an� příběh o nebojácné do-
spí�ající dí�ce, kte�á se ��dá�á na ne-
bezpečnou cestu, ab� zach�áni�a s�ůj 
�id. Animo�an� příběh, dé�ka 107 min, 
�stupné 60 Kč děti a 80 Kč dospě�í.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

ČERVENEC
6. 7. | 20.00
Zít�a to �oztočíme Ja�oušku
Hudební komedie s o�iginá�ní záp�et-
kou. Manže�sk� pá� s�ádí mezi sebou 
ne�ítostn� souboj. Kdo z nich získá 
�íc? H�ají: Ko�no�á, S�pa�, Maxa,  
Roneš/Ho�án , Jančařík, M�ad�, H�ás-
ká, Po�áčko�á, Pet�ů/Jite�sk�. Vstupné 
150 Kč � předp�odeji na MěKIS (do 6. 
7. do 17.00 hod.), 180 Kč na místě.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA   ČERVEN




