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Aktuality  
Jak se od letošního roku změnil zákon 
o odpadech.

Historie  
Historický unikát a připomínka malíře Aloise 
Moravce.

Pozvánky   
Oblíbené kulturní akce ve městě a blízkém 
okolí.

ÚNOR 2022

Knihovna (foto: Martina Hamáková)

Naše knihovna 
I vy můžete pomoci zatraktivnit knižní fond.

„Jedinou věc, kterou musíte znát, je 
umístění knihovny.“ Albert Einstein 

Kašperskohorskou městskou knihovnu 
najdete v přízemí radnice. Je pro vás ote-
vřena vždy v pondělí a středu od 15:00 
do 17:00 a v pátek od 13:00 do 15:00. 
V těchto časech si můžete přijít vypůj-
čit knihu nebo některý z časopisů, které 
pravidelně odebíráme. S výběrem vám 
rády pomohou naše knihovnice. Máte 
také možnost na webových stránkách 
www.kasphory.cz/kultura/knihovna na-
hlédnout do on-line katalogu. Zde může-
te vyhledávat podle jména autora, názvu 
knižního titulu nebo tématu, který vás 
zajímá a ověřit si, jestli je v knihovně 
k dispozici. Po přihlášení s použitím vaše-
ho čtenářského čísla (naleznete na svém 

čtenářském průkazu) a hesla (datum na-
rození ve formátu RRMMDD) si pak mů-
žete knihu také rezervovat. 
Knihovní fond pravidelně obnovujeme. 
V současné době naleznete v knihovně 
bezmála 8 000 svazků. Většinou se jed-
ná o krásnou literaturu. Nákup knih je 
financován především z městského roz-
počtu a čtenářských poplatků. Využívá-
me také projektu Česká knihovna, který 
každoročně nabízí v rámci dotačního pro-
gramu díla českých autorů. V letošním 
roce podpoří knihovny také Plzeňský kraj 
prostřednictvím nově vypsaného dotač-
ního titulu. Pravidelní návštěvníci jistě 
vědí, že několikrát do roka mají možnost 
vybírat z knih, které nám zapůjčuje su-

Pokračování na straně 2
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TERmíNY JEDNáNí RADY měSTA KAŠPERSKé HORY

2. a 16. února a 2., 16. a 30. března 2022

Jednání rady města se konají v kanceláři starostky města, jsou neveřejná. 

Podklady, podněty a připomínky, které mají být zařazeny na jednání rady města je  
třeba doručit na podatelnu MěÚ vždy nejméně 7 dní před plánovaným termínem 

jednání rady města. 

POZVáNKA NA JEDNáNí 

ZASTUPITELSTVA měSTA

Příští jednání se uskuteční: 
 24. února 2022.  

Zastupitelstvo města se koná  
od 17:00 v Horském klubu.

šická knihovna. Nabídka je tedy opravdu 
široká a stačí si jen vybrat.
V roce 2021 se knihovní fond rozrostl 
o 200 titulů a půjčilo se 2 500 knih a ča-
sopisů. Z téměř 500 registrovaných čtená-
řů jich vloni navštívilo knihovnu 70. Troji-
cí nejoblíbenějších autorů minulého roku 
byli Alena Mornštajnová, Elena Ferrante 
a František Niedl. V tomto roce doufáme, 
že nám epidemiologická situace dovolí, 
abychom prohloubili spolupráci s místní 
školou. Kromě Noci s Andersenem, která 
se v minulosti několikrát úspěšně konala, 
bychom rádi uvítali malé čtenáře v rám-
ci programů, které podpoří jejich zájem 
o čtení. Obnovujeme pravidelně také 
oddělení pro děti a mládež. Nabízíme 
několik komiksových knih s historickými 
tématy, naučné knihy zpracované zábav-
nou formou, a také hity poslední doby, 
jakými jsou Zaklínač nebo Prašina. 
O chod knihovny se starají dvě knihov-
nice. Paní Evu Míkovou již stálí čtenáři 
znají a paní Lenka Čemengová v loňském 

roce vystřídala paní 
Ludmilu Veselou, 
která se o čtenáře 
starala až do minu-
lého léta. Za všech-
nu její práci, kterou 
od založení knihov-
ny odvedla a péči 
se kterou se o kni-
hy i čtenáře starala, 
jí patří veliké díky. 
Budeme rádi, když 
nám doporučíte ně-
jakou knihu, o kte-
ré si myslíte, že 
v našem knihovním 
fondu chybí a kte-
rá by si našla své 
čtenáře. Své návr-
hy můžete sdělit 
přímo knihovnicím 
nebo zaslat na 
e-mail mekis@kas-
phory.cz. 

Martina Hamáková
vedoucí MěKIS

Dotazník pro osoby pečující o svého blízkého 
Pečujete o svého blízkého, ať už seniora či dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením?  

Pokud ano, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zmapovat potřebnost služeb pro 
odlehčení právě pro osoby, které pečují o svého blízkého. 

Dotazníkové šetření je zcela anonymní a výstupy budou použity pro rozvoj sociálních služeb na Sušicku. 

Dotazník je k vyplnění online do 13.2.2022 

Odkaz naleznete na webových stránkách města Sušice, pod záložkou 
„Městský úřad“ – „Sociální služby“ – „Aktuálně“ 
https://www.mestosusice.cz/mususice/socialnisluzby-aktualne.asp nebo 
ho můžete otevřít pomocí QR kódu. 

Projekt na plánování sociálních služeb na Sušicku realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s 
městem Sušice. Bližší informace o průzkumu či projektu je možné získat na webových stránkách města Sušice 
(https://www.mestosusice.cz/mususice/socialnisluzby-kp-info.asp) nebo u Veroniky Marouškové DiS., CpKP ZČ, tel. 
607 027 926, e-mail: veronika.marouskova@cpkp.cz.  

Velice Vám děkujeme, že vyplněním dotazníku pomáháte rozvíjet sociální služby na Sušicku! 

Dokončení ze strany 1

Oblíbené novinky v knihovně (foto: Martina Hamáková)
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Kašperskohorský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku, periodicita: dvouměsíčník, 
místo vydávání: Kašperské Hory, registrační číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, 
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645. Odpovědná osoba a grafická  
úprava: Martina Hamáková, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz. Složení redakční rady je uveřejněno na 
internetových stránkách města. Tisk: Dragon Press s. r. o., Klatovy. Pravidla pro vydávání Kašpersko-
horského zpravodaje, ceník inzerce, elektronická verze aktuálního vydání a archiv předchozích ročníků 
jsou k dispozici na webu města: http://www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj.

UZáVěRKA PŘíŠTíHO VYDáNí

20. března 2022
Příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Společenská 
kronika

městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Vojtová Jarmila
Čemengová Lenka

Kopa Jan
Rejšková Emilie
Dolejšová Jitka

Kostrouchová Věra
Vajskébr Václav
müller Václav

Voldřichová Alena
mráz Josef

Voruda Václav
Sporková Amálie
morongová Jiřina

Kratochvíl Vladimír
Schmid František
Toschová Anna

Chalupná Květoslava
Hrachová Růžena

Rosík Karel
Pádecká marie

Kintzl Emil

zemřeli:
Naušová Jaroslava

Větrovec Karel
málek Petr
Lukeš Ivan

Karpíšek martin

Pozůstalým tímto vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

 Pokud si nepřejete být ve 
Společenské kronice zveřejněni, sděl-
te to na měKIS, nebo e-mailem na 

adresu: zpravodaj@kasphory.cz

Při přeplnění kontejnerů na tříděný odpad prosím volejte na  
tel. 376 555 205. V pracovních dnech a hodinách zprávu přijme 

příslušný pracovník, jinak bude automaticky nahrána na záznamník.

Co přináší městu a občanům 
nový zákon o odpadech
V loňském roce nabyl účinnosti zákon 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, nový zákon, 
který s sebou přinesl městu dvě obecně 
závazné vyhlášky (OZV), a to vyhlášku 
o stanovení obecního systému odpadové-
ho hospodářství a další vyhlášku o místním 
poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství. Tyto vyhlášky nahradily obě 
původní OZV, a to obecně závaznou vy-
hlášku města Kašperské Hory č. 3/2019, 
o stanovení systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Kaš-
perské Hory a obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2020 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. 
Zatímco první vyhláška doznala v podsta-
tě jen drobných změn, druhou vyhláškou 
došlo k několika zásadním změnám. Novou 
OZV došlo k navýšení poplatku z původ-
ních 550 Kč za trvale žijícího občana ve 
městě nebo za nemovitost, kde není hláše-
ná žádná osoba, na částku 750 Kč. 
Další změnou v této vyhlášce je také změ-
na splatnosti poplatku, u kterého stará 
vyhláška dávala možnost rozdělit si jej na 
dvě splátky, první do 31. března a dru-
hou do 30. září příslušného roku, nyní je 
povinnost poplatek uhradit jednorázově, 
a to do 30. června příslušného roku. 
Pozměněna jsou i některá osvobození a úle-
vy. Osvobození daná zákonem o poplatcích 
zůstávají v platnosti ve stejném znění. Zru-
šeno bylo osvobození fyzických osob, při-
hlášených ve městě, které se prokazatelně 
po dobu nejméně 8 měsíců v kalendářním 
roce zdržují mimo území ČR. Byla také zru-
šena úleva ve výši 50% sazby poplatku těm 
poplatníkům, kteří jsou přihlášeni ve městě 
a kteří mají současně ve správním území 
města stavbu k individuální rekreaci. 
Naproti tomu bylo nově schváleno osvo-
bození pro osoby, které jsou přihlášeny ve 

městě a nedovršily věku 5 let a osobám, 
které jsou držitelem průkazky ZTP/P.  
Důvodem, proč zastupitelstvo města při-
stoupilo ke schválení navýšení poplatku, je 
skutečnost, že již v loňském roce dosáhl 
doplatek na odpady z městské pokladny 
téměř poloviny všech nákladů vynalože-
ných na odpadové hospodářství. 
Od letošního roku budeme muset počí-
tat s dalším navýšením nákladů, a to ne-
jen o míru inflace, kde největší roli určitě 
bude hrát zdražení pohonných hmot, ale 
v souladu s evropskými recyklačními cíli 
bude postupně navyšován i skládkovací 
poplatek, který každá obec platí za směsný 
a objemný odpad, ukládáný na skládku. Do 
loňského roku se po několik let platil ve 
výši 500 Kč/t. Od roku 2021 se po dosa-
žení 200 kg tohoto odpadu na 1 obyvatele 
zvýšil na 800 Kč/t. Pro představu uvádím, 
že na přelomu srpna a září roku 2021 již 
došlo k dosažení 200 kg odvezeného netří-
děného odpadu na trvale hlášenou osobu 
a do konce roku jsme již platili poplatek 
800 Kč/t. 
Letošní rok opět zpřísní, poplatek z 500 
Kč/t bude navýšen, a to na 900 Kč/t 
již po dosažení 190 kg na 1 obyvatele. 
V roce 2023 to již bude 1 000 Kč/t po 
dosažení 180 kg na jednoho obyvatele, 
v roce 2024 to má dělat 1 250 Kč/t při 
170 kg odpadu na jednoho občana. A tak 
dále a tak dále.
Důvod je jednoduchý, je nutné docílit 
postupného snižování množství odpadu, 
který není možno recyklovat a dále vyu-
žít a který končí na skládce. Takže je jistě 
v zájmu a v rukou všech – města i jeho 
občanů, jak poctivě budeme všichni třídit, 
aby směsného a objemného odpadu bylo 
co nejméně a aby se zbytečně nezvyšoval 
poplatek za skládku a potažmo i poplatek, 
který budou muset občané městu za likvi-
daci odpadu zaplatit.

Helena Marková
Odbor Životního prostředí
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v ulicích našeho města, jak chodí s aktov-
kou a sbírá podklady a novinky pro kroniku, 
které věnoval třicet let života. Určitě ode-
šel do nebe, protože to byl dobrý a čestný 
člověk. Asi proto to neměl v životě lehké. 
Po maturitě nemohl studovat. Jeho otec byl 
věřící člověk a učitel v Kadově, a to se ne-
slučovalo s rudým režimem. Karel, podob-
ně jako jiní, se musel stát na rok dělníkem 
a poté jako dělnický kádr dostal povolení ke 
studiu. Stal se tak učitelem chemie, příro-
dopisu a zeměpisu a na podzim roku 1956 
začal působit v naší škole. Zde poznal kole-
gyni Jarku, láska na první pohled. Oženil se 
a spolu vychovali dcery Magdu a Haničku.
Já jsem se stal jeho kolegou a kamarádem 
v únoru 1958, a tak se sešla dobrá parta 
mladých učitelů, kteří nejen učili, ale starali 
se o zábavu dětí i mimo školu. Ne, že by mu-
seli, ale konali to rádi. Karel vedl mladé turis-
ty, pomáhal při spoustě sportovních akcí, při 
stavbě lyžařských vleků i obnově skautské 
organizace, pečoval o školní pozemek, byl 
činný i v divadelním spolku atd, atd... Mělo 
to vše jen jednu vadu, nekamarádil s bolševi-
kem – nikdy. „Přátelskou pomoc“ z východu 
v srpnu roku 1968 považoval stále za okupa-
ci a nikdy svůj názor nezměnil.
Vzpomínám, jak o prázdninách roku 1974 
jsme byli oba pozváni na školský odbor do 
Klatov v domnění, že dostaneme pochva-
lu za naši práci, ale bylo nám za tu práci 
doporučeno, abychom sami podali výpověď 

Karla Větrovce již bohužel nepotkáme
výměnou za dobrý posudek pro příští za-
městnání. Za co, soudruzi, za co? Za ty vaše 
postoje po roce 1968! To jsme kategoricky 
odmítli a za rok přišel, přičiněním některých 
místních soudruhů, vedených arcilotrem Su-
chánkem, vyhazov pro nadbytečnost učitelů. 
Tak se to tehdy dělalo.
Karel si našel práci v Mykoproduktě v Suši-
ci, vystudoval Potravinářsko technologickou 
průmyslovku a přešel do laboratoře  v Blat-
né. Nebyl tam „dlouho“, jen patnáct let. Po 
sametové revoluci se vrátil do školy jako 
zástupce ředitele. Jako důchodce se nestal 
jezevcem v noře jako jiní. Převzal vedení 
městské kroniky, což se mu stalo doživot-
ním koníčkem. Dával si záležet − jeho kro-
nika získala mnohá ocenění a jistě je a bude 
chloubou města. Byl též jmenován Čestným 
členem místní TJ a před třemi lety se po 
zásluze stal Osobností města. 
Jedno mne však mrzí, že tu životní káru ne-
dotáhl až do té kýžené devadesátky. Život 
svůj ukončil před Štědrým večerem a po-
chován byl před koncem roku na hřbitově 
ve Strašíně. Pohřbu, krom početné rodiny, 
se zúčastnili jeho zbývající kolegové, přátelé 
a několik bývalých žáků. Zádušní mši sva-
tou hrou na varhany a zpěvem doprovázel 
jeho žák Vladimír Horpeniak, kterého jistě 
potěšilo u srdce sdělení, že Karel si před 
koncem života přál, aby mu četli, co napsal 
Vláďa i jeho kolega Emil. Tak moc měl rád 
Šumavu.

Karel již mezi námi není. Tak nezbývá nám, 
než mu poděkovat za jeho činný život, který 
žil i pro druhé. Pro své žáky, kolegy, přáte-
le i pro své spoluobčany. Zůstává po něm 
nejen krásná kronika, ale i vzpomínky na 
dobrého člověka, který nikdy před nikým 
neohnul hřbet. 
Proto, milý kamaráde, přijmi náš dík a čest 
−ne práci−, ale TVÉ památce!

Za zbylé kolegy 
Emil Kintzl

20. prosince 2021 odešel do kronikářské-
ho nebe pan Karel Větrovec, dlouholetý 
kronikář Kašperských Hor. Naši kroniku 
psal neuvěřitelných 30 let, což je velký 
kus života každého z nás, i celého města. 
Obdivovala jsem ho, i za to, že se nebál 
psát kroniku na počítači, přece jenom se 
s touto technikou seznamoval jako starší 
člověk. 
Nikdy nezapomenu na okamžik, který 
jsem měla možnost jako starostka města 
prožít. V roce 2019 jsme se přihlásili do 
soutěže „O nejlepší kroniku Plzeňského 
kraje 2019“. Soutěž byla rozdělena do ně-
kolika kategorií a jednou z nich byly kroni-
ky vedené elektronicky. Vyhlášení výsled-
ků bylo v Plzni 28. listopadu 2019. Pan 
Větrovec byl bohužel nemocný a nemohl 
se akce zúčastnit. Město jsem zastupovala 
já a tehdejší vedoucí MěKIS Jitka Skoře-
pová. Měla jsem tu čest si za město dojít 
pro druhé místo za kroniku obce vedenou 
kronikářem Karlem Větrovcem. Cenu pře-

Pan Karel Větrovec odešel 
do kronikářského nebe

dával tehdejší hejtman Plzeňského kraje 
Josef Bernard. Moc jsem litovala, že pan 
Větrovec není přítomen, že si nemůže vy-
chutnat tu krásnou chvíli, kdy byla oceně-
na jeho dlouholetá poctivá práce. 
8. ledna 2022 byl na ČT3 v 9:00 odvy-
sílán pořad s názvem Náš venkov – Jaký 
kronikář, taková kronika. Pořad byl vyro-
ben v roce 2021 a vystupuje v něm pan 
Karel Větrovec jako kronikář, který pře-
dává pomyslný husí brk novému kronikáři 
panu Václavu Kůsovi, aby měl čím psát 
a mohl pokračovat v jeho práci. Zhruba 
v 10. minutě a 15. vteřině pořadu se začí-
ná hovořit o Kašperských Horách a potom 
ještě v závěru pořadu. Pokud se chcete 
ještě s panem Větrovcem setkat alespoň 
prostřednictvím televizní obrazovky, máte 
možnost na adrese:
www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-
nas-venkov/221562243400006/
Bylo mi ctí, že jsem mohla pana Větrovce 
poznat, že jsem s ním mohla spolupra-

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
pečovatelkám z Oblastní Charity Kaš-
perské Hory v čele s paní Lucií Mál-
kovou za profesionální přístup při péči 
o mého tatínka pana Karla Větrovce.
A dále také platí poděkování obvod-
nímu lékaři MUDr. Ladislavu Jonovi 
a zdravotní sestře Jitce Houbové za 
vstřícný a laskavý přístup k mému ta-
tínkovi v konečné fázi nemoci.

Děkuji. Magda Jáchimová s rodinou.

Děkuji všem známým a přátelům za vy-
jádřenou účast k úmrtí mého manžela 
pana Karla Větrovce.

Děkuji. Jarmila Větrovcová

covat. Děkuji mu za vše, co pro město 
vykonal a hlavně za dlouholetou práci 
kronikáře. 
Čest jeho památce!

Bohuslava Bernardová 
starostka města Kašperské Hory
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Po vážné nemoci zemřel v sobotu 8. ledna 
ve věku nedožitých 77 let zasloužilý ob-
čan našeho města pan Mgr. Ivan Lukeš. 
V řadách obyvatel Kašperských Hor i okol-
ní Šumavy sotva najdete někoho, kdy by 
neznal tuto čitelnou osobnost odborného, 
ale i veřejného života. Oceňujeme jeho 
dlouholetou práci zoologa Muzea Šumavy, 
ale i učitele, fotografa, publicisty, dlouho-
letého člena zastupitelstev města, mysliv-
ce, chovatele, hospodáře a především vel-
kého milovníka živé přírody. Víme o tom, 
že rodina Lukešova se hned v časných po-
válečných letech významně angažovala ve 
veřejném životě Kašperských Hor. Ivanův 
tatínek zde řadu let pracoval jako lékárník, 
v místě byl čelným představitelem lidové 
strany, hrál ochotnické divadlo, maminka 
zpívala v chrámovém sboru. Do živé přírody 
se Ivan zamiloval v nejútlejším věku, první 
chovatelské zkušenosti získával díky pocho-
pení rodičů už jako školák. Po vystudování 
Pedagogické fakulty v Plzni několik let učil 

na místních základ-
ních školách včetně 
tehdejší zvláštní 
školy v našem  měs-
tě. Své žáky přitom 
vedl k úctě a lásce 
k přírodě a k jejímu 
poznávání. Své peda-
gogické zkušenosti 
pak skvěle využíval 
v pozdějších letech 
při aktivitách s mlá-
deží už jako odborný 
pracovník Muzea Šu-
mavy v Kašperských 
Horách, kam byl při-
jat na místo zoologa 

v roce 1978. Zde prováděl dlouhodobé te-
rénní průzkumy v regionech západočeské 
Šumavy a českobudějovické rybniční krajiny. 
Řadu let se systematicky věnoval zoologic-
kému průzkumu a pozorování ptačích dru-
hů v krajině Ždánova u Kašperských Hor. 
V posledních letech se významně podílel 
na monitorování hnízdění orlů mořských, 
k čemuž pořídil špičkovou profesionální fo-
todokumentaci. Zcela zvláštní a jedinečnou 
kapitolou je jeho práce v záchranné stanici 
pro handicapované živočichy, které věno-
val více než tři desítky let svého života. 
Díky tomuto zařízení mohl spolupracovat 
na reintrodukci rysa ostrovida na Šumavě. 
Podobně Ivan pečoval o populaci čápů bí-
lých i dalších ohrožených živočichů. Za jeho 
působení získalo muzeum pro obor zoo-
logie řadu cenných a jedinečných sbírko-
vých předmětů a preparátů. Systematicky 
se staral o stálou přírodovědnou expozici 
muzea, vytvořil několik tematických muzej-
ních výstav. Ta poslední z let 2020 - 2021, 

Velký milovník přírody – Ivan Lukeš
poměrně rozsáhlá a velmi názorná, nesla 
název „Příroda varuje“. Zcela neocenitelný 
pro obor zoologie je jeho vklad vnímavého 
a technicky precizního fotografa živé příro-
dy. Toto své jedinečné umění prezentoval 
v muzejních expozicích, výstavách, před-
náškách, v tisku a především v tématických 
obrazových publikacích a kalendářích. Na-
příklad knižní velkoobchod dosud aktuálně 
nabízí jeho dvě větší obrazové publikace 
s názvy „Okamžiky živé přírody“ a „Šuma-
va objektivem zoologa“, které vyšly v roce 
2015. Zasloužil se o popularizaci ochrany 
přírody, výtečně spolupracoval s médii. Je 
třeba připomenout také jeho soukromé 
aktivity v oboru ekologického zemědělství 
a chovu ušlechtilých plemen koní a psů. 
Konečně vzpomínáme na Ivana Lukeše také 
jako na obětavého a pracovitého otce ro-
diny, výtečného kolegu, souseda, přítele 
a kamaráda. Vybavuje se nám jeho nezlom-
ný smysl pro pravdu, ale i pro humor, jeho 
životní optimismus navzdory těžkostem ži-
vota. Věčné světlo ať mu svítí! Ať odpoči-
ne v pokoji! Byl to opravdu dobrý člověk! 

Vladimír Horpeniak, Vladimír Vlk
Muzeum Šumavy

Poznáváte stavbu na obrázku?

Barokní špýchar ve Smetanově ulici 
v západní části Kašperských Hor. Na 
snímku Ing. Miloslava Boháčka z doby 
před rokem 2000 je východní štít bu-
dovy, jehož horní část byla v nedávné 
době stržena v následku havárie způ-
sobené enormním zatížením střechy 
silnou vrstvou sněhu. Městský špýchar 
(sýpka), je výrazná obdélná budova, 
měla čtyři podlaží, zdi prolamují dvě 
řady obdélných oken, na bocích jsou 
dva (původně zvlněné) štíty, členěné 
římsami, pilastry, s dvojicí větracích ot-
vorů, s malými obelisky na rozích. Na 
vnějších stěnách se dosud dochovaly 
zbytky původního malovaného členění 
fasády (lizénové rámy a pasparty ko-
lem oken). K obecnému rozšíření sa-
mostatně stojících sýpek došlo hlavně 
v 18. a 19. století v souvislosti s rozvo-
jem obilnářského hospodaření. Zvláštní 
význam v tomto směru mělo opatření 
Josefa II. z roku 1782 přikazující budo-

vat obecní sýpky. S tímto prozíravým 
krokem rakouského císaře je někdy 
spojováno vybudování kašperskohor-
ského špýcharu. Stavební tvarosloví 
naší sýpky ovšem odpovídá době vzni-
ku spíše na konci 17. století. Špýchary 
(z německého Speicher) byly stavby, 
které sloužily k uskladňování zrní, tedy 
vymláceného obilí. Do vyšších podlaží 
se ukládalo lehčí zrno, nížeji těžší obilí. 
Špýchary se využívaly rovněž k ukládá-
ní jiných produktů, například ovoce, ale 
i nářadí a dalších odložených předmětů. 
Stávaly mimo obydlí, aby byly dobře vi-
ditelné a bezpečné před ohněm. Uvádí 
se, že kašperskohorský špýchar sloužil 
k uskladnění obilí nejen z hospodaření 
města, ale i z okolních vesnic, které se 
podílely na jeho výstavbě. Na počátku 
20. století si do budovy staré sýpky 
umístil svou truhlářskou dílnu místní 
podnikatel Dominik Neumann, později 
tu byl městský stavební dvůr. V pová-

Poznáváte?

lečné době zde Státní statek ukládal 
seno. Zatím jen ve stádiu úvah je zá-
chrana této pozoruhodné památky.

značka Horki

Vypouštění rysice (foto: fotoarchiv Muzea Šumavy)
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Letos tím pro mne byla útlá, ale velmi po-
učná knížka od našeho Dr. Vladimíra Hor-
peniaka Zvony pro šumavu, kterou velice 
doporučuji k přečtení. Dovíte se vše, co 
se týká prastarého zvonařského řemesla 
i o historii zvonařiny firmy Manoušek, která 
se zrodila již v 19. století. Její současný maji-
tel, Petr Rudolf Manoušek, opravil a vyrobil 
nové zvony pro náš kostel sv. Markéty.
Přečtete si také o historii těch našich zvo-
nů, které již něco pamatují a také o lásce 

Vážení čtenáři,
dovolte mi zareagovat na článek pana Emila Kintzla.
Také jsem svoje nejbližší obdarovala knihou Zvony pro Šumavu autorů PhDr. Vladimíra Horpeniaka a Ing. Evy Brosch. Jaké bylo moje 
překvapení, když jsem při listování v knize došla ke stránce 68, kde je otištěn dopis adresovaný panu PhDr. Horpeniakovi, odpověď 
na jeho žádost o příspěvek na zvony.
Rada města je kolektivní orgán. Radní v roce 2019 rozhodli, že na zvony do kostela sv. Markéty nepřispějí. Svoje rozhodnutí v roce 
2021 přehodnotili a rada města rozhodla o daru ve výši 20.000 Kč, neboť zákon o obcích jí neumožňuje dát dar jednomu žadateli 
v jednom kalendářním roce vyšší hodnoty. To může dle zákona o obcích § 85 b) pouze zastupitelstvo města. Na závěr si dovolím 
ještě malou poznámku. Město není jen radnice, ale hlavně občané v něm žijící. Určitě mnozí na zvony přispěli.
Zvony jsou krásné, společně jsme u jejich svěcení a rozeznění prožili nezapomenutelné okamžiky. Nekažme si je jednou nepovedenou 
stránkou v nové knize.

Bohuslava Bernardová 
starostka města Kašperské Hory

Kniha pod stromeček − nejlepší dárek
bývalých obyvatel k nim. Nádherné foto-
grafie vám připomenou ty slavné dny, kdy 
nové zvony byly požehnány, vyzdviženy na 
věž i na tu slávu, když se poprvé, k potěše 
nás všech, rozezněly.
Smutné čtení je o jejich rekvírování pro vý-
robu kanonů během obou světových válek. 
Pro mne nejsmutnější však byla stránka 68, 
kde se sděluje „hlavní duši nových zvonů“, 
že Rada města Kašperské Hory konstatova-
la, že k realizaci projektu Zvony pro Šumavu 

se nepřipojí ani v příštích letech. Nic hezké-
ho, přesto naše nové zvony zásluhou spon-
zorů i příspěvků místních obyvatel a ná-
vštěvníků města hezky zní a jistě budou 
znít i nadále a nikdy již nebudou zneužity 
k válečným účelům.
Kniha vás určitě zaujme i dalšími informa-
cemi, proto si ji zakupte a já věřím, že vás 
potěší na srdci, tak jako mne.

Emil Kintzl
Kašperské Hory

Šumavská rodačka Lucie Oudová se po úspěšném vydání první knihy 
„Dary Pošumaví“ (2020) rozhodla sepsat další regionální publikaci. 
Ta je na rozdíl od první knihy, která je věnovaná rodinám s dětmi, 
v určitých pasážích zaměřená na těžší život na Šumavě. V knize totiž 
kromě humorných příběhů najdete i tragické osudy zdejších lidí. 
Tato kniha nese název „Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo“. 
Naleznete v ní krátké příběhy vypovídající o reálném životě lidí 
na území západní a centrální části Šumavy. Dočtete se o tom, co 
jim osud přichystal, co museli strpět, co obětovali, ale i jaké hu-
morné příhody se jim kdy udály. Veselé i smutné příhody, které 
jsou čerpány z dobových novin, od sběratelů folklóru nebo pří-
mo od samotných Šumaváků se vám brzy dostanou pod kůži. 
U některých se zaručeně pobavíte, u jiných vám ukápne slza. 
Knihy jsou k dostání v knihkupectví v Sušici, Klatovech, Horažďo-
vicích a poptávat je můžete i na Roubence Zámyšl – ubytování na 
Šumavě, kde je možné po domluvě (email: lu.oudova@seznam.cz) 
zároveň i žádat věnování nebo podpis autorky.
Pokud stále váháte, zda jsou právě tyto knihy tím, co byste si rádi 

přečetli, mrkněte na 
ukázku zde: 
bit.ly/KupDary a bit.
ly/KupSumavu a re-
cenzi ke knize Dary 
Pošumaví: https://
www.ctemeceskeau-
tory.cz/2021/10/re-
cenze-dary-posuma-
vi-lucie-oudova.html

Lucie Oudová
autorka

Knižní novinka
Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA 

KAŠPERSKÉ HORY 

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

VSTUPNÉ | zák�adní 90 Kč, snížené 70 Kč
REZERVACE A PŘEDPRODEJ 
Městské ku�tu�ní a in�o�mační středisko Kašpe�ské Ho�� te�.: 376 503 413
S�az před budo�ou �adnice na náměstí

každou p�ázdnino�ou středu 
09.02., 16.02., 23.02., 02.03., 

09.03. a 16.03. od 14:00
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Autobuso�é jízdní řád� 2022
P�atnost jízdních řádů od 12.12.2021 Zd�oj ���.idos.cz. 

Tento ��pis z jízdních řádů spojů, kte�é p�ojíždějí Kašpe�sk�mi Ho�ami má pouze in�o�mati�ní cha�akte�. 
Autobuso�é spoje se mohou měnit, p�oto p�osím s�edujte jízdní řád� i na autobuso�é zastá�ce nebo na ���.idos.cz

z KAŠPERSKÉ HORY do SUŠICE (NÁBŘEŽÍ)
Odjezd Pozn. smě� jízd� spoje Příjezd

4.35 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st. (5.03) 4.56

5.13 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st. 
(5.48)

5.42

5.37 jede �  ; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st. (6.13) 6.04

6.03 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st. (6.38) 6.32

7.19
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (6.30) > 
Sušice,,že�.st.(7.50), jede do 3.VI., nejede 4., od 26.II. 
do 6.III.,14.IV., jede od 26.IX., nejede 26.,27.X.

7.43

7.48 jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.nád�. (7.31) Kašp. 
Ho�� > Sušice,,že�. st. (8.18)

8.09

8.55 jede � p�ac. dn�;  Kašpe�ské ho�� > Žihobce (9.42) > 
Sušice,,že�.st. (10.19) 10.13

9.48 jede �  ; Mod�a�a, (9.07) > Sušice,,že�.st. 
(10.18), jede do 29.V. a od 28.IX. 10.09

10.48 jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (10.07) > Sušice,,že�.st. 
(11.18), jede do 3.VI. a od 26.IX. 

11.09

11.48 jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (11.03) > Sušice,,že�.
st. (12.18), jede do 3.VI. a od 26.IX. 12.09

11.48 jede � , Mod�a�a; Fi�ipo�a Huť (11.03) > Sušice,,-
že�.st. (12.18), jede do 29.V. a od 28.IX. 12.09

14.12 jede � p�ac. dn�; K.Ho�� > Sušice,,že�.st. (14:40) 14.35

14.42 jede � p�aco�ní dn�; Stach�,,aut.st. (14.25) > Kašp. 
Ho��. > Sušice,,že�.st. (15.18) 15.09

15.35
jede � p�aco�ní dn�; Kašpe�ské Ho�� > Nezdice na 
Šuma�ě (15.45) > Žihobce (16.09) > Podmok�� (16.22) > 
Sušice,,že�.st., jede od 1.IX.

16.34

15.48 jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (15.03) > Sušice,,že�.
st. (16.18), jede do 3.VI. a od 26.IX

16.09

15.48 jede � ; Mod�a�a; Fi�ipo�a Huť (15.03) > Sušice,,-
že�.st. (16.18), jede do 29.V. a od 28.IX. 16.09

16.42 jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut. st. (16.25) > 
Sušice,,že�.st. (17.12)

17.03

17.38 jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (16.53) > 
Sušice,,že�.st. (18.08), jede do 3.VI. a od 26.IX. 17.59

19.48 jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (19.07) > Kašp. Ho�� 
> Sušice,,že�.st. (20.18), jede do 3.VI. a od 26.IX. 20.09

19.48 jede � ; Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (19.03) > Kašp. 
Ho�� > Sušice,,že�.st. (20.18), jede do 29.V. a od 28.IX. 20.09

z SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY
Odjezd Pozn. smě� jízd� spoje Příjezd

5.20 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (5.15) > Rejštejn 
(5.36) > Kašpe�ské Ho�� 5.48

6.10 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (6.05) > K. Ho�� 6.33

6.44 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (6.39) > Žihobce 
(7.01) > Kašpe�ské Ho�� 7.45

6.50 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�. st. (6.45) > Stach� 
aut.st. (7.29) 7.13

7.45 jede � ; Sušice,,že�.st. (7.35) > Kašpe�ské Ho�� > 
Mod�a�a (8.54), jede do 29.V. a od 28.IX. 8.08

8.45 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�. st. (8.35) > Mod�a�a 
(9.54), jede do 3.VI. a od 26.IX. 9.08

9.45
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (9.35) > Kašpe�-
ské Ho�� > Mod�a�a; Fi�ipo�a Huť (10.58), jede do 
3.VI. a od 26.IX.

10.08

9.45 jede � ; Sušice,,že�.st. (9.35) > K.Ho�� > Mod�a�a; 
Fi�ipo�a Huť (10.58), jede do 29.V. a od 28.IX. 10.08

11.40 jede � p�aco�ních dn�; Sušice,,že�.st. (11.35) > K.Ho�� 12.03

12.40 jede � p�aco�ních dn�; Sušice,,že�. st. (12.35) > Kaš-
pe�ské Ho��, jede do 3.VI. a od 26.IX. 13.07

13.45
jede � p�aco�ních dn�; Sušice,,že�. st. (13.35) > Kaš-
pe�ské Ho�� > Mod�a�a; Fi�ipo�a Huť (14.58), jede 
do 3.VI. a od 26.IX.

14.08

13.45 jede � ; Sušice,,že�.st. (13.35) > Mod�a�a; Fi�ipo�a 
Huť (14.58), jede do 29.V. a od 28.IX. 14.08

15.10 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (15.00) > Mod�a-
�a, Fi�ipo�a Huť (16.33), jede do 3.VI. a od 26.IX. 15.33

15.40 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (15.35) > Kašp. 
Ho�� > Stach�, aut.st. (16.19) 16.03

16.55 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (16.45) > Mod�a-
�a (17.54), jede do 3.VI.a od 26.IX. 17.18

17.45 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (17.40) > K. Ho�� 18.12

17.40 jede � ; Sušice,,že�.st. (17.35) > K. Ho�� > Mod�a-
�a; Fi�ipo�a Huť (18.55), jede do 29.V. a od 28.IX. 18.03

18.50 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (18:45) > Mod�a-
�a Fi�ipo�a Huť (19.53), jede od 26.IX. 19.13

20.31 jede denně; Sušice,,že�.st. (20.26) > Rejštejn > 
(20.46) > Kašpe�ské Ho�� 20.56

20.31 jede � ; Sušice,,že�.st.(20.26) > Kašpe�ské Ho�� 20.56

22.10 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (22:05) > Ha�t-
manice (22.18) > Kašpe�ské Ho�� 22.48

z  KAŠPERSKÉ HORY do (AUTOBUS. STANICE) 
Odjezd Pozn. smě� jízd� spoje Příjezd

7.13 jede � p�aco�ní dn�; Sušice že�.st. (6.45) > Stach�,,aut.st. 7.29

13.10 jede � , Kašpe�ské Ho�� > St�akonice aut.nád�. 
(14.35), jede do 10.VI., nejede 15.IV. 13.32

13.50 jede � - Kašpe�ské Ho�� > St�akonice aut.nád�. 
(15.25), jede do 9.VI., nejede od 18. do 27.II.,14.,18.IV.  14.11

14.10 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (13.35) > Kašp. 
Ho�� > Stach�,,aut.st., jede do 3.VI. a od 26.IX. 14.26

16.03 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st.(15.35) > Stach�,, 
aut.st., nejede 31.XII. 16.19

z STACHY (AUTOBUS. STANICE) do KAŠPERSKÉ HORY
Odjezd Pozn. smě� jízd� spoje Příjezd

7.31 jede � p�aco�ní dn�; Stach�,,aut.st. > Sušice,,že�.st. (8.18) 7.48

8.35
jede � p�aco�ní dn�; České Budějo�ice aut.nád�. (6.40) 
> Kašpe�ské Ho��, jede do 10.VI.

8.55

12.50 jede � p�aco�ní dn�; Stach�,,aut.st. > K. Ho��, jede do 10.VI. 13.10

14.25
jede � p�aco�ní dn�; Stach�,,aut.st. > Kašpe�ské Ho��, , 
Sušice, že�. st. (15.18) 

14.42

16.25
jede � p�aco�ní dn�; Stach�,,aut.st. > Sušice,,že�.
st.(17.12)

16.42

V�s�ět�i�k�:   
 | pondě�í, úte��, středa, čt��tek, pátek, sobota, nedě�e     
| jede � nedě�i a státem uznané s�átk� 
Aktua�izace 20.01.2022 Dispečink: 378 035 477
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Patrně nejstarší památkou Kašperských Hor 
je esovitá záušnice, která pochází pravdě-
podobně už z konce 12. století. Předmět 
se bohužel nedochoval, neboť byl zcizen 
z místní muzejní expozice někdy v 50. le-
tech. Naštěstí po svém objevení byl celkem 
uspokojivě popsán a zdokumentován. Jed-
ná se o artefakt zhotovený z bronzového 
drátu o síle 2,25 mm a celkovém průměru 
asi 65 mm. Široce roztepaná klička záušnice 
byla zdobena podélným žlábkováním.  
Záušnice byly zpravidla drátěné ozdoby, 
které se nosily v Evropě hlavně v době mezi 
8. a 14. stoletím. Šlo o typické ženské nebo 
dětské ozdoby hlavy. Záušnice se nenosily 

Velká esovitá záušnice z Kašperských Hor
ovšem v uchu jako náušnice, ale v jeho blíz-
kosti. Někdy se připevňovaly na koženou 
nebo textilní čelenku. Některé nálezy napo-
vídají o možnosti vplétání záušnic do účesů, 
copů, jak to například vidíme na přiložené 
ilustrační kresbě grafika Jana Melichara ze 
sbírky grafiky Muzea Šumavy. Archeologové 
nacházejí záušnice nejčastěji v hrobech mla-
dých žen. Nepochybně to vyplývá z toho, 
že právě mládí má přirozeně největší sklon 
se zdobit.
Kašperskohorská záušnice byla objevena 
v roce 1928, když místní badatelé a nad-
šenci pátrali pod dlažbou kněžiště kostela 
sv. Mikuláše po hrobech zakladatelů chrá-
mu, vyobrazených na tamější nástěnné mal-
bě z roku 1330. V celkem malém výkopu 
zachytili poměrně mladé pohřby se zbyt-
ky růženců z kovu a zbytky kožené vazby 
modlitební knihy. Ovšem nejcennějším a je-
dinečným nálezem byla právě výše uvedená 
velká esovitá záušnice z bronzového drátu.
O datování a výklad nálezu kašperskohor-
ské záušnice se v roce 1942 rozvinul spor 
mezi dvěma německými badateli. Bavorský 
zemský archeolog Paul Reinecke datoval zá-
ušnici nejpozději k roku 900 a spojoval ji se 
záborem nové půdy německými bavorskými 
kolonisty na Šumavě. Oponoval mu však 
Karl Dinklage, který záušnici správně zařa-
dil k době až kolem roku 1200 a poukázal 
na specificky český ráz její zdobené kličky. 
Archeolog Antonín Beneš zdůraznil, že češ-
tí badatelé v poválečných letech dokazovali, 

že velké záušnice se žlábkovaným esem jsou 
v Čechách typické pro pozdní dobu hradišt-
ní. Nález záušnice v mikulášském kostele 
u Kašperských Hor dovoluje předpokládat, 
že této gotické svatyni z doby před rokem 
1330 předcházela starší románská stavba 
s pohřebištěm patrně už z konce 12. stole-
tí. Tento názor podpírají i nálezy pohřbů ze 
13. století, v blízkosti kostela uskutečněné 
v rámci záchranného archeologického prů-
zkumu Západočeského muzea v Plzni Mar-
tinem Čechurou v roce 2002.
Esovitá záušnice z kostela sv. Mikuláše je 
zatím nejstarší stopou minulosti Kašper-
ských Hor. Můžeme ponechat naší fantazii 
představy o vzhledu ženy, kterou záušnice 
zdobila. Já si myslím, že ta žena či dívka, 
než ji smrt v neštěstí k hrobu pokořila, byla 
mladá, krásná a ztepilá.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Záušnice v ženském účesu, rekonstrukce grafika Jana 
Melichara z 50. let 20. stol. (sbírka Muzea Šumavy)

Bronzová esovitá záušnice z Kašperských Hor, pozd-
ní doba slovanská, kresba podle P. Reinecka a A. Be-
neše (Sborník vlastivědných prací o Šumavě 1980)

Letos v březnu uplyne už 35 let od smrti 
českého malíře, grafika a ilustrátora Aloi-
se moravce (1899 − 1987), Čestného ob-
čana Kašperských Hor. Moravec pocházel 
z Chyšek u Milevska, kde se narodil roku 
1899. Od svého otce, učitele na měšťan-
ské škole v Horažďovicích, získal základy 
kreslení. Studoval na pražské UMPRUM 
a grafické speciálce Akademie výtvarných 
umění v Praze u Maxe Švabinského. Byl 
členem uměleckých spolků – Umělecké be-
sedy, SČUG Hollar a Sdružení jihočeských 
výtvarníků. Moravec je oceňován zejména 
jako ilustrátor a krajinář. Ztvárňoval přede-

Malíř jižních Čech a Šumavy

vším krajinu jižních Čech a Šumavy. Skvěle 
zachytil všední život lidí českého venkova 
první poloviny 20. století. K uměleckému 
ztvárňování Šumavy jej vyzval v roce 1956 
tehdejší ředitel muzea v Kašperských Ho-
rách, učitel Emanuel Bouška. Alois Mora-
vec tak pro muzeum vytvořil množství šu-
mavských kreseb, grafických listů a obrazů, 
které mají dnes zpravidla nezastupitelnou 
hodnotu a význam dokumentární. 

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Videopozvánky
V únoru 2020 se na facebookových 
stránkách Městského kulturního a infor-
mačního střediska Kašperské Hory popr-
vé objevila první videopozvánka. Ta se 
týkala života Karla Klostermanna v na-
šem městě a od té doby byla natočena 
padesátka dalších. Na začátku letošního 
roku jste již mohli vidět první videopo-
zvánku z Tříkrálové sbírky v Rejštejně. 
Smyslem videopozvánek je představit 
široké veřejnosti zajímavá místa v našem 
městě, ukázat a vyzvat k návštěvě zají-
mavých kulturních akcí a nebo předsta-
vit zajímavé výstavy. Je to vlastně další, 
moderní, forma kroniky města. Letos se 
můžete těšit například na sérii výletů na 
kole, kde vám přiblížím zajímavé turistic-
ké trasy nebo představím další kapličky. 
Můžete zhlédnout videopozvánky z při-
pravovaných kulturních akcí v letošním 
roce jako jsou Velikonoce, pouť a nebo 
oslavy města.

Radek Nakládal
kulturní referent    

Kostel sv. Mikuláše kresba uhlem 1957 
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masopustní průvod letos bude!

Městské kulturní a informační středisko 
Kašperské Hory ve spolupráci s kašper-
skohorským ochotnickým divadlem Drak 
a dalšími nadšenci letos v sobotu 26. 
února uspořádá tradiční masopust v Kaš-
perských Horách. Po roční covidové pauze 
se tedy v tento čas objeví masky, které 
projdou naším městem. Budeme rádi, po-

Knihobudka u kina již našla své čtenáře.
V minulém roce byla v rámci filmového 
festivalu Filmové Kašperské Hory, veřej-
nosti poprvé představena kašperskohorská 
knihobudka. Díky iniciativě členek Klubu 
v Pyžamu byla u kina instalována skříň, 
kterou vymalovaly děti ze ZUŠ v Kašper-
ských Horách pod vedením Hany Stonové 
Prančlové, a od té doby se tato Knihobud-
ka plní různými knižními tituly. 
Smyslem knihobudky je zdarma si knihu 
půjčit a zase pro jiné čtenáře tam knihu 
po přečtení vrátit, popřípadě tam vložit 
knihu jinou, která by ve vaší knihovně jen 
zabírala místo, ale věříte, že si ještě své 
čtenáře najde. Plní se zajímavými tituly 
jako např. praktické návody a recepty na 
přírodní kosmetické přípravky, filmové 
tituly, edice tradiční řemesla, zahranič-
ní a sportovní knihy a nebo třeba Timur 
a jeho parta. Pro ukrácení dlouhé chvíle 
zde také naleznete několik čísel různých 
časopisů. 
Věříme, že kašperskohorská Knihobudka 
bude stále u kina sloužit svému účelu, 
a to slušným a vděčným čtenářům bez 
rozdílu věku.

Radek Nakládal
kulturní referent

Unikátní výstava fotografií
Od 4. února do konce března je v galerii na radnici připravena 
výstava uměleckých fotografií Noční krajiny. Jedná se o foto-
grafie noční krajiny z Bavorského lesa a Šumavy. Tato výsta-
va je připravena u příležitosti třicetiletého partnerství mezi 
městy Grafenau a Kašperské Hory. Expozice je podporována 
projektem „Hvězdný park,“ který chce podpořit a ukázat krásu 
nočního nebe. Jeho hlavním cílem je eliminovat světelné emi-
se. Oblast tmavé oblohy, park tmavé oblohy, nebo rezervace 
tmavé oblohy, je území s nízkou úrovní světelného znečištění. 
Slouží k pozorování noční oblohy i k informování o této proble-
matice a k ochraně noční přírody a krajiny. Na celém světě je 
přes 40 oblastí, parků či rezervací tmavé oblohy. V Evropě jich 
je celkem sedmnáct, z toho tři v České republice. 
V Kašperských Horách jsou k vidění fotografie německých 
fotografů Daniela Meiera a Bastiana Kalouse, Bernharda En-
zenhofera z Rakouska a českého fotografa Lukáše Veselého. 
Prezentace této výstavy bude pak pokračovat od 14. do 28. 
května v Kulturpavillon v partnerském městě Grafenau, kde 
budou až do konce června tyto fotografie také velkoformáto-
vě prezentovány na samotném náměstí. 
Zveme vás tedy v únoru do galerie na radnici v Kašperských 
Horách k prohlídce nádherných fotografií, které naplňují mot-
to této putovní výstavy: „Protože realita je víc než to, co 
spatříme pouhým okem”. 

Radek Nakládal
kulturní referent

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

VÝSTAVNÍ MÍSTNOST NA RADNICI
4. 2. – 27. 3. 2022

NOČNÍ KRAJINY
 V�sta�a se uskuteční k pří�ežitosti třiceti�etého pa�tne�st�í mezi      

Kašpe�sk�mi Ho�ami a G�a�enau. Umě�ecké fotografie  
ze Šuma�� a Ba�o�ského �esa.            

Knihobudka
kud se k nám přidají další zájemci, kteří 
budou chtít masopustní průvod doplnit. Ti 
se mohou dostavit 26. února v 9:00 do-
poledne do vestibulu kina, kde se budou 
masky do průvodu připravovat. Průvod 
se v 10:00 vypraví na cestu po obvyklé 
trase za hudebního doprovodu místních 
harmonikářů.

Radek Nakládal
kulturní referent

Masopustní průvod
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Kašpérák opět navštíví naše kino
Kdo je Kašpérák? Skřítek, který žije v našem kině a vždy u pří-
ležitosti třídenního festivalu dětských filmů se v kině objeví. Po 
roční pauze se tak letos stane během jarních prázdnin od 2. do 
4. března. V těchto dnech se vždy od 17:00 můžete těšit na 
dětský animovaný film. 
Ve středu 2. března to bude Seal Team: Pár správných tule-
ňů. Snímek vypráví o statečném mladém tuleni Quinovi, který 
už má plné zuby žraločích nájezdů na svou vesnici. Rozhodne 
se proto sestavit speciální tulení jednotku, která žraločí tero-
risty vyžene z jejich území nadobro! Má to však jeden háček. 
Tahle „speciální jednotka” se skládá z veselých tuleňů, kteří 
nikdy nebojovali. 
Ve čtvrtek 3. března bude následovat česká pohádka 
Princezna zakletá v čase. Režisér pohádky Petr Kubík uvedl: 
„Chtěli jsme udělat pohádku, která se bude opírat o tradiční 
české pohádky, ale zároveň bude jiná. Proto diváci uvidí prvky, 
které známe spíše ze zahraničních fantasy příběhů. Zářící runu 
na ruce princezny nebo magii při střetu čarodějnice s alchymis-
ty. Samozřejmě nechybí ani vtipné scény, ale prioritou je pro 
nás kvalitní příběh.“ 
Posledním filmem letošního Kašpéráku bude v pátek 4. března 
opět v 17:00 animovaný rodinný film Chlupáčci. Roztomilá, 
chlupatá zvířátka ve tvaru donutů. V roce 1835 tihle chlupáči 
poklidně žijí v hojném počtu na Galapágách. Pupí a Eda patří 
do rodu Chlupáčků, ale oba moc nezapadají mezi ostatní, ne-
boť všude působí zmatek. Vydávají se na zakázané území najít 
květinu tak krásnou, aby jim Chlupáčci odpustili a přijali je 
zpět. Srdečně vás zveme! 

Radek Nakládal
kulturní referent

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

2. 3. – 4. 3. 2022

�esti�a� dětsk�ch a �odinn�ch ��mů

O jarních prázdninách do kina

Ve �estibu�u kina ��sta�a 
žáků ��t�a�ného obo�u ZUŠ  

KAŠPÉRÁK

2. 3. 2022 17:00  Sea� Team: Pá� sp�á�n�ch tu�eňů
3. 3. 2022 17:00  P�incezna zak�etá � čase 
4. 3. 2022 17:00  Ch�upáčci

Změna p�og�amu ��h�azena.

   
 D

ěti
 50

 Kč

Dosp
ě�í 

80
 Kč

Městské ku�tu�ní a in�o�mační středisko Kašpe�ské Ho�� a Ob�astní cha�ita Sušice  
z�ou nejen senio�� na ku�tu�ní p�og�am

 SENIOR „IN“ 

17. března 2022 od 15:00
Ho�sk� k�ub                                                                                                    

�stupné dob�o�o�né

ROD VOLDŘICHŮ NA STAŠSKU A  ŠUMAVĚ

Vznik a vývoj šumavského rodu Voldřich, 
jeho podíl na kolonizaci Stašska, 
genealogie rodu i jeho významné 

a zajímavé osobnosti.

Přednášející: správce genealogie Ing. Ota Voldřich
a Ing. Jan Voldřich 

Pokud se k akci budete chtít sponzorsky připojit (finančně nebo 
cenou pro vítěze) budeme rádi za každou maličkost.
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DLOUHODOBÉ

Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh� 
Mapa s indiciemi � in�ocent�u na �adnici.
Kašpe�ské Ho�� |

04.02.-27.03.
V�sta�a �otog�a�í � Kašpe�sk�ch 
Ho�ách - Noční k�ajin�
Fotog�a�e noční k�ajin� z Ba�o�ského 
�esa a Šuma��. V�sta�a je přip�a�ena 
k pří�ežitosti třiceti�etého pa�tne�st�í 
mezi měst� G�a�enau a Kašpe�sk�mi 
Ho�ami.
��sta�ní síň � budo�ě �adnice  |

09.02.-16.03. | střed� od 14:00
Komento�ané p�oh�ídk� města
Každou p�ázdnino�ou středu. P�oh�íd-
k� města s p�ů�odcem. Vstupenk�  
k zakoupení � in�ocent�u na �adnici.
s�az před budo�ou �adnice |

Pondě�k� | 14:30–15:30
C�ičení p�o senio��
Na ud�žení a z�epšení kondice.
spo�to�ní ha�a |

Pondě�k� | 16:00
C�ičení bato�átek
P�o mamink� s dětmi 1–4 �et. Nutná 
�eze��ace na te�: 733 576 399.
spo�to�ní ha�a |

Úte�k� | 19:30–20:30
Lekce jóg� s Lucií
Na�adíte se na �nímání s�ého ��astní-
ho tě�a a zk�idníte s�ou m�s�.
spo�to�ní ha�a |

Čt��tk� | 16:00–17:00
Judo
P�o ch�apce a dí�k� od 6 �et. Více  
In�o�mací na te�.: 721 852 302 nebo 
na ���.judoc�ubsusice.cz.
spo�to�ní ha�a |

KRÁTKODOBÉ 

ÚNOR

20.02. | 09:45
Vu�pes ski �ace Kašpe�ské Ho��
L�žařsk� oddí� TJ Kašpe�ské Ho�� po-
řádá za podpo�� a�eá�u Ski Kašpe�k� 
d�ouko�o�� zá�od � obřím s�a�omu.
P�o �šechn� od šesti �et. Regist�a-
ce on�ine do 17.02. na �u�pes�se-
znam.cz. Více in�o�mací na ���. 
skikaspe�k�.cz nebo na �acebooko�é 
st�ánce L�žařsk� oddí� TJ Kašpe�ské 
Ho��.
Ski a�eá� Kašpe�k� |

26.02. | 10:00
Masopust
T�adiční p�ů�od � Kašpe�sk�ch Ho�ách 
pořádan� �e spo�up�áci kašpe�skoho�-
ského di�ad�a D�ak, K�ubu � P�žamu 
a městského ku�tu�ního a in�o�mační-
ho střediska Kašpe�ské Ho��.
Kašpe�ské Ho�� |

BŘEZEN

02.03. – 04.03. | 17:00
Kašpé�ák 2022
Třídenní �esti�a� dětsk�ch ��mů nabízí 
�ozšířenou nabídku p�omítání � době 
ja�ních p�ázdnin.
02.03. – Sea� Team: 
Pá� sp�á�n�ch tu�eňů
03.03. – P�incezna zak�etá � čase
04.03. – Ch�upáčci
kino Kašpe�ské Ho�� |

05.03. | 10:30
Zá�od posta�u z Lišáku s Emi�em
Sjezd pánů a dam na sta��ch dře�ě-
n�ch ��žích � dobo�ém ob�ečení.
 Sta�to�né je dob�o�o�né.
Ski a�eá� Kašpe�k� |

17.03. | 15:00
Senio� IN – �od Vo�dřichů na Staš-
sku a na Šuma�ě
Vznik a ���oj šuma�ského �odu Vo�-
dřich a jeho podí� na ko�onizaci Staš-
ska. Genea�ogie �odu i jeho ��znamné 
a zajíma�é osobnosti.
Ho�sk� k�ub |

18.03. | 18:00
Expediční kame�a 2022
Již 12. �očník ��mo�ého �esti�a�u 
s dokument� o cesto�ání, dob�od�už-
st�í i pří�odě. Fi�m� budou z�eřejněn� 
během úno�a.
kino Kašpe�ské Ho�� |

HLAVNÍ AKCE ROKU 2022

17.04.
Ve�ikonoční Kašpe�ské Ho�� 
T�adiční ja�ní udá�ost. Nedě�ní p�o-
g�am na náměstí, řemes�n� t�h, ži�á 
hudba a di�ad�o p�o děti.
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

06.−07.08.
Kašpe�skoho�ská pouť
P��ní s�pno�� �íkend se uskuteční 
t�adiční pouť Pann� Ma�ie Sněžné 
s bohat�m ducho�ním a ku�tu�ním 
p�og�amem.
Kašpe�ské Ho�� |

10.09.
Šuma�ské Kašpe�ské Ho��
Zpět � čase se ��átíme opět během 
s�a�ností města.
Kašpe�ské Ho�� |

28.−30.10.
Fi�mo�é Kašpe�ské Ho��
Da�ší �očník �mo�ého �esti�a�u před-
sta�í snímk� spojené se Šuma�ou 
i něko�ik ��mo��ch no�inek.
kašpe�skoho�ské kino |

KULTURA           ÚNOR / BŘEZEN 
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