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Informace z radnice a organizací města 
Provozní doba úřadu mezi svátky.
Kolik zaplatíme za teplo v roce 2023?

PROSINEC 2022

Na ustavujícím jednání nově zvoleného 
Zastupitelstva města Kašperské Hory 
byl 20. října zvolen většinou hlasů 
(13 ze 14 přítomných, 1 se zdržel) sta-
rostou města pro nadcházející funkční 
období 2022-2026 člen Sdružení nezá-
vislých kandidátů Kašperky pro Život, 
Jan Voldřich, DiS. Dohodě sdružení, 
která získala mandáty do zastupitel-
stva, o novém vedení města a  složení 
rady, předcházela povolební vyjedná-
vání, k nimž nový starosta města říká:

Vážení a milí sousedé,
za uplynulých osm let, kdy jsem byl členem 
zastupitelstva města, jsem při jednáních to-
hoto nejvyššího orgánu obce zažil bezpočet 
vyhrocených debat – ať jako pozorovatel, 
nebo přímý účastník. Cítil a vnímal jsem at-
mosféru mnohdy tak hustou, že by se dala 
krájet a nikdy jsem se nemohl smířit s tím, 
že by tento jev v naší samosprávě měl být 
trvalý. Postupně jsem viděl, že i ostatní ko-
legové jsou unavení a rozladění z neustálé 
konfrontace a nejjasnější signály o neudr-
žitelnosti takového stavu jsem samozřejmě 

Slovo starosty města

slýchal od vás, obyvatel našeho města.
Letošní komunální volby jsou již minulostí. 
Následné povolební vyjednáváni mezi nově 
zvolenými zastupiteli a hlavně výsledek 
těchto vyjednávání, mohl být pro mnohé 
z vás překvapením. Možná jste už nepřed-
pokládali, že by někdy mohlo dojít k širší 
dohodě mezi konkurenčními sdruženími. 
Všechna kandidující uskupení však měla 
za jeden z hlavních volebních cílů zlepšit 
vzájemné mezilidské vztahy. Bylo by velmi 
neférové, pokud bychom tento předvolební 
závazek porušili bezprostředně po volbách 
tak, že nebudeme schopni se dohodnout. 
I vy voliči jste nám pomohli najít cestu ke 
vzájemné spolupráci tím, jak jste ve volbách 
hlasovali, tedy že žádná z kandidátek nezís-
kala většinu hlasů v zastupitelstvu. Věřím, 
že stojíme na novém začátku a v následu-
jícím období se nám podaří semknout kaš-
perskohorské blíž k sobě.
Přeji vám všem příjemné a klidné vánoč-
ní svátky, pevné zdraví, štěstí a spokoje-
nost do roku 2023. 
Ať se vám daří!

Jan Voldřich, starosta

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

Z činnosti místních spolků 
Klub Jonáš, Klub v pyžamu, skautský oddíl 
informují o svých aktivitách v roce 2022.
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SDH Kašperské Hory
Vás zve na předvánoční  

Zabijačkové hody  
a Den otevřených dveří dne 

17. prosince 2022 od 13:00,
které se budou konat  
v hasičské zbrojnici. 

Těšit se můžete na ovar, jeli-
ta, jitrnice, tlačenku a prde-

lačku s kroupami.

Těšíme se na vás!!

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE

20. ledna 2023,
příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Bártíková Miloslava
Štěpánková Hana

Kalivodová Jaroslava
Rybárová Květa
Oudes František

Marešová Jaroslava
Peterová Eliška
Rutkay Miroslav

Klementová Růžena
Vrbická Věra

Jírovcová Irena
Zelená Marie

Býček František
Vorudová Julie

Košátková Emilie
Jáchim Jan

Skýpala Karel
Machala Alois
Egerová Hilda

Valášková Květoslava
Kaprová Vlasta
Slováková Marie
Kůsová Jarmila

Rajtmajer Jaroslav
Staňková Marie
Řimnáč Jaroslav
Janoutová Alena
Janout Oldřich

Rašková Antonie
Kolářová Marie

Pokud si nepřejete být ve Společen-
ské kronice zveřejněni, sdělte nám to 
na MěKIS, nebo e-mailem na adresu: 

zpravodaj@kasphory.cz

Městský úřad

čtvrtek 22. prosince - pátek 23. prosince 

zavřeno z provozních důvodů

úterý 27. prosince - pátek 30. prosince 

otevřeno v obvyklé provozní době – 
možnost omezeného provozu z důvodu 
čerpání dovolených

FINANČNÍ ODBOR žádá občany, kteří 
provádějí platby v hotovosti na poklad-
ně úřadu, aby tak učinili NEJPOZDĚJI 
VE STŘEDU 21. prosince do 16:00.
 
Od pondělí 2. ledna 2023 bude úřad fun-
govat v obvyklé úřední a pracovní době. 

Městské kulturní  
a informační středisko

pátek 23. prosince

ZAVŘENO 

sobota 24. prosince

BETLÉM v prostorách radnice  
13:00–16:00

neděle 25. prosince

ZAVŘENO

pondělí 26. prosince

ZAVŘENO

úterý 27. prosince – sobota 31. prosince 

Informační středisko a Betlém  
10:00–16:00

Městská knihovna 

Městská knihovna bude otevřena pro vý-
půjčky i vracení knih do pondělí 19. prosin-
ce 2022 do 17:00.

Od pondělí 2. ledna 2023 bude ve všech 
střediscích MěKIS opět obvyklý provoz, 
informace najdete na www.kasphory.cz.

O výsledcích komunálních voleb jsme 
informovali v říjnovém vydání Kašper-
skohorského zpravodaje. Volba staros-
ty, místostarosty, tří členů rady města 
a předsedů výborů proběhla na usta-
vujícím zasedání nově zvoleného Za-
stupitelstva města Kašperské Hory ve 
čtvrtek 20. října 2022.

Pro následující čtyři roky volebního ob-
dobí byli do funkcí zvoleni a jmenováni:

Zastupitelé města Kašperské Hory, 
zvolení za volební strany:

Sdružení nezávislých kandidátů Nové 
Kašperské Hory: Jaroslav Havel, Bohusla-
va Bernardová, Radek Mäntl, Michal Mu-
žík, Radek Vrhel;
KAŠPERKY SOBĚ: Petra Šislerová, Kurt 
Weishäupl, Miroslav Olšaník, Jan Eger;
Kašperky pro Život: Jan Voldřich, Zdeněk 
Svoboda, Martina Nová, Ondřej Koubek, 
Milan Bechyně, Pavel Marek.

Uvolněným starostou města byl zvolen 
Jan Voldřich, DiS., a to 13 hlasy  

(1 se zdržel, 1 nepřítomen). 
 

Neuvolněným místostarostou města 
byl zvolen Mgr. Jaroslav Havel, a to 
13 hlasy (1 se zdržel, 1 nepřítomen). 

 
Členy rady města byli zvoleni: 

Bohuslava Bernardová, Ing. Ondřej Kou-
bek, Pavel Marek.

Zastupitelstvo města na ustavujícím 
jednání zřídilo finanční a kontrolní výbor 
a jmenovalo jejich předsedy a členy:

Finanční výbor: předsedkyně Mgr. Marti-
na Nová; členové: Ing. Jan Plomer, PhD., 
Kateřina Marková.
Kontrolní výbor: předseda: Ing. Mi-
roslav Olšaník; členové: Jiří Dražek, 
Eva Kovaříková.

Rada města na svém prvním zasedání 
mj. usnesením zřídila komise, jako své 
iniciativní a poradní orgány:

Kulturní komise: Mgr. Zdeněk Svobo-
da – předseda; členové: PhDr. Vladi-
mír Horpeniak, Bc. Martina Hamáková,  
Mgr. Václav Kůs.
Majetková komise: Ing. Hana Naušo-
vá – předsedkyně; členové: Ing. Petra  
Heberleinová, Ing. Pavlína Šimáčková, 
Ing. Milan Bechyně, Václav Vintr.
Bytová komise: Jana Švajková – předsed-
kyně; členové: Lucie Valentová, Bc. Veroni-
ka Dražková, DiS.

V platnosti beze změn zůstává Komise 
pro projednávání přestupků, která je 
zvláštním orgánem, zřízeným starostou 
města na základě § 61 č. 250/2016 Sb., 
o  odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich: JUDr. Jan Kelman – předseda; čle-
nové: Ivana Musilová, Ing. Roman Bečvář, 
Jaroslav Loukota.

Andrea Staňková
tajemnice města Kašperské Hory

Kdo je ve vedení města?

Ustavující zastupitelstvo města Kašperské Hory konané 20. října 2022, foto: MěKIS

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Poslední letošní zastupitelstvo  
se uskuteční 

ve středu 14. prosince 2022 
od 17:00 hodin v Horském klubu. 

Následující termín konání zastupitel-
stva města je 9. února 2023.

TERMÍNY JEDNÁNÍ  

RADY MĚSTA

14. prosince 2022, 
11. a 25. ledna, 8. a 22. února 2023

Jednání rady města jsou neveřejná. Pod-
klady, podněty a připomínky, které mají 
být zařazeny na jednání rady města je 
třeba doručit na podatelnu MěÚ nejpoz-
ději 7 dní před plánovaným termínem.

Aktuální informace o termínech zasedání 
rady a zastupitelstva města jsou k dispo-
zici na webových stránkách města: htt-
ps://www.kasphory.cz/mesto/mestsky-
-urad/dokumenty-rady-a-zastupitelstva.

Provoz radnice  
pro veřejnost v době 
vánočních svátků 2022

Zubní 
pohotovost

Přinášíme přehled míst z plzeňského 
i jihočeského kraje, ve kterých je zajiš-
těna zubní pohotovostní služba (ZPS) 
buď centrálně nebo v ordinacích zub-
ních lékařů. Rozpis víkendových služeb 
si můžete ověřit na níže uvedených te-
lefonních číslech nebo je naleznete na 
webových stránkách.

Prachaticko, Vimpersko

ZPS je zajištěna v ordinacích zubních léka-
řů, kteří poskytují ošetření akutním paci-
entům v sobotu, v neděli a o svátcích od 
8:00 do 10:00. Ve všední dny poskytuje 
zubní pohotovost Nemocnice v Českých 
Budějovicích od 16:00 do 21:30; v sobotu, 
v neděli a o svátcích od 8:00 do 18:00. 
Kontakt: 
Nemocnice Prachatice – 388 600 111
Web: http://www.vimperk.eu/index.
php/vimperk/105-informace-o-ob-
ci/150-vimperk-zubni-pohotovost.

Klatovsko, Domažlicko

ZPS je zajištěna v ordinacích zub-
ních lékařů, kteří poskytují ošetření 
akutním pacientům v sobotu, v nedě-
li a  o  svátcích od 8:00 do 12:00. Ve 
všední dny poskytuje zubní pohoto-
vost EUC Klinika Plzeň na Denisovo 
nábřeží od 18:00 do 24:00 v sobotu, 
v neděli a o svátcích od 6:00 do 18:00.
Kontakt:
Nemocnice Klatovy – 376 335 111, 
Nemocnice Domažlice – 379 710 310; 
Web: https://www.klatovy.cz/mukt/ 
(v sekci Nové dokumenty - po rozklik-
nutí úvodní stránky v její spodní části)

Vzpomínáme
Dne 14. prosince 
by se dožil 100 let můj tatínek, 
pan Josef Bártík. 

Za rodinu Jana Navrátilová

Pohodové vánoční svátky

Informace po ustavujícím zastupitelstvu 20. 10. 2022. Starosta, zastupitelstvo, 
rada, výbory a komise v novém funkčním období 2022-2026. 
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První kolo volby prezidenta republiky 
bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 27. 6. 
2022 rozhodnutím předsedy Senátu na 
dny 13. a 14. ledna 2023 (pátek 14:00-
22:00, sobota 8:00-14:00).
Případné druhé kolo volby se bude konat 
ve dnech 27. a 28. ledna 2023.
Volba hlavy státu se koná v posledních 
60  dnech volebního období úřadujícího 
prezidenta, nejpozději 30 dnů před uply-
nutím jeho volebního období. Koná se na 
území ČR i v zahraničí. Funkční období pre-
zidenta republiky je 5 let. 
V Kašperských Horách je stanoven pro 
všechny voliče jeden volební okrsek, se 
sídlem na adrese radnice: Náměstí 1, 
341  92 Kašperské Hory. Volební míst-
nost bude připravena tradičně v přízemí 
budovy radnice, v prostorách výstavní 
síně. 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

V těchto volbách je možné hlasovat mimo 
místo bydliště na „voličský průkaz“ – 
o ten lze žádat v době od vyhlášení voleb 
na příslušných obecních úřadech (Kašper-
ské Hory, Modrava, Srní, Rejštejn, Horská 
Kvilda):

 » až do 16:00 6. ledna 2023 (poštou 
nebo datovou schránkou), nebo do 
16:00 11.  ledna (osobně) – pro první 
kolo volby, 
 » pro případné druhé kolo volby do 16:00 
20. ledna (poštou nebo datovou schrán-
kou), nebo 25. ledna (osobně). 

Podrobnosti o podání žádosti o voličský prů-
kaz stanoví § 33 zákona o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (z. č. 
275/2012 Sb.)

HLASOVACÍ LÍSTKY

Voliči obdrží hlasovací lístky pro první 
kolo volby prezidenta nejpozději 10. led-
na 2022. Pro druhé kolo volby se hlasovací 
lístky postupujících kandidátů nedoručují na 
adresy voličů, jsou vždy k dispozici ve vo-
lební místnosti – voliči vydá hlasovací lístky 
postupujících kandidátů volební komise.

HLASOVÁNÍ 

 » Před hlasováním je dobré si ověřit:
Je možné, že některý z kandidátů před vol-
bami odstoupil nebo byl odvolán. K hlasům 
pro něj odevzdaným se proto při sčítání 
nebude přihlížet.
Informace o kandidátech, kteří se vzdali 
kandidatury nebo byli odvoláni - ve vo-

lební místnosti budu případná prohlášení 
o vzdání se kandidatury, nebo informa-
ce o ztrátě volitelnosti kandidáta (pokud 
byly doručeny do 24 hodin před zahájením 
volby prezidenta), a informace o tiskových 
chybách s uvedením správného údaje, vy-
věšeny na viditelném místě.

 » Co dělat po vstupu do volební 
místnosti:

Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průka-
zem nebo platným občanským průkazem. 
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu 
nebo zvláštního seznamu anebo zvláštního 
seznamu vedeného zastupitelským úřadem 
obdrží volič od okrskové volební komi-
se nebo zvláštní okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče 
mu okrsková volební komise nebo zvláštní 
okrsková volební komise dodá za chybějí-
cí, škrtané nebo jinak označené hlasovací 
lístky jiné. Volič, který hlasuje na voličský 
průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební 
místnosti.

 » Volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné.
 » Voliči předstupují před okrskovou voleb-
ní komisi nebo zvláštní okrskovou voleb-
ní komisi a hlasují v pořadí, v jakém se 
dostavili do volební místnosti.
 » Neprokáže-li volič svou totožnost 
a  státní občanství České republiky, 
nebude mu hlasování umožněno.

ŽÁDOST K VOLIČŮM: 
Všem voličům (mimo voliče hlasující 
na voličský průkaz) jsou nejpozději do 
10.  ledna 2023 doručeny hlasovací 
lístky pro první kolo volby, proto pro-
síme, aby si tyto lístky vzali s sebou 
do volební místnosti a použili je pro 
hlasování. 
Vzhledem k úsporným opatřením, která 
jsou realizována ve více oblastech, jak si 
všichni uvědomujeme, byl současně také ze 
strany Ministerstva vnitra omezen počet 
tisku rezervních hlasovacích lístků, které 
má k dispozici volební komise ve volební 
místnosti. 

HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

Hlasování probíhá ve volební místnosti 
v přízemí radnice (výstavní místnost). 
CO S SEBOU do volební místnosti
Volič si s sebou do volební místnosti 
přinese:

 » platný doklad totožnosti (platný ob-
čanský průkaz, nebo cestovní, diploma-
tický nebo služební pas České republiky 
anebo cestovní průkaz), kterým se pro-
kazuje mj. i státní občanství;
 » volič s voličským průkazem, je povi-
nen po prokázání totožnosti a státního 
občanství podle odstavce tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi; ta 
jej přiloží k výpisu ze zvláštního sezna-
mu voličů;

 » hlasovací lístek s vybraným kandidátem.

UPOZORNĚNÍ:
Při ztrátě, odcizení, zničení nebo poško-
zení občanského průkazu nepostačuje ve 
volební místnosti prokázat svou totož-
nost např. zápisem o této skutečnosti od 
policejního orgánu, neboť takový doku-
ment nemá status veřejné listiny.
V takovém případě je svou totožnost mož-
né prokázat platným cestovním pasem.
Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky po-
třebným dokladem, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

Poté co volič obdrží úřední obálku, odejde 
do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku. 
Může se jednat o plentu, zástěnu, či ja-
kýkoliv jiný prostor, jenž zajišťuje tajnost 
hlasování. Hlasovací lístek následně musí 
volič vložit do úřední obálky.
Za plentou, tedy v prostoru pro úpravu hla-
sovacích lístků, musí být volič sám, neboť 
platí zásada tajnosti hlasování. Z tohoto 
pravidla existuje výjimka: 

 » voliči, kteří mají zdravotní vadu, kvů-
li které nemůžou upravit hlasovací 
lístek sami.

Těmto voličům může při hlasování pomoci 
jiný volič, ovšem ne člen okrskové volební 
komise.
Volič hlasuje tak, že vloží do úřední obál-
ky 1 hlasovací lístek. Tento HLASOVACÍ 
LÍSTEK SE NIJAK NEUPRAVUJE!
Pokud volič vhodí do schránky více než 
jeden hlasovací lístek, nebo naopak pouze 
prázdnou úřední obálku, nebo např. hlaso-
vací lístek v jiné než úřední obálce, nebo 
jakkoliv upravený hlasovací lístek, nelze 
takový hlas započítat. Voliči, který se ne-
odebere do prostoru určeného pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky, okrs-
ková volební komise nebo zvláštní okrsková 
volební komise hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních nebo rodinných, důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V tako-
vém případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva své členy s přenosnou voleb-
ní schránkou, úřední obálkou a hlasovací-
mi lístky. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby byla za-
chována tajnost hlasování. Po návratu do 
volební místnosti učiní záznam do výpisu 
ze stálého seznamu nebo zvláštního sezna-
mu. Mimo území České republiky nelze do 
přenosné volební schránky hlasovat.

HLASOVÁNÍ MIMO VOLEBNÍ MÍSTNOST

Obyvatelům DPS Kašperské Hory bude 
umožněno hlasovat přímo v DPS, kdy je 
zástupci okrskové volební komise navštíví 
s přenosnou volební schránkou v sobo-
tu 14.  ledna 2023 v době od 10:00 do 
12:00. Hlasování bude probíhat ve spo-
lečenské místnosti DPS.
Pokud některý z voličů (mimo obyvatele 
DPS), který chce v nadcházejících komunál-

ních volbách hlasovat, nemůže ze zdravot-
ních důvodů (zdravotní důvody, např. sní-
žená mobilita) navštívit volební místnost 
na radnici, je třeba, aby před prvním dnem 
voleb kontaktoval tajemnici úřadu na 
tel. 376 503 424, 720 136 744, případně  
e-mailem na adrese tajemnik@kaspho-
ry.cz se žádostí o návštěvu členů okr-
skové volební komise s přenosnou 
schránkou a  nahlásil potřebné údaje 
a adresu, na kterou se mají zástupci ko-
mise dostavit. 
Předpokládá se, že zástupci komise budou 
případné vyžádané a dohodnuté návště-
vy voličů mimo DPS realizovat v průběhu 
obou dnů voleb. S voliči, za kterými bude 
komise vyjíždět, bude předběžně domlu-
ven konkrétní čas.
Volič může uplatnit svůj požadavek na 
hlasování do přenosné volební schránky ve 
dnech voleb také přímo u volební komise, 
je třeba ale takový požadavek uplatnit tak, 
aby mohl být proveden v době stanovené 
zákonem k hlasování (tzn. je třeba vzít 
v úvahu potřebný dojezdový čas).
Samotné hlasování pak probíhá podobně 
jako ve volební místnosti. Po prokázání 
totožnosti voliče předají členové komise 
voliči úřední obálku a hlasovací lístky 
(v případě, že nepoužije ty, které mu byly 
doručeny přede dnem voleb). I při hlasová-
ní do přenosné volební schránky dbají čle-
nové okrskové volební komise o zachování 
tajnosti hlasování.
Volič hlasuje tak, že vloží do úřední 
obálky 1 hlasovací lístek a úřední obálku 
s hlasovacím lístkem do přenosné voleb-
ní schránky. Tento HLASOVACÍ LÍSTEK 
SE NIJAK NEUPRAVUJE!

CO SI PŘIPRAVIT pro hlasování mimo 
volební místnost:

 » platný doklad totožnosti (občanský 
průkaz, cestovní pas, …), kterým se 
prokazuje mj. i státní občanství;
 » hlasovací lístek s vybraným 
kandidátem.

Volba prezidenta České republiky 
– informace o době, místě a způsobu volby

Vlajka prezidenta České republiky, zdroj: www.
wikipedie.org

UPOZORNĚNÍ:
Při ztrátě, odcizení, zničení nebo poško-
zení občanského průkazu nepostačuje 
prokázat svou totožnost např. zápisem o 
této skutečnosti od policejního orgánu, 
neboť takový dokument nemá status ve-
řejné listiny. V takovém případě je svou 
totožnost možné prokázat platným ces-
tovním pasem. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České re-
publiky potřebným dokladem, nebude 
mu hlasování umožněno.

ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLBY

Obsah přenosné volební schránky je ve fázi 
zjišťování výsledků volby promíchán s obsa-
hem volební schránky z volební místnosti.
Průběh, hlasování a sčítání volebních hlasů 
bude zajišťovat pětičlenná okrsková volební 
komise jmenovaná starostou města (předse-
da, místopředseda, zapisovatel, 2 další čle-
nové komise), v souladu se zněním zákona). 
Převzetí, ověření a potvrzení správnos-
ti odevzdaných provádí pověřený pra-
covník českého statistického úřadu, 
který je v den sčítání hlasů (tj. druhý 
den voleb) přítomen na přebíracím mís-
tě – na radnici v Kašperských Horách. 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU VOLBY 
PREZIDENTA PO PRVNÍM KOLE 
VOLBY PREZIDENTA

Podle zjištěných výsledků Státní volební komise:
a. v případě, že byl prezident republiky zvo-

len v prvním kole, vyhlásí a předá celkový 
výsledek volby prezidenta (§ 57), nebo

b. vyhlásí výsledek volby prezidenta za 
první kolo volby prezidenta uveřej-
něním zápisu Státní volební komise 
o  výsledku volby prezidenta na inter-
netových stránkách Ministerstva vnitra 
určených pro volby.

Andrea Staňková
tajemnice města

Pro koho? 
Informace Ministerstva vnitra ČR

Datové schránky jsou státem garantovaný 
komunikační nástroj, který nahrazuje kla-
sické doporučené dopisy a slouží hlavně ke 
komunikaci s orgány veřejné moci.
V roce 2021 byl schválen zákon 
č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s další elektronizací 
postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). 
DEPO dotváří změny, které v oblasti elek-
tronizace ve veřejné správě přinesl zákon 
č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby 
a o změně některých zákonů.
Podle této nové legislativy bude auto-
maticky počátkem roku 2023 pro pod-
nikající fyzickou osobu nebo pro práv-

nickou osobu zřízena datová schránka 
(dále jen „DS“), a to na základě zápisu 
do příslušné evidence, která informaci 
o zapsání automaticky zapisuje také do 
registru osob. Tuto datovou schránku 
nelze znepřístupnit.
Od druhé poloviny roku 2023 také zvy-
šuje MV maximální velikost datové zprá-
vy až na 1 GB a povolení přenosu soubo-
rů ve formátech ZIP a ASiC. Doporučuje 
zajistit si implementaci těchto změn do 
všech aplikací, které pracují s datovými 
zprávami.
 
Pro více informací: 

 » webové stránky www.chcidatovku.cz, 
 » pro přihlášení do datových schránek 
www.mojedatovaschranka.cz,

Povinné datové schránky od 1. ledna 2023

 » Informace poskytuje také infolinka 
954 200 200.

Andrea Staňková
tajemnice městaPokračování na straně 5

Dokončení ze strany 4

http://www.chcidatovku.cz
http://www.mojedatovaschranka.cz
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Vážení čtenáři a odběratelé tepelné ener-
gie z centrálního zásobování (CZT),  v ná-
vaznosti na probíhající nepříjemné zdražo-
vání energií všude kolem nás, mám potřebu 
vás informovat, jak jsme na tom v Kašper-
ských Horách.
Určitě je pro většinu odběratelů nejdůle-
žitější zodpovědět, jaká je a bude cena za 
Gigajoule (GJ) tepelné energie a zda budou 
zajištěny dostatečné dodávky tepla do na-
šich domovů a provozoven.
Všichni odběratelé tepelné energie z CZT 
byli při posledním vyúčtování informová-
ni, jaká je očekávaná cena tepla za jeden 
GJ v  roce 2022. Jedná se o tzv. záloho-
vou cenu, která vychází z předpokládaných 
nákladů na výrobu tepelné energie v nad-
cházejícím roce. Na tento rok je zálohová 
cena vypočítána na 475,- Kč/GJ bez DPH, 
tj. 522,50 Kč/GJ s DPH. Tímto bych rád ujis-
til všechny odběratele, že tato cena má již 
započítané zvýšené náklady na elektrickou 
energii, palivo i provoz, a proto neočekává-
me žádné další navýšení. Pro odběratele to 
znamená, že při vyúčtování spotřeb tepla 
za rok 2022, které dostanete v průběhu 
druhého a třetího měsíce roku 2023 po 
započítání všech oprávněných skutečných 
nákladů v závislosti na výnosech z tepla, 
bude cena podobná ceně zálohové. 
Při výpočtu konečné ceny tepla je důležité, 
do kolika vyrobených a následně spotřebo-
vaných GJ se rozečtou oprávněné náklady 
na provoz. Tuto skutečnost velmi ovlivní 
počasí a chování spotřebitelů. Pro jasnější 
představu- záleží na tom, jaká bude zima 
a zda odběratel místo vytápění z CZT ne-
používá starý uhelný kotel nebo jiný způ-
sob vytápění, který tím snižuje spotřebu 
tepla dodaného z CZT a tím GJ z centrální-
ho zásobování prodražuje.

Jak to bude vypadat v roce 2023?
Zálohová cena na rok 2023 bude vypočí-
tána opět z předpokládaných nákladů. Pří-
padné navýšení by tedy bylo způsobeno 
vyššími náklady za energie, palivo, provoz 

a absenci provozní 
podpory tepla za 
výrobu z obnovitel-
ných zdrojů (OZE). 
Základními faktory 
ovlivňujícími cenu jsou:
1. Elektrická ener-

gie - dobrou 
zprávou je, že na 
rok 2023 máme 
cenu zafixovanou 
na stejné úrovni 
jako v roce 2022.

2. Palivo - naku-
pujeme prů-
běžně a  naše 
skladové zásoby 
jsou dostačující. 
Skladová cena paliva, která se promítá 
do ceny tepla, nemá tudíž tak drastický 
nárůst jako je např. u zemního plynu či 
elektřiny.

3. Provoz – do ceny tepla se promíta-
jí pouze nezbytné náklady na výrobu 
a distribuci tepla. Ostatní náklady jsou 
hrazeny z jiných příjmů společnosti.

4. Provozní podpora tepla za výrobu 
z OZE - podle posledních zpráv by měla 
být podpora za výrobu z OZE na rok 
2023 vypsána v následujícím energetic-
kém regulačním věstníku.

Snažíme se dělat vše pro to, aby se cena za 
teplo v roce 2023 nezvýšila.
Další, neméně důležitou informací, je způ-
sob zajištění dodávek dostatku tepla do 
odběrných míst.
Preventivní údržba, úpravy na některých 
odběrných stanicích (OPS) a nákup stra-
tegických komponentů do technologie pro 
rychlou výměnu a servis by nám v této 
sezoně měly zajistit spolehlivý průběh 
výroby a dodávek tepla. Jak ale jistě víte, 
máme znatelný nepoměr mezi maximální 
výrobou tepla a celkovou spotřebou všech 
OPS. Tento fakt může vyvolat problémy 
při dodávkách tepla při dlouhotrvajícím 
mrazivém počasí a vysokými stupni využití 

tepla z CZT v daný okamžik, tzv. součas-
nosti vytápění.
Pro tento případ máme plán regulující prů-
toky média a topné časy u některých OPS, 
což pro běžného spotřebitele neznamená 
žádná omezení.
Velmi dobrou zprávou i pro budoucí zajištění 
bezpečných dodávek je plánované navýšení 
výkonu na zdroji přidáním jednoho kotle 
o výkonu cca 2,5 MW v rozšířené výtopně. 
Pokud půjde vše podle harmonogramu, tak 
již v sezoně 2024 budeme mít k dispozici 
dostatečný výkon pro zajištění stále se zvy-
šující poptávky po tepelné energii z CZT. 
Závěrem bych chtěl ujistit všechny odbě-
ratele, že obavy z přemrštěných cen za 
vytápění z CZT nejsou na místě. Předpo-
kládáme naopak rozvoj centrálního zásobo-
vání teplem v Kašperských Horách a s tím 
otevíráme i možnost napojení nových od-
běrných míst. 
Pro více informací ohledně napojení nových 
objektů na CZT nás můžete kontaktovat na 
e-mailové adrese energetika@kasphory.cz 
nebo telefonicky na tel. čísle 775 864 523.
Přeji vám pohodový zbytek roku a vše nej-
lepší do roku nového.

Marek Jan Vrba 
EVK Kašperské Hory

Co je nového v zásobování teplem 
Kašperk, nejvýše položený královský hrad 
v  Čechách, skýtal pro veřejnost i v roce 
2022 celou řadu dobrých důvodů jej na-
vštívit. Po dvou letech konečně bez omeze-
ní, a tak začali návštěvníci procházet hradní 
branou již od dubna. Že to pro nás bylo 
svým způsob výjimečné, svědčí například 
skutečnost, že jsme mohli na hradě teprve 
po třech letech oslavit Velikonoce. Ohléd-
něme se společně za některými vybranými 
událostmi uplynulé sezony.

Návštěvnost

S koncem října absolvovalo některou z pro-
hlídek už přes 46 500 návštěvníků, což je 
za poslední tři roky největší návštěvnost. 
Je však třeba připomenout, že nádvoří je 
volně přístupné, a tak nemáme evidenci 
o skutečném počtu návštěvníků, kteří reál-
ně projdou hradní bránou. Protože po dvou 
letech zmizela na jaře a na podzim covido-
vá omezení, jsme vděční za rovnoměrnější 
rozložení návštěvnosti i do měsíců mimo 
letní prázdniny. Taková situace je příjemná 
jak pro návštěvníky, tak i hradní personál. 
O to více jsme se snažili „nakopnout“ dění 
na jaře, což se projevilo na množství pro-
gramů pro veřejnost.

Den s provazochodci

Experiment, nový formát a tak trošku 
bláznovství, jež je nám občas vlastní. Tak 
lze pojmenovat akci, při níž se 14. květ-
na vydali odvážní provazochodci do pro-
storu mezi věžemi, vysoko nad bývalým 
hradním palácem. Této disciplíně se dnes 
říká high-line a spočívá v překonání vzdá-
lenosti ve výšce jen na zhruba 3 cm ši-
rokém laně. Z větší dálky, odkud nebylo 
vidět lano, to vypadalo tak, jakoby v pro-
storách mezi věžemi levitovaly postavy. 
Možná jste tento výjev sami pozorovali 
z Kašperek. Všichni tři zkušení účastníci 
a účastnice z Jablonce a Prahy byli sa-
mozřejmě jištěni. Jejich úctyhodné výko-
ny pak přilákaly davy diváků, kteří měli 
možnost sledovat jejich výkony zespodu 
z paláce i z obou věží. Obsáhlá a vydaře-
ná reportáž pak vyšla v červnovém vydá-
ní magazínu Reportér.

Jarní divadla

Komorní sál v podsklepení purkrabství se 
letos už na jaře stal dějištěm divadelních 
představení, jež uvedl Spolek Kašpar z Di-
vadla v Celetné. Prostor byl pro tyto účely 
používán i v minulosti, ovšem nyní doznal 
řady změn a úprav: nové jeviště, dočasně 
postavené stupňovité hlediště, profesio-
nální světla a další řada úprav, díky nimž 
mohl pojmout pro každé představení vždy 
na padesát diváků. Výhoda sálu v našich 

horských podmínkách je, že se v divadle dá 
hrát za každého počasí. Prostor je jednak 
pod střechou, ale také vytápěný. Během 
letošního dubna a května mohli diváci 
zhlédnout představení Kráska z Leenane, 
Lebka z Connemary (obojí od soudobého 
britského autora Martina McDougha) a er-
benovskou klasiku - Kytici. V té hrál mimo 
jiné i sám principál souboru Jakub Špalek.

Koncerty na hradě

Kašperk bývá rovněž dějištěm koncertů 
s výjimečnou atmosférou v kulisách hradu. 
Hradní nádvoří tvoří prostor pro 300 po-
sluchačů, kterým se snažíme vždy vybírat 
kvalitní repertoár. Koncem června se tak 
uskutečnil zcela vyprodaný koncert věnova-
ný hudební tvorbě skladatele Petra Hapky. 
Orchestr sólistů v nastudování Petra Ma-
láska připomněl nejen ranou písňovou tvor-
bu pro Hanu Hegerovou, filmové melodie, 
ale také jeho spolupráci s největším tvůr-
čím partnerem Michalem Horáčkem. Jako 
sólisté vystoupili Lenka Nová, Petra Hře-
bíčková, Xavier Baumaxa a další. I v nad-
cházejících sezonách je možné těšit se na 

koncerty, u nichž se rozhodně nebudeme 
svazovat jen omezeným rozptylem žánrů.

Noční prohlídky

Tradiční a oblíbený formát jsou noční pro-
hlídky, jež se konají vždy v červenci a srpnu. 
Každý rok s jiným tématem, zasazené do 
dob dávno minulých, aby představily méně 
známé příběhy z historie Kašperku a  při-
lehlých panství. Tentokrát jsme se vrátili 
do 14. století, kdy po Zlaté stezce proudili 
obchodníci nejen se solí, ale i s mnohým ci-
zokrajným a drahým zbožím. Takřka detek-
tivní příběh nesl podtitul „Zločin na Zlaté 
stezce.“ Hojně navštívené a zpravidla vždy 
zcela vyprodané prohlídky jsou pro nás 
srdeční záležitostí, protože si je tvoříme 
i zahrajeme sami. V příštím roce je možné 
se těšit na značně odlišné, a tak trochu ex-
perimentální pojetí nočních prohlídek, pro-
tože se společně přeneseme do nedávné 
doby, a sice do druhé poloviny 20.  stole-
tí! Tedy dosud poněkud přehlížené látky, 
v nichž se objeví postavy jako legendární 
kastelán Karel Blahout v doprovodu mno-
hých, dnes bezejmenných dobrovolníků, 
kteří tehdy pomáhali opravovat hrad.

Dny šumavského trojhradí

Dlouholetá spolupráce mezi hrady Rabí, 
Velharticemi a Kašperkem se zúročuje 
v  pravidelně konaných Dnech šumavské-
ho trojhradí. Společná akce tří hradů se 
koná vždy v polovině června a závěrem 
září. Kouzlo tkví ve vždy společném téma-
tu, jež jednotlivé hrady pojímají originálně 
po svém. Letos na jaře jsme se věnovali 
tématu soudobých rekonstrukcí a dosta-
veb hradů, s titulem „…a kdy ten hrad 
dostavíte?“. Na podzim jsme se vydali do 
dob středověku, naše společná pozornost 
se zaměřila na zábavy a způsoby trávení 
volného času ve středověku. V případě 

Letošní sezona na hradě Kašperku

Vizualizace rozšířené výtopny na biomasu (zdroj: EVK Kašperské Hory)

Letošního veletrhu cestovního ruchu Re-
gionTour na brněnském výstavišti 20. až 
23.  října se účastnilo město Kašperské 
Hory a hrad Kašperk. Kastelán hradu Vác-
lav Kůs a kulturní referent města Radek 
Nakládal v pavilonu Plzeňského kraje ná-
vštěvníkům veletrhu nabízeli informace 
o našem městě a inspirovali je k návštěvě 
našeho kraje. Do Brna také přivezli kaš-
perskohorské pivo, které si návštěvníci 
oblíbili. Bohužel po covidové odmlce bylo 
znát, že zájem návštěvníků byl letos men-

ší než v předchozích letech. V obrovském 
pavilonu G1 se představili zástupci regi-
onů České republiky, Slovenska či Polska 
i tuzemské a zahraniční cestovní kanceláře. 
Návštěvníci zde mohli navštívit například 
region Plzeňska, Brněnska, Kroměříže, 
Lednice, Zlínska, Moravskoslezského kra-
je, Olomouce, Prešova a mnoha dalších. 
Z této veletržní mise byla natočena také 
road movie, kterou můžete vidět na face-
bookových stránkách Městského kultur-
ního a informačního střediska Kašperské 

Kašperské Hory a hrad Kašperk byly 
na veletrhu Go a RegionTour v  Brně vidět!

Hory anebo na YouTube – Video pozvánky 
z Kašperských Hor.

Radek Nakládal
kulturní referent Pokračování na straně 8
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Kašperku se jednalo o oživené denní pro-
hlídky, v  nichž návštěvník se zasvěceným 
komentářem potkal živoucí obyvatele hra-
du a mohl si prohlédnout nebo dokonce vy-
zkoušet řadu předmětů a vybavení interié-
rů, které běžně na hradě k vidění nejsou. 
Přínosem Trojhradí nejsou jen dvě akce do 
roka. Díky podpoře Plzeňského kraje poři-
zujeme každý rok nové vybavení expozic; 
letos byly pořízeny také velmi povedené ce-
dule v moderním designu, jež před každým 
hradem informují o ostatních sdružených 
památkách.

Letní divadelní scéna

Spolek Kašpar je s Kašperkem pevně spo-
jen, o čemž svědčí již 22. divadelní sezo-
na, kterou náš oblíbený pražský soubor 
na hradě odehrál. V roce 2022 byly oproti 
předchozím rokům uvedeny během léta 
dokonce čtyři tituly (Romeo a Julie, Cyra-
no, Macbeth, Jonáš a Tingl-tangl), dohro-
mady dvanáct představení. Podobně jako 
v  předchozích letech, divadla pořádáme 
v  bývalém hradním paláci mezi věžemi. 
Prostor pod širým nebem pojme 250 di-
váků, vyniká akustikou a atmosféra místa 
doslova hraje společně s herci. O tom, že 
letos v létě byl o divadla zájem, svědčí více 
než dva tisíce diváků, kteří na večerní před-
stavení přišli. I v příštím roce hodláme ve 
znamenité tradici letní divadelní scény po-
kračovat. Těšit se bude možné například 
na dvě premiéry. Tradičně se divadla konají 
na konci července a začátku srpna, přičemž 
vstupenky v předprodeji bývají už od konce 
zimy.

Prohlídky hradu

Kromě dvou standardních prohlídkových 
okruhů „Proměny hradu“ a „Život na 
hradě“ je možné absolvovat také dět-
ské prohlídky, jež jsou uzpůsobeny věku 
našich nejmladších návštěvníků. Letošní 
novinkou byly tzv. kamenické prohlídky 
určené pro druhý stupeň základních škol. 
Vedle výše uvedených prohlídek, které 
jsou v doprovodu průvodce, se lze vydat 
příležitostně (duben, říjen, prosinec) do 
hradu také bez něj a časového omezení. 
Po vytyčené trase, jež vede až na vrchol 
západní věže, se výstavní formou dozvíte 
celou řadu zajímavostí z hradní historie.

Nový formát: přednášky

V sále purkrabství bylo možné na podzim 
zavítat opakovaně na poutavé přednášky 
„Zlato na Šumavě“, jichž se ujal pan Libor 
Škubal z velhartického Muzea šumavských 
minerálů. Posluchači se dozvěděli o historii 
dobývání a zpracování zlata, a to od pří-
chodu Keltů na Šumavu a počátků rýžování 
v horním Pootaví, přes hlubinnou středově-
kou těžbu, až po moderní pokusy o dobý-
vání zlata. Do budoucna hodláme potenciál 
místa využít a pozvat celou řadu dalších 
odborníků, kteří dokážou svá témata pou-
tavě a srozumitelně přednést veřejnosti.

Výměna kastelánů

V rámci Česka vůbec první projekt své-
ho druhu se uskutečnil mezi Kašperkem 
a  zámkem Loučeň na Nymbursku. Na tý-
den se totiž vyměnili kasteláni obou pamá-
tek, aby si vyzkoušeli, co obnáší správa zce-
la odlišného objektu. Přínos nespočíval jen 
v možnosti provádění a v kontaktu s perso-
nálem a návštěvníky na jiném objektu, ale 
zejména v možnosti nahlédnutí do zákulisí, 
porovnání správy a provozu. Tento projekt 
se uskutečnil jako součást činnosti Asocia-
ce nestátních otevřených památek. Vedle 
tohoto pilotního ročníku pak pokračovala 
druhým rokem letní výměna průvodců, 
znovu mezi dvěma královskými hrady, 
a sice naším Kašperkem a hradem Svojano-
vem, jehož vlastní město Polička.

Stezka za šumavskými skřítky

Formát, který jsme si chtěli nově vyzkoušet, 
to byla 29. října stezka pro nejmladší výlet-
níky. Po cestě z parkoviště k hradu bylo 
osm zastavení s úkoly, jež vycházely z mo-
tivů knihy Jaroslavy Voráčkové Skřítkové 
pod Kašperkem. Podle říjnové návštěvnosti 
jsme čekali kolem 100 dětí, jenže kombi-
nace velmi teplého počasí, podzimních 
prázdnin a velké koncentrace lidí na Šuma-
vě způsobily, že během dvou hodin přijelo 
neočekávaně odhadem přes 2000 lidí. To 

byl samozřejmě extrémní nápor už jen na 
parkovací kapacity. V takovém množství 
to samozřejmě šlo jen s obtížemi zvládat 
podle původních představ, však i zásoby 
v hradním občerstvení byly během chvíle 
takovým tempem vyprodány, že jsme na 
druhý den neměli co prodávat. Jsme vděční 
za pomoc řady dobrovolníků a přátel, kteří 
statečně čelili obrovskému náporu davů. 
Do budoucna se průběhem nenecháme od-
radit a druhý ročník lépe promyslíme a od-
straníme vzniknuvší nedostatky.

Přestřešení západní věže

Vedle průběžné údržby a drobnějších 
oprav hradu pokračují přípravy na jednu 
z největších stavebních akcí posledních let 
– přestřešení torza cihelné helmice, původ-
ní středověké střechy staré přes 660 let. 
Nová střešní konstrukce torzo překryje 
a sjednotí tak z dálkových pohledů podobu 
obou hradních věží. V letošním roce jsme 
připravili na krov materiál, jež tvoří kvalitní 
řezivo vytěžené z vyšších nadmořských po-
loh. Jen díky tomu budou střešní konstrukci 
tvořit robustní trámy, odolné proti v našich 
polohách často extrémním projevům poča-
sí. Předpokládáme, že zahájení stavebních 
prací proběhne v příštím roce.

Zimní Kašperk

Brána se návštěvníkům již tradičně ote-
vírá mezi zimními svátky, to znamená od 
28. prosince do 1. ledna včetně. Příchozí se 
mohou vydat na zimní prohlídky hradu, jež 
i letos budou formou samostatných prohlí-
dek bez průvodce. Nepřijdou však o pouče-
ní, jelikož vytyčená trasa je tematicky věno-
vána Vánocům na staré Šumavě a mnohdy 
pozoruhodným zvykům s nimi spojenými. 
Nádvoří jako obvykle volně přístupné ský-
tá možnost občerstvit se. Například dát si 
něco pro zahřátí, zkrátka užívat si jedineč-
nou atmosféru zimního hradu. Prozradit 
také mohu, že na Kašperk zavítá režisér Jiří 
Strach, jenž tu promítne první díl pohádky 
Anděl Páně a  zavzpomíná na tehdejší na-
táčení. V příštím roce se lze těšit na celou 
řadu novinek, jež připravujeme a hodláme 
na hradě uvést. O nich bych rád informo-
val zase někdy příště, až to bude aktuální. 
Za hradní posádku přeji čtenářům příjemně 
prožité vánoční svátky a úspěšný vstup do 
nového roku!

Václav Kůs, kastelán hradu Kašperk

Spolek Gabreta Nova z Kašperských Hor 
inicioval a organizoval v letech 2021–2022 
projekt nazvaný „Oživení soumarské tradi-
ce Kašperské Hory a Grafenau“. 
Cílem projektu bylo aktivně se přihlásit 
k dávné soumarské tradici, která v období 
vrcholného středověku a raného novověku 
učinila z našeho městečka významné cen-
trum mezinárodního obchodu. Současně 
projekt usiloval o vzájemnou neformální 
spolupráci se soumarskou skupinou v na-
šem partnerském městě Grafenau. Proto 
bylo oficiálním projektovým partnerem 
město Grafenau, s jehož podporou tato 
skupina funguje již od roku 1976. 
Projekt oživení soumarské tradice byl fi-
nančně podpořen z Dispozičního fondu 
EU. I když realizaci projektu, podobně jako 
ostatní kulturní programy, ovlivnila koro-
navirová pandemie, podařilo se zrealizovat 
všechny plánované aktivity. 
V roce 2021 to byl pochod soumarů z Gra-
fenau, kteří v září 2021 za jeden den ušli 
i  s koňmi 35 kilometrů na pochodu z ba-
vorského Waldhäuseru přes Modrý sloup 
do Kašperských Hor. 
V Kašperských Horách vznikla rovněž sou-
marská skupina, která v současné chvíli dis-
ponuje soumarskými sudy, přesnými repli-
kami soumarských sudů – prostic. Členové 
této skupiny se na louce Flusárna poprvé 
potkali se svými kolegy z Grafenau při je-
jich putování do Kašperských Hor.
Na městských slavnostech v září 2021 se 
obě soumarské skupiny společně účastnily 
historického průvodu a malého společného 
soumarského vystoupení na náměstí. 
V srpnu letošního roku se soumaři z Kaš-
perských Hor aktivně zapojili do programu 
historických soumarských slavností v Gra-

fenau účinkováním v malém soumarském 
divadelním představení na náměstí.
Letos na podzim byla vydána malá sou-
marská publikace o Zlaté cestě, středově-
ké dopravě a společné soumarské historii 
Kašperských Hor a Grafenau. I když si 
Zlatou cestu stále ještě mnoho lidí plete 
se Zlatou stezkou, jednalo se o svébytnou 
obchodní komunikaci. Se Zlatou stezkou 
měla společný sortiment převáženého 
zboží a  společnou trasu mezi Kašper-
skými Horami a Horskou Kvildou, kde se 
odpojila, pokračovala směrem na Filipovu 
Huť, Modravu a Modrý sloup. Zlatá cesta 
navíc obchodně propojila Kašperské Hory 
a Grafenau. 
Poslední aktivitou projektu byla výroba vi-
deo prezentace představující historii Zlaté 
cesty, spolupráci Kašperských Hor a Grafe-
nau i výše uvedené aktivity projektu. Stej-
ně jako v případě knihy o Zlaté cestě se jed-

ná o českou a německou jazykovou mutaci. 
Projekt Oživení soumarské tradice v praxi 
dokázal, že Kašperské Hory a Grafenau, 
potažmo Čechy a Bavorsko, to není jen 
společná historie, ale rovněž perspektiva 
další spolupráce. V současné době společ-
ně plánujeme konkrétní spolupráci na další 
období. Jde nám především o neformální 
spolupráci obyvatel z obou stran hranice 
bez stálé přítomnosti tlumočníka.
Rád bych zde poděkoval svým kolegům 
a přátelům ze spolku Grabreta Nova He-
leně Pekárkové, Janě Zábranské Halbhube-
rové, Jaroslavovi Zábranskému, Martinovi 
Štekrovi za podporu a aktivní účast při 
přípravě a realizaci tohoto projektu. Rov-
něž děkuji kolegům z našeho kulturního 
a  informačního střediska za všestrannou 
pomoc a podporu při realizaci projektu.

Zdeněk Svoboda
Gabreta Nova, z.s.

Dokončení ze strany 7

Spolek Gabreta Nova zakončil projekt: 

Registrace zdarma pro dětského čtenáře

Udělejte svým blízkým radost

Dárkový poukaz 
na registraci do knihovny na 1 rok

Více informací na tel. 376 503 414, 
e-mail: knihovna@kasphory.cz.

Městská knihovna Kašperské Hory da-
rovala prostřednictvím akce pasování na 
čtenáře loňským prvnáčkům poukázky 
na registraci do Městské knihovny na rok 
zdarma. Tato poukázka je platná pouze do 
konce letošního roku a proto bych chtěla 
zájemce informovat, aby měli ještě šanci 
registraci zdarma uskutečnit. 
Děti si mají možnost půjčit knihy pro první 
čtenáře, obrázkové knihy, různé dětské en-
cyklopedie, jsou zde knihy i pro starší  např. 
tematická beletrie, detektivky nebo romá-
ny. Nabízíme i interaktivní mluvící knihy 
na albi tužku, tu samotnou si u nás budete 
moci půjčit od ledna 2023 také. Od nové-
ho roku budou k zapůjčení i deskové hry.

Veronika Lukešová, Knihovna Kašperské Hory

Tip na dárek k Ježíškovi
Pokud rádi čtete, nebo někdo z vašeho 
okolí a nemáte ještě průkazku do Městské 
knihovny není lepší způsob než si ji  daro-
vat pod stromeček. Dostanete se tak k řadě 
literárních titulů, časopisů, naučné litera-
tury a příjemnému trávení volného času.

„Oživení soumarské tradice Kašperské Hory a Grafenau“
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Svatomartinský lampionový průvod
Babím létem jsme ve školce přivítali nej-
barevnější roční období – podzim, který se 
prolíná do veškeré činnosti třídních vzdě-
lávacích programů. Již od poloviny září za-
čaly děti ze třídy „Včelky“ a „Sluníčko“ 
navštěvovat sportovní halu, kde pod ve-
dením zkušeného „trenéra“ využíváme vel-
kého prostoru, kde si děti mohou zacvičit, 
a to nejen běh, ale i mohou využít různé 
nářadí, náčiní a ostatní cvičební pomůcky. 
Děti nacvičují např. skok do výšky, skok do 
dálky, míčové hry, kotoul vpřed, využíváme 
kruhy, lano na přetahování, zkrátka si vel-
kého prostoru užívají. 
Dále využíváme programových nabídek 
IS SEV a zapojili jsme se do venkovního 
programu „NP Šumava a vlk“ na Srní. 
Formou her, soutěží, sledováním videa 
a  přednáškou o životě vlků děti získaly 
nové informace právě o životě a výskytu 
vlků na Šumavě. I přes chladné počasí jsme 
zvládli výšlap k vlčímu výběhu a pěkný po-
byt v  šumavské přírodě. Určitě se těšíme 
na další venkovní projekt.
O kulturní zážitek se přímo ve školce po-
starala svým pěveckým, hereckým a hlav-
ně zábavným vystoupením „Culinka“. 
Kromě našich „školkáčků“ se zapojili i ka-

podporovat a rozvíjet, a  tak jsme využili 
nabídky městské knihovny na zapůjčová-
ní zajímavých publikací, časopisů, knih jak 
dětských, tak i naučných a odborných. Od 
října se podařilo získání odborného logo-
peda k výuce nápravy řeči pro přihlášené 
děti, a  to přímo ve školce. V  logopedické 
praxi je zkušených logopedů opravdu málo, 
takže si moc a moc vážíme návštěv paní 
logopedky, která do školky každý týden 
dojíždí.
Ještě v podzimním čase nás čeká zamykání 
lesa, „pyžamový den“, kde si děti zahrají 
na zvířátka ukládající se k zimnímu spánku, 
další programy IS SEV s environmentálním 
programem, spoustu tvoření, her, zpěvu, 
sportu a učení.
K navození vánoční atmosféry opět při-
pravujeme vánoční trhy ve školce, které 
zahájíme před první adventní nedělí. Pro 
děti nebude v prosincovém období chybět 
mikulášská nadílka a možná přijde i Ježíšek! 

Všem dětem, rodičům, zákonným zástup-
cům, kolegům a pracovníkům základní 
školy, občanům města přejeme, abyste si 
užili Vánoce tak, jak si sami přejete, s po-
citem klidu, lásky, zdraví a štěstí! Do no-
vého roku 2023 přejeme jen to nejlepší!

Radka Kolářová
Mateřská škola Kašperské Hory 

Co se děje ve školce?
V pátek 11. listopadu 2022 se uskutečnil 
podvečerní svatomartinský lampiono-
vý průvod pořádaný mateřskou školou 
v Kašperských Horách.
Začátek průvodu byl v 17:00 u mateřské 
školy, kde jsme se všichni přivítali a do-
zvěděli se význam svatomartinského prů-
vodu. Také to, kdo sv. Martin byl a proč 
jeho svátek slavíme. Účastníci průvodu 
měli možnost ochutnat výborné svato-
martinské rohlíčky, které ten den upekly 
děti ze třídy Broučků. Poté jsme si všich-
ni rozsvítili lampionky a společně jsme se 
vydali na průvod naším krásným městem. 
V  očích dětí bylo vidět netrpělivé očeká-
vání z příjezdu sv.  Martina, které se již 
za nedlouho naplnilo. sv. Martin přijel na 
svém koni za doprovodu hudby K. Gotta 
„Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?“ Marti-
na jsme přivítali společnou básní a nabídli 
mu svatomartinské rohlíčky. Následně 
sv. Martin doprovodil celý průvod až na 
náměstí před kostel sv. Markéty, kde nás 
uvítala spirála štěstí z chvojí a větviček. 
Netrpělivě jsme očekávali 18. hodinu, kdy 
s úderem kostelních zvonů vyšli andělé 
a zapálili spirálu andělským světlem. Po 
příchodu andělů a rozsvícení spirály jsme 
společně řekli kouzelnou andělskou báseň, 
aby spirála mohla plnit přání.

„Spirála z chvojí a větviček, 
pro radost kluků a holčiček.

Stočená do šneka, uprostřed svíčička,
celou ji provede podaná ručička.

Nejdří v ta mámina, potom ta dětí,
chvilku se zastavme, jak ten čas letí.“

Spirála je symbolem štěstí, lásky, přátelství 
a sounáležitosti mezi rodičem a dítětem. 
Kdo chtěl, mohl si spirálu projít se svými nej-
bližšími, o andělské světlo si zapálit prskav-
ku a poslat si své nejtajnější přání do nebe 
a užít si tak kouzlo okamžiku za doprovodu 
andělské hudby. V očích dětí i dospělých 
byly vidět jiskřičky nadšení a překvapení. Ka-
ždý měl příležitost se chvilku zastavit, a to 
obzvláště v této nelehké době. Mimo jiné 
nám spirála připomněla vánoční čas, který 
se neúprosně blíží. Také k tomu přispělo již 
vánočně vyzdobené náměstí. V tomto du-
chu jsme se všichni rozloučili společným tan-
cem v kruhu přátelství za doprovodu písně 
„Nálada vánoční“ od J. Machette. A poté již 
na všechny zúčastněné čekalo bohaté občer-

stvení ve stánku na náměstí. Věříme, že se 
akce líbila vám všem stejně, tak jako nám, 
a že se brzy shledáme na dalších akcích.
Děkujeme městským lesům za chvojí a vět-
ve, městu Kašperské Hory za spolupráci, 
paním kuchařkám ze ZŠ a MŠ za pomoc 
s přípravou svatomartinských rohlíčků, panu 
J. Kůsovi za zajištění občerstvení.
A především děkujeme panu M. Štekrovi a jeho 
koni Iris za krásný zážitek a doprovod. Velké 
díky patří našim kouzelným andílkům v  po-
dání K. Jirouškové, V. Štechové, S. Kollerové.
Poděkování patří i všem dobrým lidem, 
kteří nás přišli podpořit a užít si tak neza-
pomenutelné chvíle. Děkujeme.

Pavla Stachová a Tereza Kotršálová
učitelky třídy Broučků Mateřské školy

2. ročník oblíbené národní soutěže 
Sportovní den mládeže s TAJV v Kaš-
perských Horách se uskutečnil v pátek 

Sportovní den mládeže 
s Tenisovou akademií Jana Váňi

ho počtu 250 turnajů v České republice. 
Žáci a žákyně ze Základní školy v Kaš-
perských Horách se v hale utkali ve fot-
bale, florbale, házené, frisbee a tenise.
Z celkového vítězství se nakonec zaslou-
ženě radovali Vít Hofštädter, Martin Pál 
a  Michaela Hofmannová. Finalisté semi-
finálového turnaje v Kašperských Horách 
získali upomínkové diplomy, věcné odměny 
a mnoho dalších sponzorských cen. Společ-
ně s cenami obdrželi finalisté vstupenku 
na závěrečný celorepublikový turnaj, Ná-
rodní finále v Poděbradech, který se bude 
konat v předvánočním termínu 3.  12. – 
4. 12. 2022. Na tomto turnaji budou postu-
pující hráči reprezentovat zejména Základní 
školu, město Kašperské Hory a Plzeňský 
kraj. Vítěz Národního finále v Poděbradech 
převezme putovní pohár TAJV od ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy.
Sportovní den mládeže s TAJV v Kašper-
ských Horách byl zrealizován za podpory 
Města Kašperské Hory a partnerů projektu.

Jan Váňa
organizátor soutěže TAJV

www.tajv.cz

14. 10.  2022 v dopoledních hodinách 
ve sportovní hale u ZŠ Kašperské Hory. 
Jednalo se o semifinálové kolo z celkové-

Tvoření s rodiči v třídě Broučků, fotoarchiv MŠ
Další fotografie ze školkových akcí naleznete na str. 19

Spirála je symbolem štěstí, lásky, přátelství a sounáležitosti mezi rodičem a dítětem, fotoarchiv MŠ

marádi z 1. třídy ZŠ. Pro místní seniory 
nacvičily děti ze třídy „Včelky“ a „Sluníčko“ 
pásmo básní a písní, a tím daly najevo, že 
si našich seniorů velice vážíme. Společně se 
školními dětmi jsme se zúčastnili na škol-
ním hřišti přehlídky dravců se zajímavým 
výkladem. „Jak si správně čistit zoubky?“ 
Na tuto otázku dala dětem odpověď názor-
ná přednáška a ukázkové čištění zoubků 
kašperskohorské zubní lékařky, za což jí pa-
tří velké poděkování.
Děti se společně se svými rodiči sešli na 
odpoledních tvořivých dílničkách, kde si 
připomněli svými výrobky podzimní a ha-
lloweenské období. Nechyběl táboráček 
s  opékáním buřtíků na zahradě školky, 
procházka s lampiónky a uspávání broučků 
v bylinkovém záhonku a hmyzím domečku. 
Lampiónky a světýlka byla důležitá při sva-
tomartinském průvodu, který přivedl na 
náměstí svatý Martin. Sníh nám sice hned 
nepřinesl, ale dobrou a slavnostní náladu 
určitě ano. Společným průvodem na ná-
městí a vánoční spirálou s andílky, si mohli 
všichni zúčastnění navodit již počátek vá-
noční atmosféry a cestou vánoční spirály 
vyslat svá tajná přání.
Vztah dětí ke knihám je potřeba stále 
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Volnočasový klub Jonáš je provozovaný 
Charitou Sušice, nabízí dětem a mladým 
lidem v Kašperských Horách možnost 
smysluplně trávit svůj čas. Poskytuje 
podporu a motivující prostředí pro roz-
voj jejich dovedností. Zejména pak těm, 
které se nechtějí nebo nemohou účast-
nit organizovaných pravidelných aktivit, 
jako jsou zájmové kroužky.

Kromě pravidelných týdenních setkávání 
se s dětmi v Horském klubu, na podzim 
stihnul volnočasový klub Jonáš podniknout 
hned dva větší výlety. První do Hopsária 
v Českých Budějovicích a druhý do Mrave-
niště v Písku.
Na první z uvedených výletů jsme se vy-
pravili v sobotu 10. září 2022 se 14 dět-
mi. Naším cílem byl největší zastřešený 
zábavní park v Českých Budějovicích. Jíz-
da vlakem nám utekla rychle, jen jsme 
trochu zabloudili v ulicích města cestou 
do Hopsária. Jakmile děti vstoupily do 
světa zábavy, na obtíže z cesty ihned za-
pomněly. V areálu o  ploše 2 100 metrů 
čtverečních jsme mohli navštívit prolé-
zací věž, maxitrampolíny, skluzavky, 6D 
kino, motokáry, sjezdovku, dopravní hřiště 
a  ochutnat spoustu dobrot v kiosku atd. 
Během tří hodin jsme vyzkoušeli všechny 

atrakce a užili si při tom spoustu legrace. 
Druhým naším podzimním výletem byla 
návštěva Sladovny v Písku. Cesta vlakem 
byla tentokráte o něco složitější díky vý-
luce, ale i to jsme zdárně zvládli. Do Písku 
jsme přijeli s časovou rezervou, a tak jsme 
se vypravili podívat na proslulé sochy z pís-
ku, které na nábřeží každým rokem vyros-
tou. Konečně pak už nastal čas vypravit se 
přímo do Sladovny. Cílová expozice pro nás 
bylo Mraveniště. Je to velice krásně zhoto-
vené „mraveniště pro lidi“ plné spletitých 
chodeb a komůrek s audiovizuálními doplň-
ky. Děti mají možnost zapůjčit si mravenčí 
obleček i s tykadélky a plně se pak vcítit 
do role mravence. Můžou si vyšplhat na 
strom, použít lanové mosty nebo si pohrát 
s malými kuklami. Ani nemusím zmiňovat, 
kolik práce nám dalo, všechny děti posbírat 
a z Mraveniště odvést, nikomu se zkrátka 
nechtělo jít domů.
Děkujeme městu Kašperské Hory za fi-
nanční přispění k realizaci našich letošních 
dobrodružství.
Čtenářům zpravodaje přejeme krásně 
prožitý advent v kruhu rodiny a blíz-
kých, veselé Vánoce a klidný vstup 
do Nového roku 2023.

Petra Haisová Marková a Veronika Machalová
Charita Sušice

Klub Jonáš a jeho výlety Klub v Pyžamu
Krátké shrnutí posledních měsíců a co 
nás do konce roku ještě čeká?
Uteklo to zase jako voda! Konec roku 
před námi, za námi pár hezkých spo-
lečných akcí.
V nedávné době jsme si společně užili 
Babylon – Evropský den jazyků. Probí-
hal ve vestibulu kina, a do příprav se 
zapojily i naše ukrajinské sousedky a ka-
marádky. Další jeho část se konala v ně-
kolika třídách ve škole, a ještě nás čeká 
jeden den v DPS (během prosince). 
Máme za sebou Den (s) reportérem 
Martinem Karlíkem, kde jsme si po-
slechli, co všechno musí správný repor-
tér vědět a zvládnout.
Do konce roku chystáme ještě společ-
nou besedu Respektující rodičovství 
v teorii a praxi, Deskohraní - odpoledne 
pro děti s deskovými hrami.
A i na příští rok máme dost plánů, kte-
ré prozradíme zase v novém roce.
Pokud máte rádi naše akce, chtěli byste 
se aktivně zapojit do plánování a pří-
prav, rádi vás uvítáme v našem tvůrčím 
týmu. Najdete nás na FB.
Klub v Pyžamu vám přeje pohodové Vá-
noce a těšíme se na viděnou v roce 2023!

Olga Svobodová

Celý název organizace je Junák – český 
skaut, z.s., v lednu 2022 měl 73 315 za-
registrovaných č lenů, 2  203  oddí-
lů, pořádal 1098 letních táborů, měl 
12 151 dobrovolníků. Po celém světě má 
50 milionů členů v 216 zemích a funguje 
od roku 1907.

Základním kamenem nejen našeho 
skautského oddílu jsou tzv. schůzky. 

Konají se každou středu kromě prázdnin 
a státních svátků. Děti jsou rozděleny 
do družin, které mají své názvy. Družina 
je vedena rádcem a podrádcem. Ti mají 
na starost koordinovat své členy během 
programu a pomáhat mladším. Tím se tak 
starší děti učí zodpovědnosti a učí se ko-
ordinovat složitější situace. Součástí pro-
gramu jsou družinové běhací hry, šifrová-
ní, vaření na plynových vařičích, základy 
zdravovědy a  přežití, vědomostní hry, 
stmelující aktivity podporující spolupráci, 
pátrací hry a další rozvoj v obecných in-
formací o fungování v přírodě a ve městě. 
Skautská práce s dětmi je formou netra-
dičních společných her, kde jsou zakompo-
nované vzdělávací prvky tzv.  skautského 
výchovného rámce. Cílem tohoto progra-
mu je snaha vytvořit základy pro samo-
statné, zodpovědné a  spolupracující lidi, 
kteří nemyslí jenom na sebe.

Další důležitou části skautského 
programu jsou výpravy.

Žijeme v periferii a je zde horší dopravní 
obslužnost. Řada našich vedoucích, kteří 
skautují odmalička, tak žijí a studují ve 
městech. Využíváme unikátnosti kraji-
ny kolem Kašperských Hor a řadu let si 
objednáváme městský autobus. Nechá-
váme se odvézt na vzdálený bod a poté 
se vracíme zpět pěšky. Mezi taková místa 
výsadku patří např.: Antýgl, Zhůří, Chu-
ráňov, Sedlo, Dobrá Voda... Po covidovém 
období se nám také povedla přespávací 
výprava na skautské základně Svárožná 
u Alžbětína a celodenní výlet, kde svým 
výkonem řada skautek a skautů strčí do 
kapsy většinu dospěláků.
Na výpravách jde především o společné 
trávení času, poznávání zajímavých míst 
a převedení skautingu do praxe. Zde se 
vyzkouší, kdo si jak umí zabalit, uvařit si, 
starat se o své věci a především vycházet 
s lidmi kolem sebe.

Vrcholem skautského 
roku je letní tábor.

Zvykem našeho prostředí je tábor v příro-
dě, bez elektřiny, bez elektroniky a s cíle-
nou snahou nižšího komfortu. Náš tábor 
je postaven především z indiánských sta-

nů zvaných tee-
-pee, kolem nás jsou 
hluboké smrkové 
lesy a dva týdny si 
tam žijeme podle 
skautských ideálů.
Dopoledne máme 
často pěší výlety po 
okolí, kde se poté 
snažíme pokračovat 
v programu rozví-
jejícím jedince nebo 
družinu. Dopoledne 
se také někdy zůstá-
vá v táboře a  spo-
lečně pracujeme na 
údržbě vybavení nebo budujeme nové tá-
borové prvky.
Odpoledne má program další parta ve-
doucích a probíhá tzv. etapový program, 
který má příběhový podkres. Jsou to často 
skupinové běhací hry, pátračky po okolí, 
šifrování a další aktivity za doprovodu pří-
běhového vývoje.
Protože tábor není jenom hraní, tak sou-
částí táboření jsou služby v kuchyni, noč-
ní hlídání tábořiště, večerní ohně v tee-
-pee, sběr klestí po okolí a zpomalení 
života během období deštů. Mezi sku-
tečné zkoušky táborníka je přežití. To si 
družina bez pří-
pravy musí zabalit 
pouze nejnutnější 
věci. Dostanou vodu 
a  trochu jídla. Poté 
musí na odlehlém 
místě pod širákem 
přečkat noc a vrátit 
se na stanovenou 
ranní hodinu do tá-
bora. Zde se zúročí 
všechny dovednos-
ti samostatnosti, 
odvahy, disciplíny, 
pracovitosti a vy-
stupování z kom-
fortní zóny, které 
nás posouvá. Bývá 
někdy šokem být 
zase mezi stěnami, 
kde je teplá voda 
a elektřina. 

Skauting 
pokračuje dál.

Možnosti aktivního 
skautingu se dále 
rozvíjejí do mno-
ha směrů. Skautští 
vedoucí musí mít 
patřičné zkoušky ze 
základů pedagogi-
ky, metodiky, účet-
nictví, psychologie 

a  pravidelné obnovování zdravotnických 
kurzů. Pokud dospělý skaut chce jít jinou 
cestou než vedení oddílu, může vyhle-
dávat roverské akce, vzdělávací akce, in-
struktorské a zdravotnické kurzy. Může 
se zúčastnit a nebo organizovat jakékoliv 
další výzvy od přechodu hor, organizová-
ní přednášek, sjíždění řek nebo výprav do 
zahraničí. Odehrávají se také větší skaut-
ská setkání naplňující společnou skautskou 
myšlenku – těm skutečně velkým akcím se 
říká jamboree.

Zdeněk Kůs
Skautský oddíl Kašperské Hory

Skautskou cestou

Výlet Jonáše do Hopsária v Českých Budějovicích, fotoarchiv Jonáš
Další fotografie z akcí Jonáše naleznete na konci zpravodaje na str. 19

Jedna z letošních táborových fotografií, foto: Zdeněk Kůs
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Advent. Zvláštní čas, krásný čas. V adventní 
krajině, ponořené v mlčení, utichlé od zpě-
vu ptáků, zdánlivě bez života a radosti let-
ních dní, je možné zahlédnout obraz srdce 
čekajícího na příchod Ježíše. Je tak dobře, 
že Advent i Vánoce jsou v tomto neútul-
ném čase, odkazujícím na to, že zdroj naší 
radosti a života je jinde, než kolem nás..., 
že nemáme hledat veliké poselství Vánoc 
ve vnějším světě, protože tam není…
Poslední měsíce přemýšlím o cestě chu-
dého Ježíše, prostého a zcela obyčejného. 
Krále vesmíru, který se stal dobrovolně 
chudým a stál na straně těch nejchudších 
a nejubožejších. Narodil se v chlévě, zahří-
ván zvířaty a skromným ohněm betlémské 
jeskyně. Rodičům prostým, kteří měli srd-
ce odevzdané Bohu a náruč plnou hřejivé 
lásky. Přemýšlím o Jeho cestě, cestě z bet-
lémské jeskyně po skrytý život v Nazaretě, 
cestě apoštola lásky mezi všemi lidmi všech 

stavů a sociálních 
vrstev, cestě na Gol-
gotu, kde zbaven 
šatů i  lidské lásky 

umírá na kříži, z lásky a pro lásku... cesta 
chudého od začátku do konce.
Sloužím už nějaký ten rok v Arše, komunitě 
lidí s mentálním postižením. Služba blízkos-
ti, přátelství, vzájemnosti i pomoci nese-
ní mnoha křížů. Učím se, jak následovat 
Krista a být na blízku potřebným. Šla jsem 
původně sloužit chudým, ale jak poznávám 
během let, jsou vlastně bohatí. Mají přáte-
le, kteří je mají opravdu rádi, krásný dům, 
kde sálá krb a stoluje se v hřejivém spole-
čenství, mají svoje každodenní radosti, pro 
které žijí, mají domov, pevnou kotvu v je-
jich útrapách, tak trochu odmítaných lidí, 
kvůli jejich handicapu... „ptala jsem se tedy 
Ježíše, kdo jsou Ti opravdu chudí?“.
Před časem mi do života vstoupil svět lidí 
bez domova. Říká se jim bezdomovci. Žijí 
ze dne na den, v nejistotě, co přijde zítra. 
Někteří zcela semleti životem, následkem 
mnoha událostí od dětství, které je vylou-

čily ze společnosti. Kdo je ten opravdu chu-
dý? Ten kdo nemá domov. Místo vztahů, 
spočinutí, zázemí a jistoty střechy nad hla-
vou. Najednou jsem si uvědomila, že čím 
větší chudoba, tím menší zdi před Bohem, 
tím větší blízkost Ježíše. On vstupuje do 
chudoby, aby ji mohl obohatit sám sebou, 
čím míň člověk má, tím víc může „vlastnit“ 
Boha a Jeho bohatství, samozřejmě, když 
řekne člověk ano... Ježíš stojí na straně člo-
věka. Na straně chudého jakýmsi zvláštním 
způsobem, ještě více. Je přítel. Přítel, kte-
rý je zapálený pro člověka, chce mu být 
na blízku...
Advent je čas, který má soustředit člověka 
na tajemství Vtělení, na tajemství naro-
zení Krista mezi nás. Přítele člověka. Stal 
se chudým, abychom my zbohatli z Jeho 
chudoby. Jsou vždycky dvě možnosti, ten 
čas využít nebo promarnit. Moc nám všem 
přeji, abychom ho využili a našli na Váno-
ce Ježíše, který se narodil kvůli každému 
z nás. Chudý a přeci bohatý láskou...
Požehnané a radostné Vánoce.

Jarka Korandová

Ježíš přítel člověka...

Nedovedu si představit, že by v našem kalen-
dáři, v našich životech, ve dnech závěru ob-
čanského roku, chyběly Vánoce. Vždyť tyto 
svátky prosvětlují temný zimní čas, rozjasňují 
dobu, kdy noci jsou nejdelší a nevlídné. Vlády 
se ujímá zima, která naděluje nejen bělostný 
a milosrdný sníh, ale také lezavý chlad, spa-
lující mráz, bouření vichřic i plískanice. Naši 
předkové sdíleli představu, že o dlouhých 
temných zimních nocích adventu se přírod-
ní síly dostávají do divokého zápasu. Těmto 
nocím říkali „drsné noci – Rauhnächte“. Svět 
je v nich naplněn jakýmsi divokým vojskem, 
démonickými bytostmi, které usilují zastřít 
životodárné Slunce. Právě Vánoce nám svým 
příslibem vítězství světla a radosti dávají 

přinejmenším i v naší 
době naději, a tím 
odhodlání překonat 
onen nevlídný, temný 

a depresivní čas nastupující zimy.
Dávní křesťané spojili svátek narození Ježí-
še se dnem zimního slunovratu. Vycházeli 
tak z představy a přesvědčení, že pravým 
světlem, „sluncem“, pravým Mesiášem a Vy-
kupitelem, Synem Božím je Ježíš Kristus. Již 
ve Starém zákoně se očekávaný Vykupitel 
– Zachránce označuje jako „slunce spravedl-
nosti.“ Podle Janova evangelia přišel Kristus 
na svět jako „pravé světlo, které osvěcuje 
každého člověka“. Křesťanské Vánoce tak za-
stínily staré pohanské slavnosti zimního slu-
novratu a oslavy Mithrova slunečního kultu. 
Údajně se Kristovo narození poprvé slavilo 
v Římě 25. prosince roku 336. Slavení Na-
rození Páně 25. prosince se v západní církvi 

Betlémské světlo

Adorace narozeného Krista, deskový obraz na křídle 
gotického oltáře Panny Marie Ochranitelky v Kaš-
perských Horách, konec 15. století, foto Jan Kavale

s konečnou platností prosadilo v 7.  století 
a stalo se tak jedním z předělů liturgického 
roku. Kristův novozákonní výrok „Já jsem 
světlo světa“ měl na křesťanskou symboli-
ku světla nesmírný vliv, což dokládají třeba 
například lampy v kostelech, nazývané „věč-
né světlo“. Svíce rozžaté při bohoslužbách, 
modlitbách a obřadech zprostředkovávají 
věřícím nejen abstraktní symboliku, ale i sil-
nou atmosféru.
Kéž i do našich dnů v této naší nelehké době 
vejde to pravé betlémské světlo s posel-
stvím lásky, míru, solidarity, soucitu, dobré 
vůle a krásy! Slavme Vánoce jako svátky kli-
du a míru, oslavy sdružující rodiny a tmelící 
pouta mezi všemi lidmi dobré vůle!

Vladimír Horpeniak

Šumavské Kašperské Hory se mohou 
právem chlubit velmi starou tradicí bet-
lémářství. Činnost betlémářů tu můžeme 
vystopovat minimálně do doby baroka. 
Podle zprávy z roku 1880 tu prý v kos-
tele už v  18. století stavěli o Vánocích 
velký betlém s půl metru vysokými figu-
rami a plastickou kulisou měst Betléma 
a Jeruzaléma. Na přelomu 19. a 20. sto-
letí v  místě pracovalo několik lidových 
řezbářů – betlémářů, z nichž snad nej-
většího věhlasu dosáhl kašperskohorský 
hrobník Wenzel Tutschku (1862 – 1940). 
Kolekci jeho rodinných betlémů s počet-
nými figurkami pomalovanými klihový-
mi barvami, opatruje ve svých sbírkách 
místní Muzeum Šumavy.
Zcela mimořádnou památkou šumavského 
betlémářství v Kašperských Horách je sta-
rý kostelní betlém – lidová práce z roku 
1859, připisovaná místnímu truhláři, řezbá-
ři a muzikantovi Prokopu Mackovi. Tento 
nově restaurovaný betlém je celoročně 
k  vidění v kostele sv. Markéty v Kašper-
ských Horách. Polychromované figury oso-
bitého, poněkud rustikálního charakteru, 
vysoké 60 – 70 cm, jsou řezané jako reliéf 
z lipových fošen. Vývojově je tento betlém 
přechodním typem od archaických desko-
vých malovaných betlémů k betlémům 
s řezanými plnoplastickými figurami.
Betlémské město tvůrce stylizoval do po-
doby starých Kašperských Hor, jak je lidé 
znali v polovině 19. století. Snadno tu roz-
poznáme místní radnici s třemi barokními 
štíty a věžičkou uprostřed, kostel s tehdejší 
barokní kupolí věže, městské brány, měš-
ťanské domy, hrad Kašperk... Jeden z domů 
má namalovanou destičku pro své číslo po-
pisné, do které je však vepsán letopočet 
vzniku betlému: „1859“v Údajně se tento 
betlém stavěl do portálu hlavního oltáře, 
později do blízkosti kazatelny. V pováleč-
ných zmatcích roku 1945 přišel betlém 
o  své hlavní figury, tedy o postavy Svaté 
Rodiny. Proto byl později vystavován jen 
výjimečně a to zejména v místním Muzeu 
Šumavy. V roce 2016 památku restauroval 
a rekonstruoval místní Truhlářský ateliér 
Miroslava a Zdeňka Kůsových. O vzniku 
tohoto betlému a řezbáři Prokopu Mac-
kovi pojednává povídka profesora kašper-
skohorské německé reálky a vlastivědného 
pracovníka Hanse Kollibabeho (1880-1950) 
Řezbářovy Vánoce. 
Další velký betlém najdete jen pár kroků od-
tud, a sice ve výstavní síni v přízemí místní 
radnice. Toto dílo je výmluvným dokladem 
toho, že betlémářská tradice v Kašperských 
Horách i nadále žije a zdárně se rozvíjí. 
K tvorbě tohoto betlému se spojili v roce 
2006 dva místní občané – řezbář a malíř 
Vladivoj Hrach a truhlář Jiří Brož, kteří na 
betlému pracují a jej doplňují do dnešních 
dnů. Hrach s Brožem do svého „obecního“ 

betlému v radnici přidávají každý rok další 
a další figurky, kulisy či rekvizity. 
Betlém je umístěn do velké skříně, široké 
přes tři metry a postavené na masivním, 
zdobně tvarovaném stole. Svými rozměry se 
toto dílo zařazuje mezi největší skříňové bet-
lémy u nás. Známý příběh o narození Ježíška 
je tady zasazen do noční scenérie hornaté 
šumavské krajiny se známými atributy města 
Kašperských Hor, jako jsou například hrad 
Kašperk, místní kostely, další význačné his-
torické budovy a měšťanské domy – slavná 
radnice, barokní špýchar, právovárečný pivo-
var, „modrý hotel,“ dům „Bílá růže“, bývalá 
solnice, dále výstavné 
domy – U Madonky, 
U kašny…, je zde do-
konce i jedna z míst-
ních kapliček nebo 
obecní pastouška 
v popředí. Město oži-
vují také stavení s do-
dnes většinou živými 
provozy a činnostmi. 
Samoz řejmě jsou 
předvedeny převážně 
v historizujícím hávu 
jako třeba řeznictví, 
pekařství, kamnářství 
– topenářství, kolář-
ství – autoopravna, 
kovářská – zámečnic-
ká dílna, truhlářství, 
obchody, hospody 
a podobně. 
Betlém má dokonce 
i dvě mechanické čás-
ti vtipně znázorňu-
jící provoz zlatodolu 
a sklárny. Popředí na 
středu dole vyplňuje 
betlémská stáj s vel-
kými figurami anděla 
a Svaté Rodiny, k níž 
z obou stran spěchají 
stejně velcí Tři králo-
vé s doprovodem, da-
ráci (darovníci) i pas-
týři od svých oveček. 
V druhém plánu na 
vyvýšeném stupni 
je přesvědčivě, ale 
již v menších rozmě-
rech vytvořena iluze 
prostorného kašper-
skohorského náměstí 
v době trhu se smě-
sicí těch nejroztodiv-
nějších charakteristic-
kých figur a figurek 
obyvatel šumavského 
města    jejich profe-
semi, živnostmi a ty-
pickými činnostmi. Ne 
všichni jsou však ve 

víru pracovního rytmu, mnozí z těch lidiček 
se tu jen tak procházejí nebo lelkují. Toto 
dílo není jen jakousi historickou retrospek-
tivou, ale odráží i aktuální současnost a tak 
mnozí Horáci mohou v betlému objevovat 
sami sebe nebo své sousedy či typické a zná-
mé osobnosti města. V tom početném kom-
parsu mimo jiné můžeme vidět například 
dřevaře, lesníky, myslivce, skláře, horníky, 
vozky s povozy, kupce, hostinské, starosty, 
učitele s dětmi, faráře, malíře, fotografa, 
muzejníka… ale třeba i lyžaře a turisty. 

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Jedinečné kašperskohorské betlémy
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Vzpomínka k 85. výročí havárie 
dopravního letadla u Kašperských Hor

Málokterá místní událost vzrušila mysl 
obyvatel Šumavy tolik, jako letecké neštěs-
tí, ke kterému došlo o Vánocích 1937 na 
severní stráni Huťské hory u Kašperských 
Hor. V našich dnech je místo tragédie s po-
mníčkem častou zastávkou turistů, kteří 
sem odbočují z turistické cesty z Horské 
Kvildy a Zhůří do Kozího Hřbetu a Kašper-
ských Hor.
Na Štědrý den 1937 odpoledne odstarto-
valo letadlo linky Bukurešť – Vídeň – Pra-
ha k pravidelnému letu z Vídně do Prahy 
a dále mělo letět až do Paříže. Na palubě 
tohoto šestnáctimístného letadla společ-
nosti Air France byly tenkrát jenom tři 
osoby – pilot Československých aerolinií 
František Lehký, francouzský radiotele-
grafista Pierre Astruc a jediný cestující, 
známý pražský advokát JUDr. Karel Flan-
derka. Letoun nabral výšku 1900 metrů 
a rychlostí až 250 kilometrů v hodině mířil 
na Prahu. V nastupující tmě jej navigovala 
síť goniometrických stanic, které přijímaly 
rádiový signál letícího stroje. Nad naším 
územím se letadlo dostalo do husté mlhy. 
Zatímco se blížilo k Praze, došlo na letišti 
v Ruzyni k tragickému omylu. Navigátor 
v domnění, že letadlo Prahu už přeletě-
lo, udal pilotovi kurs vedoucí na jihozá-
pad. Byl přesvědčen, že letoun se nachází 
v prostoru Mělníka, a proto je třeba jej 
otočit a dovézt zpět na letiště. Pro naše 
letadlo, které ve skutečnosti tak daleko 
nebylo, to byla však směrovka k jisté tra-
gédii. Pilot František Lehký, plně závislý 
na navigaci, ve tmě a mlze zabloudil, po-
kračoval v udaném kursu a od Prahy se 
neustále vzdaloval. Třímotorový letoun 
Wibault – Penhoët 282 - T12 se tak při-
blížil až k Šumavě. Svědci v Sušici a posléze 
v Nezdicích, Kašperských Horách a Červe-
né zaznamenali neobvykle nízký průlet le-

Letecká katastrofa na svahu Huťské hory

tadla. Někteří lidé dokonce viděli světelné 
signály letounu a střílení raket. V dalším 
okamžiku v rychlosti 250 km v hodině stroj 
v nadmořské výšce 1080 metrů narazil do 
severní lesnaté stráně Huťské hory (zva-
né tenkrát Knappenberg) v prostoru mezi 
osadami Zhůří a Podlesí (Vogelsang). Pa-
lubní hodiny se zastavily v 17:39. Teprve 
až druhý den ráno se za pomoci četnictva 
a lesního personálu rozvinula pátrací akce. 
Trosky letadla a těla obětí prý jako první 
objevil patnáctiletý syn místního hajného 
Šmídla. Po policejním vyšetřování byly 
oběti na saních v rakvích převezeny do 
Kašperských Hor a odtud později po pitvě 
a po veřejném církevním obřadu smuteč-
ními auty do Prahy.
Událost ve své době vyvolala velkou po-
zornost. První strany novin zaplavily titulky 
jako Tři mrtví v letadle o Štědrém veče-
ru, K štědrovečerní tragédii, Osudný povel 
k cestě na smrt, Kouzlo Vánoc a ošklivost 
šlendriánu, Mylná výzva k letu do jisté 
smrti, Dopis Ježíškovi v kapse pilota… Tra-
gičnost havárie byla umocněna ještě tím, 
že se stala v den a hodinu, kdy ve všech 
rodinách lidé zasedali ke štědrovečernímu 
stolu a rozsvěcovali 
svíčky na vánočních 
stromcích.
Dnes stojí v místech 
letecké katastrofy 
malý kamenný po-
mníček se jmény 
obětí. Vzpomínka 
na leteckou havá-
rii byla živá v  po-
válečných letech 
i  v  samotných Kaš-
perských Horách. 
Pamětníci mo-
hou dosvědčit, že 
v místním muzeu ve 
čtyřicátých a v po-
lovině padesátých 

Pilot František Lehký u letadla Air France na lince Vídeň, Praha, Paříž. Fotoarchiv Muzea Šumavy

let byly dlouhou dobu vystaveny některé 
památky z havarovaného letadla. Muze-
um Šumavy dodnes uchovává rozměrné 
kormidlo, sedadlo člena posádky, vrtu-
lový list, fragmenty palubních přístrojů 
a také dokumentaci včetně fotografií. Tyto 
předměty byly před časem zapůjčeny do 
malého muzea v obci Kvilda. Letecká havá-
rie, ke které došlo o Vánocích 1937 nedale-
ko Kašperských Hor, byla v pořadí čtvrtou 
leteckou katastrofou, která postihla naši 
civilní leteckou dopravu.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory 

ŠTĚDRÝ VEČER 24. 12. 1937

Štědrý večer nastává
na kraj se tma snáší
je slyšet hluk motorů
který v dálce utichá
v husté mlze letadlo
temnotou se vznáší

právě dnes ve svatý večer
k svému cíli pospíchá.

Každý ze tří mužů v něm
na své drahé myslí

rád by u nich doma byl
a toužebně vzpomíná
snad je blízko letiště

přemítají v tísni
jak dlouho ta podivná

cesta ještě potrvá.

Tu je všechny zaskočí
prudký náraz výbuch

nehučí už motory
jen ticho se rozkládá
proč nedojdou do cíle
ke svým domů ví Bůh

na úbočí pod horu
tichounce sníh napadá.

Jan Pečený

V srpnu letošního roku uplynulo 90 let 
od rozsáhlého požáru Turnerovy chaty 
v „Klářině údolí“, něm. Schachtelei.
Ve své dlouhé historii toto šumavské 
místo navštívilo mnoho turistů, ale 
také řada známých českých umělců 
a významných osobností:  Karel Klos-
termann, Jan Neruda, Bedřich Sme-
tana, malíři-krajináři Otakar Nejedlý 
a Josef  Navrátil. Náležel k nim v té 
době také již české veřejnosti známý 
botanik a vášnivý turista, prof. Fr. Ma-
loch (1862–1940) z Plzně. O  zkáze 
chaty zasažené požárem informovaly 
své čtenáře v pátek dne 18.08.1932 
dokonce i Národní Listy, ve vydání 
Národ. Chata za dobu své existence, 
přestože prošla již mnohokrát velmi 
ekonomicky a personálně těžkým ob-
dobím, je dodnes stále v provozu. 

(...) Dne 16. t. m. odp. ve ¾ 5 vznikl od 
komínu požár ve známé Thurnerově cha-
tě, která leží v krásném Povydří na ces-
tě k Modravě. Snad všichni cestující po 
Klostermannově „Šumavském ráji“ znají 
a mají v dobré upomínce tuto chatu, v níž 
již několik let vládla „hostinská z Prahy“ 
pí Hedvika Rajchardtová. 
Chata byla navštěvována hlavně českými 
turisty. Dřevěná chata, která stála přímo 
v lese, padla úplně za oběť plamenům. 
Na štěstí nebyl nikdo při požáru zraněn 
a svršky hostinské a letních hostů tam 
bydlících, byly z části zachráněny. 
Hašení požáru se obětavě zúčastni-
ly dobrovolné hasičské sbory ze Srní, 
Rejštejna a Kašperských Hor, jakož i čet-
nictvo z Rejštejna a Srní. Šlo hlavně o to, 
aby nechytil okolní les, což by za nyněj-
šího sucha znamenalo velkou katastrofu. 
Chata patřila městu Kašperským Horám, 
které jistě ihned postaví chatu novou, 
ovšem ve větších rozměrech a z materiá-
lu bezpečnějšího. 

Ještě se rejštejnské hasičstvo nevráti-
lo z Thurnerovy chaty, když v 10 hodin 
večer vypukl požár v Rejštejně samém. 
Vyhořel do základů dům bývalého řezní-
ka p. Hoidna. Neobyčejně rychle sběhla 
se zbylá část hasičského dobrovolného 
mužstva a druhou stříkačkou záhy chrlila 
vodu z nedalekého potoka. Požár podaři-
lo se lokalisovati.
Karel Klostermann kdysi o „Thurnerce“ 
napsal... silnička k ní, kterou dnes každý 
turista má v dobré paměti, otevřela jed-
no z nejmalebnějších zákoutí celé Šuma-
vy; obec Kašperskohorská dala ji vystavě-
ti, aby sloužila na vyvážení dříví z těchto 
jí náležejících, dlouho nezužitkovaných 
lesů. Bylo živo tehdy kolem řeky, po celý 
den duněly rány prachových a dynamito-
vých min, trhajících tvrdý žulový kámen 
skal, jimiž cesta se vedla; teprve pozdě 
na večer, když modravé závoje se snášely 
nad lesy k smti odsouzené, když slunce 
zapadlo za dlouhé černé stíny Spálené 
Hory, nastával klid a velebný a nekoneč-
ný mír objal ves i  kraj a  ticho nastalo, 
rušené jedině hlaholem dobytčích zvon-
ků a jednotvárným hukotem vod, jejž ve-
černí vítr, dle směru odkud vál, zanášel 
buď k vodě k Antiglu, buď po ní směrem 
k Rejštejnu.”
Prof. František Ma-
loch píše:
(...) „Po Niagaře 
nejvíc na mne zapů-
sobila Vydra v  nej-
krásnějším údolí 
českém, v Povydří. 
Vlevo od silnice nad 
Čeňkovou pilou 
vysoko, skoro až 
k nebi, zdá se vám, 
vypínají se lesna-
té stráně, mnohdy 
svislými stěnami 
skalními k řece se 

smykajíce a tu a  tam skalními hlavami 
přepodivnými korunovány jsouce, a ved-
le mladá Otava bujně hopcuje a  skáče 
přes kameny, zkoušejíc sílu svou, laškuje 
s nimi, menší unášejíc, ano opírá se též 
o balvany, snažíc se v rej a skok strnulé 
nohy jejich dostati a z toho reje i vřavy 
nepopsatelný ryk a shon i hudba ohlušu-
jící. Jinde stavějí se větší balvany proudu 
v cestu; voda hučí, bouří, řve – rozkáceně 
se peřejemi řítí a z jezů padá. Bouřné-
mu reji tomu naslouchal v r. 1862 genius 
hudby naší Bedřich Smetana a vtělil jej 
do skladby Vltavy v její zápas s balvany 
u Čertovy stěny. Šumava dýše tu plným 
vděkem, sladký dech její ovívá tě opoj-
ným balzámem, chladivým vanem obestí-
rá znavenou stráň v sladký sen, ukolébala 
by tě snadno za poledního žáru bouřná 
píseň její víly – Otavy. Sem na břeh Vyd-
ry, královna Šumava matka jak by snesla 
nejkrásnější šperky své v přírodní zahra-
du rusálek a vil, již jsem vám právě před-
stavil a kolem níž v čisté vodě Vydřině se 
koupají a za pstruhy, štikami se mihající-
mi, honí. Jsme v místech, kterým Šumavě 
právem přísluší geniovo epiteton nejkrás-
nějšího horstva světa.”

Josef Růžička
Plzeň

Rozsáhlý požár Turnerovy chaty

Turnerova chata
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Výlet Jonáše do Mraveňiště v Písku, fotoarchiv Jonáš Výlet Jonáše do Českých Budějovic, fotoarchiv Jonáš

Halloween ve školce, fotoarchiv MŠDěti z MŠ pravidelně cvičí s trenérem v tělocvičně, fotoarchiv MŠ

Kašperky žijou je nový kulturní program, 
který v Horském klubu nabízí divákům 
možnost zhlédnout zajímavé dokumenty 
prostřednictvím platformy Promítej i Ty! 
Prvním dokumentem byl německý snímek 
s názvem Komu patří moje vesnice. Ten-
to film poukázal na problémy přímořské 
německé obce v oblasti Rujány, kde míst-
ní podnikatel skoupil větší část pozemků 
a budov a začal zde budovat apartmány 
a  přímořské hotely hlavně pro turisty. 
Celkový ráz obce se změnil k nepoznání 
a místní občané se proti tomu postavili 
formou různých protestů a happeningů. 
Návštěvnost tohoto filmu byla divácky 
velmi slabá, ale přítomné diváky německý 
dokument zaujal. Program Kašperky žijou 
v Horském klubu bude pokračovat další-
mi filmy v příštím roce. Nezbývá věřit, že 
návštěvnost filmů se zlepší a nové diváky 
další program do Horského klubu přilá-
ká. Plánuje se také změna času začátku 
promítání.

Radek Nakládal
kulturní referent

Kašperky žijou 
v Horském klubu nabídly 
zajímavý dokument

Na začátku února roku 2021 začalo Mě-
KIS Kašperské Hory prostřednictvím video 
pozvánek prezentovat na svých sociálních 
sítích historii a kulturní aktivity ve měs-
tě. Tento projekt vznikl jako jedna z mož-
ností, jak v tehdejší době plné omezení 
a  opatření, zajímavou formou krátkých 
filmových dokumentů oživit kulturní in-
formace v tomto šumavském městě. Na 
facebookových stránkách: Městské kultur-
ní a informační středisko Kašperské Hory 
a na kanále YouTube – Video pozvánky 
z  Kašperských Hor, jste se tak v tomto 
roce mohli seznámit s  novým oltářem 
v  dílně Miroslava Kůse, připomenout si 
atmosféru kašperskohorského masopustu, 
Velikonoc, slavností města nebo si také 
připomenout významného českého karo-
sáře Josefa Sodomku a s ním i historii dře-
vařské školy v našem městě. Zajímavá byla 
také tzv. road movie o prezentaci města 
a hradu na letošním veletrhu cestovního 
ruchu v Brně. Těšte se na letošní silves-
trovskou video pozvánku našeho města 
a na další v příštím roce.

Radek Nakládal
kulturní referent

Video pozvánky 
z Kašperských Hor 
nabídly divákům další 
úspěšný kulturní rok 
v našem městě

Zatím spíš objevovanou než známou pa-
mátkou Kašperských Hor je poutní kostel 
Panny Marie Sněžné situovaný na jižním 
okraji města. K oživení této novoromán-
ské svatyně v poslední době přispívají také 
koncertní akce, jejichž pořadatelé oceňují 
především výtečnou akustiku tohoto pro-
storu. V uplynulé letní sezoně 2022 se zde 
uskutečnilo hned několik velmi úspěšných 
hudebních vystoupení, za nimiž stál povětši-
nou jako pořadatel místní Šumavský kulturní 
spolek, podporující myšlenku stavební, ale 
i duchovní a kulturní obnovy tohoto svato-
stánku. Mohli jsme tu tak slyšet například 
dva komorní orchestry, soubor lidové hud-
by, sólově zde zněly harfa, cimbál, citera, 
varhany, klavír, housle, violoncello, ale i hla-
sy operních pěvců. Vysoká očekávání zcela 
naplnilo vystoupení plzeňských umělců – 
zpěvaček Ivany Klimentové a Olgy Koblíž-
kové, klavíristky Táni Vaněčkové a varhaní-
ka Vojtěcha Nováka, v němž zazněly árie 
a dvojzpěvy Pergolesiho Stabat Mater i oper 
slavných klasiků Smetany, Dvořáka Puccini-
ho, Offenbacha a dalších. Víc než milým 
překvapením byl zejména originální pěvecký 
recitál příznačně nazvaný „Sny a touhy Ivany 
Klimentové – večer plný písní a šansonů za 
klavírního doprovodu Táni Vaněčkové“.
Nepochybně hlavní kulturní událostí uplynu-
lého kulturního léta v našem kraji se ovšem 
stal červencový koncert houslového virtuóza 
Václava Hudečka a jeho mladého hudební-
ho kolegy – violoncellisty Eduarda Šístka, 
člena České filharmonie spolu s komorním 
orchestrem MLP právě v kašperskohorském 
kostele Panny Marie Sněžné. Akce byla 
součástí koncertního cyklu orchestru MLP, 
který v Kašperských Horách a okolí každé 

léto tradičně organizuje rodina Lucie a Ivana 
Mentzlových a sponzorsky podporuje firma 
Belimo.cz. Komorní smyčcový orchestr MLP 
sestavený ze špičkových hráčů – členů České 
filharmonie a Symfonického orchestru Čes-
kého rozhlasu v Praze se svými hosty kromě 
Kašperských Hor zavítal letos také do Kvildy, 
Dobré Vody u Hartmanic, Srní a Strašína. 
Mohli jsme zde slyšet sólisty saxofonistu 
Felixe Slováčka mladšího, flétnistku Marké-
tu Stivínovou, violoncellistu Eduarda Šístka 
nebo houslistu Miroslava Vilímce. Zvláště 
koncert 20. července v Kašperských Horách 
byl opravdu skvělým a jedinečným zážit-
kem. V  jeho první polovině zazněl koncert 
D-dur pro orchestr a violoncello rakouského 
skladatele klasického období Josefa Haydna. 
Sólista Eduard Šístek svým bravurním výko-
nem posluchače zcela nadchl a evidentně 
je přesvědčil o tom, že jeho zařazení mezi 
mladou českou interpretační elitu mu zcela 
právem náleží. Následující famózní prove-
dení slavného cyklu houslových koncertů 
benátčana Antonia Vivaldiho Čtvero ročních 
dob s houslovým virtuózem světového jmé-
na Václavem Hudečkem vnímali poslucha-
či ve zcela zaplněném chrámu jako svého 
druhu posvátné hudební mystérium, jako 
jedinečnou událost, na kterou nelze jen tak 
zapomenout. Odměnou účinkujícím byl pak 
dlouhý, téměř nekonečný potlesk, množství 
květin. Slavnostním koncertem v  kostele 
Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách 
na Šumavě Václav Hudeček uprostřed svých 
posluchačů a přátel z blízka i daleka jistě 
krásně a důstojně oslavil své významné ži-
votní jubileum – sedmdesát let života. 

Vladimír Horpeniak
Šumavský kulturní spolek Kašperské Hory

Letní kulturní sezona
Letní kulturní sezona na Šumavě letos vrcholila 
koncertem s jubilantem Václavem Hudečkem

Houslový virutuóz Václav Hudeček při svém vystoupení s komorním orchestrem MLP v kostele Panny 
Marie Sněžné v Kašperských Horách 20. července 2022, foto Jan Kavale

Kašperskohorský 
betlém bude opět 
křtít nové figurky
Vždy před vánočními svátky je tradicí 
v  našem městě, že se v kašperskohor-
ském betlému na radnici návštěvníkům 
představí nové figurky. V minulém roce 
bylo součástí slavnostního křtu také 
předání betléma darovací smlouvou od 
tvůrců, městu Kašperské Hory. Jiří Brož 
a Vladivoj Hrach také při předání přislí-
bili, že v rámci možností do budoucna 
se rádi nadále budou podílet na jeho 
dalším zdokonalování a rozvoji. V pátek 
16. prosince v 18:00 se před betlémem 
sejdou tradiční hosté, starosta města Jan 
Voldřich, oba tvůrci betlému Jiří Brož 
a Vladivoj Hrach a kašperskohorský fa-
rář P. Jenda Kulhánek, který novým fi-
gurkám a betlému požehná. Celou tuto 
událost kašperskohorského betlému 
zpestří také hudební vystoupení žáků 
ZUŠ Kašperské Hory. A jaké budou nové 
figurky v našem betlému? Musíte se 
přijít sami podívat v pátek 16. prosince 
v 18:00 ke kašperskohorskému skříňové-
mu betlému. Srdečně vás zveme.

Radek Nakládal
kulturní referent

Filmové Kašperské Hory – festival, který 
každoročně přináší do našeho města řadu 
filmů s tématikou Šumavy a přírody, a také 
nejednu filmovou novinku. Letos se konal 
od 28. do 30. října a přilákal do kašper-
skohorského kina rekordní počet návštěv-
níků. Během tří dnů zavítalo na celkem osm 
filmových představení 440 diváků. Největší 
návštěvnosti se těšil snímek Král Šumavy: 
Fantom temného kraje, který byl součástí 
slavnostního zahájení spolu s tanečním vy-
stoupením TS Power. Diváci mohli zhlédnout 
první díl z třídílného filmového zpracování 
příběhu převaděče Josefa Hasila, které je již 
nyní dostupné na Voyo. 
Nejvíce dětských diváků s rodiči, celkem 
88, přišlo na novou českou pohádku reži-
séra a herce Jana Budaře, Princ Mamánek.
Nejočekávanějším filmem letošního roku byl 
snímek Jan Žižka režiséra Petra Jákla. V rámci 
festivalu ho přijel do kašperskohorského kina 
představit scénárista Petr Bok, který také od-
pověděl v následné besedě na několik dotazů.
Na festivalu se zavzpomínalo spolu s pa-
nem Janem Fischerem na Emila Kintzla 
a jejich společnou práci na seriálu Zmizelá 
Šumava. Připomněli jsme si také největší 

událost minulého roku, rozeznění nových 
zvonů v kostele sv. Markéty. Dokument 
Ladislava Moulise, Zvony pro Šumavu byl 
poprvé promítnut s německými titulky 
a přilákal tak diváky z partnerského města 
Grafenau a blízkého Bavorska. Po filmu 
představil ve vestibulu kina Zdeněk Svobo-
da prezentaci o projektu „Oživení soumar-
ské tradice Kašperské Hory a Grafenau“. 
Po celé tři dny byl připraven dopolední pro-
gram pro nejmenší filmové fanoušky. Ve 
vestibulu kina se promítaly pohádky známé 
z večerníčků a děti si mohly vytvořit svůj 
vlastní film v animačních dílnách. 
Děkujeme všem partnerům festivalu 
a všem divákům za návštěvu. 

Radek Nakládal, kulturní referent

Rekordní návštěvnost filmového festivalu
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DLOUHODOBÉ

do 30.01. 
Řemeslná výstava Karel Tittl  
a jeho přátelé
galerie v přízemí radnice |

Hrad Kašperk | prosinec, leden
Otevřeno pouze 28.12.–01.01.
hrad Kašperk |

Pondělky | 14:30
Cvičení pro seniory
Na udržení a zlepšení kondice.
sportovní hala |

Pondělky | 16:00
Cvičení batolátek
Tel.: 733 576 399. Cena 100 Kč.
sportovní hala |

Pondělky | 17:30–19:00
Cvičení cesty k sobě
Začátek od 02.01.2023
Vhodné pro mládež, dospělé i seniory.
sportovní hala |

Úterky | 19:30–20:30
Lekce jógy s Lucií
Na zklidnění těla a mysli. Cena 150 Kč.
sportovní hala |

KráTKODOBÉ

PrOsineC

04.12. | 09:30
Poutní mše svatá
kostel sv. Mikuláše |

10.12. | 07:00
roráty
Specifická podoba ranní mariánské 
mše v době adventní. 
kostel sv. Markéty |

10.12. | 09:00
Odysea soudního sluhy
Více o pochodu na ww.kasphory.cz.
náměstí Kašperské Hory |

12.12. | 16:30
Vánoční besídka dětského domova
kašperskohorské kino |

16.12. | 18:00
Pokračování Kašperskohorského
betlému 
Přijďte s námi přivítat nové posta-
vičky v našem betlému. Součástí 
programu koncert žáků místní ZUŠ.
radnice Kašperské Hory |

17.12. | 07:00
roráty
kostel sv. Markéty |

17.12. | 13:00
Předvánoční zabijačkové hody 
a den otevřených dveří
hasičská zbrojnice |

19.12. | 17:00
Vánoční besídka ZUŠ 
kašperskohorské kino |

24.12. | 07:00
roráty
kostel sv. Markéty  |

24.12. | 13:00–14:00
Betlémské světlo
Přijďte si ke skautům s vlastní svíčkou 
nebo lucerničkou pro Betlémské světlo.
stánek na náměstí   |

24.12. | 24:00
Půlnoční mše svatá
kostel sv. Markéty |

25.12. | 09:00
Mše svatá 
kostel sv. Markéty |

28.12.–30.12. | 17:00
Vánoční prohlídky města
Prodej lístků v infocentru v budově 
radnice nejpozději do 16:00. Rezerva-
ce a informace na tel.: 376 530 413.
Kašperské Hory |

28.12.–01.01.  | 10:00–17:00
Zimí prohlídky hradu Kašperk
Více o programu na webových strán-
kách www.kasperk.cz. 
hrad Kašperk |

30.12. | 18:00
Mše svatá a rybova mše vánoční
Rybova mše v podání klatovského 
sboru Šumavan s žehnáním manžel-
ským párům.
kostel sv. Markéty |

31.12. | 16:30
Mše svatá na poděkování
kostel sv. Markéty |

LeDen

01.01. | 15:00
novoroční mše svatá
kostel sv. Markéty |

06.01. | 18:00 
Velký červený pes Clifford
Rodinný dobrodružný film.
kašperskohorské kino |

13.01. | 17:00
Kašperky žijou 
Přednáška spisovatele Oscara Georga 
sieberta na téma Můj život s želez-
nou oponou. 
Horský klub |

20.01. | 18:00
největší dar
Nová česká pohádka. 
kašperskohorské kino |

KULTUra    PrOsineC – LeDen

Změna programu vyhrazena

TiP PrO Vás!

TiP PrO Vás!

TiP PrO Vás!

TiP PrO Vás!

TiP PrO Vás!


