
Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 11, číslo 4, rok 2015, strana 1

 Vrchní státní zástupkyně 
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. 
přijala pozvání starosty města 
Kašperských Hor Petra Málka ke 
krátké neformální návštěvě. Nad 
šálkem kávy  si v  přátelské atmosféře 
povídali o Šumavě, o minulém, ale 
hlavně o současném životě místních 
obyvatel, i o běžných denních radostech 
i starostech.

Historické prostory kašperskohor-
ské radnice, po nichž byla  zasvěce-
ným a zábavným průvodcem vedou-
cí Informačního centra Ing, Veronika 
Rosecká, na Lenku Bradáčovou udělaly  

velký dojem. Při prohlídce  došlo i na 
podzemí  bývalého měšťanského domu, 
kde dříve bývaly cely městského vězení. 

Lenka Bradáčová si na návštěvu bý-
valého hornického městečka udělala čas 
i přesto, že její program opravdu mnoho 
volných  chvil  nenabízí. Využila příleži-
tosti,  když  v polovině dubna trávila ně-
kolik dní na pracovním semináři v hotelu 
Šumava*** v Amálině údolí.

„Návštěva krásného šumavského měs-
tečka, byť krátká, ve mně zanechala jen ty 
nejlepší dojmy. Mám pocit, jako kdybych 
se ocitla mimo složitosti tohoto světa, 
chtělo by se říci: 'dívám se dívám a je na co!' 

P ř e j i 
městu, aby 
mu tato atmosféra zů-
stala navždy,“ s úsmě-
vem  komentovala svůj 
krátký pobyt  města 
na Zlaté stezce vrchní 
státní zástupkyně.

„Setkání s  Lenkou 
Bradáčovou bylo velmi 
příjemné, jsem velmi 
potěšen, že jsem ji mohl 
u nás na Kašperských 
Horách přivítat. Vážím 
si toho, že si na návště-
vu u nás našla čas a roz-
hovor s ní byl pro mě 
rozhodně  velmi příjem-
ným zážitkem. Děkuji 
za zprostředkování 
společné schůzky ředi-
teli hotelu Šumava Ing. 
Jaroslavu Hraničkovi,“ 
vyjádřil se k průběhu 
návštěvy starosta města 
Petr Málek.

-as-

****************************

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. je čes-
ká státní zástupkyně, od července 2012 
vrchní státní zástupkyně v Praze. Pracuje 
také jako lektorka v oboru trestní právo na 
Justiční akademii. Dozorovala několik me-
diálně sledovaných trestních kauz, včetně 
vraždy Honzíka Rokose, kauzu ústeckého 
vraha Miroslava Ritticha, mačetový útok 
Romů v novoborském baru, kauzu Davida. 
Ratha. 

Kouzlo malebného šumavského údolí pod 
Kašperskými Horami  poznala loni v zimě, 
kdy v hotelu Šumava pobývala při pracov-
ním jednání.

Lenka Bradáčová na návštěvě  
u starosty Kašperských Hor
Během prohlídky radnice se podívala i do původně městské šatlavy.
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO V YDÁNÍ 
Kašperskohorského zpravodaje

20. KVĚTNA 2015
články zasílejte na

 e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

álu na tvoření) uvítal i různé deskové hry, 
badminton, míč a další venkovní hry, pol-
štářky na sezení atd. Za darovaný materiál 
moc děkujeme!

Přeji Vám dny naplněné sluncem, dob-
rou náladu při jarním úklidu Vašich domo-
vů a radostnou práci na zahrádce.

Zdeňka Ánandí Barfussová

Společenská kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně přeje jubilantům, kteří  

v dubnu 2015 oslavili významné životní jubileum. 
Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a harmonie.

4  Propagace K. H. a hradu  
 Kašperk v roce 2015

5    Náměstí Jana  
 Lucemburského

7    
  Ze školních prací

8   
  Inzerce

9-12            Dotazník

13  
 Inzerce

16  Recept měsíce - 
 Café Nebespán

17  
 Závody

18 
  Mírová pochodeň v K. H.

19-20   Kulturní program

Z obsahu

Boudová Miloslava
Hanusová Soňa
Hrachová Marie
Kašpar Václav
Lukeš Ivan

Poustecký Jiří
Sova Josef
Staněk František
Šubová Anna
Voříšková Anna

Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, prosím, sdělte nám to na 
MěKIS nebo e-mailem na adrese: zpravodaj@kasphory.cz.

Opustila nás:

Anna Vrhelová

Narodila se:

Monika Stejskalová

Úvodník

DOTAZNÍK: 
zapojte se do přípravy 
strategického plánu 
pro naše město!

Dotazník je přílohou toho-
to čísla Zpravodaje. Další si 
můžete vyzvednout na radnici 
v MěKIS. 

Vyplněný dotazník prosím 
odevzdávejte tamtéž v termínu 
do 25. 5. 2015. 

Děkujeme Vám!

Petr Málek

Pracovní jednání zastupitelstva 13. 03. 2015

Vážení čtenáři, 
již počtvrté se spolu setkáváme nad 

stránkami Zpravodaje. 
Tentokrát mám na Vás velkou prosbu. 

Velikonoční dílny pro děti měly velký 
úspěch, a tak se zrodila se myšlenka pořá-
dat dílny pro děti 2x do roka.  Ani dospělí 
nejsou o tvoření ochuzeni, schází se jednou 
za měsíc na Přástkách a vyrábějí hračky 
pro děti,  ale plánujeme i další dílny. 

Aby myšlenky nezůstaly jen v myšlen-
kách, ale spatřily 
světlo světa, moc 
Vás prosím o pomoc: 
máte-li doma pře-
bytečné látky, nitě, 
vlny (nikoli che-
mlon), stužky, knof-
líky, korálky, pas-
telky, papíry a jiný 
materiál vhodný na 
tvoření, přineste 
jej na MěKIS nebo 
napište na e-mail: 
zpravodaj@kaspho-
ry.cz.  

Podpoříte tím 
nejen tvořivé díl-
ny, ale  také Klub 
Jonáš, který by pro 
děti (kromě materi-
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Slovo starosty - jarní úklid

Slovo místostarosty - k úsporám tepla

Vážení a milí spoluobčané,
jaro už nezvratně převzalo vládu od zimy 

a sluníčko nás vytáhlo na zahrádky a do pří-
rody. Nastává čas úklidu a já se při procháze-
ní našeho městečka snažím sestavit úklidový 
plán. Uklidit okolí hotelu Bílá Růže, vyčistit 
a upravit prostor bývalé pily, zamést náměs-
tí a ulice, připravit plochu pod sokolovnou 
pro letošní májku, zajistit prostor sběrné-
ho dvoru pro jeho rekonstrukci, dokončit 
kompostárnu včetně systému provozování, 
připravit rekonstrukci vodních zdrojů na 
starém a novém Ždánově. Čistička odpad-
ních vod už také dlouho čeká na moderni-
zaci, o vodovodním přivaděči z Řetenic ani 
nemluvě. A co naše poklady jako špýchar, 
sokolovna, hasičárna, Bílá růže? Také jsem 
tu někde zahlídnul školu, zdravotní středis-
ko, centrální výtopnu, bytovky a vůkol se na 
městských loukách pase našeho statku skot 
a zelená se městský les. Je mi jasné, že na tak 
široký záběr správy majetku a rozvoj města 
jednoduchý plán stačit nebude. A tak jsem 
pozval dne 13. března tohoto roku všechny 
zastupitele na pracovní jednání zastupitel-
stva s jediným cílem: zahájit práce na sesta-
vení strategického rozvojového dokumentu 
pro naše městečko. Dokumentu, který nám 
bude průvodcem při našem rozhodování 
o naší budoucnosti. Dokumentu, bez něhož 
nemáme možnost čerpat téměř žádné dota-
ce. To, že si s plánováním akcí pouze při se-
stavování rozpočtu města nevystačíme, nám 

názorně dokládá příprava a průběh stavby 
nové tělocvičny. 

Pro pořádek krátká rekapitulace:
1. Pojem multifunkční tělocvična v za-

dání veřejné zakázky znamená, že sportov-
ní hala bude sloužit k provozování různých 
druhů sportů. Pro účely pořádání taneč-
ních zábav a podobných kulturních akcí 
nebyla sportovní hala projektována. Tato 
činnost zde nebude moci být provozována.

2. Celou stavbu nové tělocvičny financu-
je město ze svých zdrojů bez dotace. 

3. Vysoutěžená cena za stavbu multi-
funkční tělocvičny ve výši 42,5 milio-
nu Kč v sobě nezahrnuje vybavení nové 
tělocvičny.

4. Základní škola v Kašperských Horách 
nemá kapacitu na to, aby byla schopna pro-
vozovat tuto novou tělocvičnu. Základní 
škola ji bude využívat pouze v rozsahu 
zajištění výuky tělesné výchovy a částečně 
pro zájmové kroužky.

5. Provoz sportovní haly bude plně zajiš-
ťovat město prostřednictvím nově vytvo-
řeného pracovního místa správce, možná 
přesněji manažera. Druhé kolo výběrového 
řízení na obsazení tohoto místa proběhne 
v květnu tohoto roku.

Na tomto místě bych rád poděkoval za 
profesionální práci a nasazení nad rámec 
smlouvy technickému dozoru Ing. Luboši 
Kadaněmu. Nepřipravený a politickou 

silou bývalými starostkami protlačený 
projekt s sebou totiž přinesl současnému 
vedení města nekončící problémy při rea-
lizaci. V průběhu výstavby musel být pro-
jekt již nesčetněkrát měněn a upravován. 
Od střechy přes obvodový plášť, podlahu 
až k vnitřní dispozici. A co hůř, rozdělil 
město na dva znesvářené tábory odpůrců 
a podporovatelů stavby nové tělocvičny. 
V takto nastoleném kurzu rozhodně ne-
hodlám pokračovat. Přicházím mezi Vás 
s návrhem zakopat válečnou sekeru a začít 
psát novou kapitolu života v Kašperských 
Horách. Všichni kdo se chcete podílet na 
rozvoji našeho města, jste vítáni. V rámci 
tvorby rozvojového dokumentu se můžete 
se svými podněty, návrhy a připomínkami 
vyjádřit prostřednictvím dotazníku, který 
je součástí dnešního vydání Zpravodaje. 
Pevně věřím, že bude líp. Chtěl bych vás, 
moje spoluobčany, pozvat k této nelehké 
a dlouhodobé práci. Prvním vaším krokem 
může být vyplnění dotazníku, který je vlo-
žen do tohoto čísla Zpravodaje. Jeho vy-
plněním a odevzdáním na radnici v měst-
ském a kulturním středisku v termínu 25. 
5. 2015 se zapojíte do přípravy strategické-
ho plánu rozvoje našeho města.  

Přeji příjemně strávený čas při čtení 
Zpravodaje.

Petr Málek

Vážení spoluobčané, 
teplo patří vedle vody a potravin k těm 

nejzákladnějším potřebám v našem životě. 
Oproti těm dvěma má ale jednu zásadní 
nevýhodu. Totiž, že není viditelné. Když 
protéká kohoutek u vodovodu, tak to po-
znáte jednak na vyúčtování za vodu, ale 
současně to můžete vidět i ve vaší koupelně 
nebo kuchyni. U tepla to je ale mnohem 
složitější. Pokud máte jeden druh paliva, 
např. dřevo, můžete během roku sledo-
vat ubývající zásobu a podle toho poznat, 
jak moc šetříte nebo nešetříte. Pokud ale 
odebíráte teplo z městské výtopny, zjistíte 
vaše hospodaření až po ročním vyúčto-
vání. Ještě nepřehlednější je situace, po-
kud oba způsoby vytápění kombinujete. 
V Kašperských Horách již třetím rokem 
platí odběratelé za 1 GJ 440,45 Kč. Je to 
jedna z nejnižších cen tepla v republice. 
Šetřit teplo a tím naše peníze se ale jistě 
vyplatí i přes dobrou cenu tepla. Co tedy 
ovlivňuje naši spotřebu a následně naše 
roční náklady na vytápění? Především je to 
teplota, na kterou byt vytápíme. Pro většinu 
lidí je v pobytových místnostech příjemná 
teplota kolem 21-22°C. Pokud vytápíme na 
teplotu např. 24 -25°C měli bychom vědět, 

že každý stupeň navíc představuje asi 6% 
nákladů navíc, zaplatíme tedy při ročním 
vyúčtování o 18% více. Spořit můžeme 
tak, že na komfortní teplotu vytápíme jen 
tu část dne, kdy jsme doma a v ostatní době 
a v noci teplotu o 3-4°C snížíme. V bytech 
můžeme nastavit požadovanou teplotu ter-
mostatickými hlavicemi na radiátorových 
ventilech, noční útlum pak po dohodě pro 
celý dům pomocí regulace na výměníku 
CZT. 

Druhou významnou možností úspor je 
snížení výměny vzduchu ve vytápěných 
místnostech. Především jsou to netěsná 
okna. Ohříváme zbytečně nadbytek čers-
tvého vzduchu, který nám do místností ne-
těsnostmi proniká. Uspoříme za vytápění, 
pokud netěsnosti odstraníme. Samozřejmě 
nic se nesmí přehnat. Pokud bychom utěs-
nili naše byty a rodinné domy dokonalými 
dveřmi a okny, sice uspoříme, ale bydleli 
bychom v hygienicky nevhodném prostře-
dí („vydýchaný“ vzduch a často i plísně). Je 
ale pravda, že se dnes takto dokonale utěs-
něné rodinné i bytové domy staví a staré 
rekonstruují. Nazývají se pasivní a mají ex-
trémně nízké náklady na vytápění. Ty ale 
mají výměnu vzduchu nucenou, pomocí 

větrací jednotky. Ta je navíc vybavena re-
kuperačním výměníkem pro získávání tep-
la z odváděného „vydýchaného“ vzduchu.

Třetí možností, jak uspořit náklady na 
vytápění, je snížení tepelných ztrát domu. 
Prakticky to znamená opatřit obvodové 
stěny izolací, vyměnit stará okna a dveře 
za moderní s vysokým tepelným odporem, 
zateplit především stropy a střechu.  Jsou 
to opatření finančně náročná a návratnost 
vložených prostředků v úsporách je oproti 
předchozím dvěma možnostem poměrně 
velmi dlouhá. Ze strany státu jsou proto 
průběžně vyhlašovány dotační programy, 
které hradí část nákladů na tato opatře-
ní. Pro obce je to připravovaný dotační 
program IROP, který rozhodně chce-
me využít pro zateplení některých budov 
v majetku města. Pro majitele rodinných 
domů pak byla vyhlášena další výzva do-
tačního programu Nová zelená úsporám 
2015. Podmínky pro získání dotace jsou 
podrobně popsány na oficiálních strán-
kách programu www.novazelenausporam.
cz. Příjem žádostí bude zahájen 15. 5. 2015  
a ukončen po vyčerpání rezervovaných 600 
mil. Kč, nejpozději pak 31. 10. 2015.

Milan Bechyně
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Poslední březnový den uplynula lhůta 
pro zaplacení místního poplatku fyzických 
osob za svoz a likvidaci odpadu a pro uza-
vření smluv právnických osob a fyzických 
osob podnikajících se svozovou firmou 
zabývající se odpady. Z toho důvodu byla 
minulý týden provedena zdejším odborem 
životního prostředí kontrola, jak jsou tyto 
povinnosti splněny. Pro snadnější orienta-
ci o platbě dostanou občané při zaplacení 
nálepku, kterou si nalepí na svoji nádobu. 
Neolepených popelnic bylo ve městě zjiště-
no několik, v některých případech si občan 
jen nenalepil známku, někde bylo zjiště-

no, že opravdu není poplatek zaplacen. 
Odpad z takových nádob nebyl odvezen. 
Neoznačené popelnice byly zjištěny i u ně-
kterých podnikatelských subjektů. Ve vět-
šině případů to doufám bylo způsobeno jen 
neúmyslným opomenutím, protože ještě 
týž den přišli někteří občané zjednat ná-
pravu a poplatek zaplatili. Smutnější zjiště-
ní bylo, jak jsme na tom s tříděním odpadů. 
Papíry, kartony, plastové lahve, občas skle-
něné lahve, igelity, různé plastové díly če-
hosi… Dá se tolerovat, když se v popelnici 
vidí sem tam nějaká věc, která tam nepatří, 
ale případy, kde byla popelnice třeba z po-

Turizmus nebo-li cestovní ruch nabízí 
nezanedbatelný počet pracovních příleži-
tostí v našem městečku. Do budoucna má 
toto ekonomické odvětví v našem regio-
nu opravdu velký rozvojový potenciál. Asi 
každý, kdo pracuje či podniká v cestovním 
ruchu, se mnou bude souhlasit, že jednou 
ze základní podmínek úspěchu je efektivní 
propagace turistického místa či oblasti. 

Propagace Kašperských Hor a hradu 
Kašperk jako jednoho společného turistic-
kého cíle nebo-li destinace je úloha samo-
správy našeho města. Nemám k dispozici 
přesné údaje od soukromých subjektů, ale 
soudě dle návštěvnosti a tržeb v Městském 
kulturním a informačním středisku a na 
hradě Kašperk, rok 2014 patří mezi ty 
nejúspěšnější.

V oblasti propagace se asi nikdy nikomu 
nepodaří získat přesná data o její efektivi-
tě.  Přesto se každý subjekt snaží propagaci 
vylepšovat a zefektivnit. Proto jsem začát-
kem letošního roku navrhl kolegům z Rady 
města učinit změnu v systému propagace 
hradu Kašperk i Kašperských Hor. Namísto 
placených inzercí dostávat informace a PR 
články o hradě a o městě přímo do redakč-
ních článků a vysílání nejrůzněji zaměře-
ných médií. Cestu do médií nám zaručí 

specializovaná agentura, která má v tomto 
oboru zkušenosti, kontakty a znalosti.

Agentura se jmenuje 2media a na je-
jich webových stránkách  www.2media.
cz zájemci naleznou dostatek informací 
o jejích klientech i činnosti. V cestovním 
ruchu a v propagaci již působím 15 let. Za 
tu dobu mám různé zkušenosti a kontakty. 
Spolupráci s výše uvedenou agenturou jsem 
navrhl na základě osobního doporučení od 
provozovatelů hotelů, profesionálních di-
vadel i od umělců, kteří s touto agenturou 
spolupracují.

V roce 2014 činily celkové náklady na pro-
pagaci Kašperských Hor a hradu Kašperk 
(včetně reklamních kampaní na jednotli-
vé kulturní akce) 439.691,- Kč vč. DPH. 
V této částce jsou mj. započítány náklady na 
rozhlasové spoty, inzerci v médiích, účast 
na veletrzích cest. ruchu, placené výlepy 
plakátů a poměrná část mzdových nákladů 
pracovníka, který zpracovával podklady a 
dále  zajišťoval realizaci těchto služeb.

A nakolik nás přijde spolupráce s výše 
uvedenou agenturou v tomto roce ? Jedná se 
o částku 387.200,-  Kč vč. DPH. Propagace 
turistiky a kultury v Kašperských Horách i 
na hradě Kašperku bude tedy v letošním roce 
levnější než v roce 2014. Částka 490.000,- 

Kč, kterou uvádí zastupitelka A. Balounová 
ve svém článku na str. 12 minulého vydání 
zpravodaje, neodpovídá skutečnosti.

Na facebookovém profilu Města 
Kašperské Hory zájemci naleznou člán-
ky, rozhovory a reportáže, které jsou pro-
střednictvím agentury 2media publikovány 
o Kašperských Horách i o hradě Kašperk. 
S agenturou jsme domluveni na vzájemné 
spolupráci na rok 2015. Poté provedeme vy-
hodnocení a rozhodneme se, zda budeme ve 
spolupráci pokračovat nebo zvolíme jinou 
strategii propagace.

Podstatné pro naše městečko je fakt, že 
za jeden „balík peněz“ nyní můžeme do me-
dií dostat také akce a činnosti místních lidí 
a organizací, kteří chtějí něco zajímavého 
v oblasti turistiky a kultury zpropagovat. 
Navíc to pro ně bude zdarma. 

Tímto vyzývám všechny zájemce o zpro-
pagování akcí k pravidelnému zasílání tisko-
vých zpráv, informací a fotografií na adresu: 
info@kasphory.cz (Veronika Rosecká) nebo 
na: kastelan@kasperk.cz (Zdeněk Svoboda). 
Jakoukoliv aktivitu místních občanů a orga-
nizací uvítáme a budeme rádi, když budeme 
moci nabídnout ke zveřejnění co nejvíce 
zajímavého, což přispěje k větší propagaci 
našeho městečka i hradu Kašperk.

Zdeněk Svoboda

Propagace K. Hor a hradu Kašperk v roce 2015

Jak jsme na tom s odpady?
loviny přímo nacpaná igelity, jsou naprosto 
neomluvitelné. Plastové kusy nějakých po-
lic, kartony, z poloviny naplněná popelnice 
vyřazenou obuví, to vše svědčí o přístupu 
některých jednotlivců. Myslím, že nádob 
na tříděný odpad je ve městě dostatek a ani 
vzdálenost k nim není nikde tak velká, 
aby to bylo pro někoho důvodem netřídit. 
Uvědomujete si vy, kterých se to týká, že 
porušujete zákon o odpadech? Proto upo-
zorňuji ty, kteří budou opakovaně ignoro-
vat povinnost třídit odpad, že mohou být 
postiženi i jinak, než je pouhé nevyvezení 
popelnice.

                                Helena Marková, odbor ŽP

V kanalizačním řádu zpracovaném pro 
kanalizační síť v Kašperských Horách jsou 
uvedeny látky, které nesmí podle zákona 
254/2001 Sb., o vodách vnikat do odpad-
ních vod do kanalizace. Jsou to různé che-
mikálie, barvy, ředidla, lepidla · kyseliny, 
louhy, mazadla, oleje,  domácí a zahradní 
chemie, obsah baterií, ropné látky a další 
chemické látky patřící do sběrných dvorů. 
Dále radioaktivní, infekční a karcinogen-
ní látky patřící do specializovaných firem, 
které mají k nakládání s nimi oprávnění. 
Nás jako občanů se více týkají běžné látky 

z domácností, které pak způsobují provoz-
ní závady kanalizace a čistírny odpadních 
vod. Jedná se  především o pevné zbytky 
potravin, kterými přispíváme k množe-
ní potkanů a to ani po jejich rozmělnění 
v kuchyňských drtičích odpadů. Velkým 
problémem je také tuk, hlavně ve větším 
množství v restauračních zařízeních a pro-
vozech, pro které platí již povinnost provo-
zovat lapáky tuku. Dále to jsou v kuchyni 
používané hadry a houbičky na nádobí, 
drátěnky, mikrotenové a igelitové sáčky, 
atd. Problémy však způsobují také hygie-

nické potřeby - dámské hygienické vložky, 
tampóny, kondomy, dětské pleny, vlhče-
né ubrousky, vatové tyčinky na čištění uší 
a jiné čistící textilní materiály. V nich jsou 
kromě celulózového podílu také vyztužené 
vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi 
polyetylenu, které na rozdíl od toaletního 
papíru nepodléhají rozkladu a dokáží za-
nést, případně zcela zničit zařízení ČOV. 
Věnujte proto prosím větší pozornost tomu, 
co splachujete do záchodové mísy! 

Helena Marková, odbor ŽP

Co nepatří do kanalizace
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Vedení města se v posledních dnech 
zabývá záměrem dát hlavnímu náměs-
tí v Kašperských Horách nový historicky 
odpovídající název. K tomuto kroku vede 
několik okolností. Před nedávným časem 
bylo hlavní náměstí v Kašperských Horách 
významným způsobem zvelebeno. Jako 
ústřední shromažďovací prostor důstojně 
reprezentuje celé sídlo. Toto hlavní náměs-
tí dosud nemá odpovídající pojmenování 
na rozdíl od druhého místního náměstí 
před budovou DPS v jižní části města, kte-
ré se jmenuje „Žižkovo“. Dát hlavnímu ná-
městí jméno je tak zcela aktuální výzvou. 
S ohledem na důležité historické skuteč-
nosti se nabízí pojmenovat hlavní náměstí 
Kašperských Hor po významném českém 
panovníkovi, který má bezprostřední 
vztah k našemu městu. Tím vladařem je 
první Lucemburk na českém trůnu – Jan 
Lucemburský (1296–1346), českým krá-
lem 1310, korunován 1311, zemřel v bitvě 
u Kresčaku 1346. Jeho životním heslem 
byla slova „Ich diene.“ – „Sloužím.“

Náměstí Jana Lucemburského
K úvaze o novém pojmenování náměs-

tí v Kašperských Horách vybízejí i letošní 
historická lucemburská výročí: -  690 let od 
ražby prvních českých zlatých mincí – flo-
rénů a 670 let od udělení městských pri-
vilegií Kašperským Horám králem Janem 
Lucemburským i blížící se 700. výročí na-
rození Janova syna - Karla IV. 

Za panování Jana Lucemburského kul-
minovala těžba zlata v okolí Kašperských 
Hor. Kašperské Hory, původně jen hornic-
ká osada, se staly za Jana Lucemburského 
významným horním městem. Tento král 
Horám udělil roku 1345 první měst-
ské privilegium (osvobození od place-
ní cla a mýta) dále pečeť a znak. Díky 
těmto bohatým zlatým dolům mohl 
Jan Lucemburský jako první panovník 
v Evropě razit zlaté mince – florény, které 
kromě reprezentace otvíraly Čechy mezi-
národnímu obchodu (1325). Zlaté bohat-
ství z kašperskohorských dolů tehdy vý-
znamně přispívalo k umořování nemalých 
státních dluhů. Horníci z Kašperských 

Hor pomáhali Janu Lucemburskému při 
tažení proti slezským městům jako zvlášt-
ní „ženijní vojsko“ budováním podko-
pů pod jejich hradbami. V Kašperských 
Horách byla dlouho živá tradice o tom, že 
král Jan Lucemburský horníky a obyva-
tele Kašperských Hor několikráte osobně 
navštívil. Historické bádání zdůrazňuje 
přínos prvního Lucemburka na českém 
trůnu jako „krále – diplomata“, který čes-
ké království uvedl do Evropy a významně 
tak připravil na mezinárodním poli půdu 
svému synu Karlu IV. Pojmenováním hlav-
ního náměstí v Kašperských Horách se 
naše město viditelným způsobem přihlásí 
k slavným tradicím české státnosti. V pří-
padně pojmenování náměstí v Kašperských 
Horách podle prvního Lucemburka na 
českém trůnu budou mít Kašperské Hory 
jistou prioritu. V českých městech jsou ná-
městí Karlova, Přemysla Otakara, Jiřího 
z Poděbrad, ale žádné náměstí ještě nenese 
název „náměstí Jana Lucemburského“. 

-vh-

Občanské sdružení Náš domov Šumava 
je již minulostí. Bývalý kroužek Králováci 
však žije a pokračuje dál.

Novelou Občanského zákoníku a smut-
ným odchodem zakladatele sdružení Náš 
domov Šumava pana Františka Kortuse 
byla ukončena činnost tohoto občanské-
ho sdružení.  Vzpomínkou na pestrý život 
pana Kortuse, zaměřený na sportovní, kul-
turní a pohybové aktivity občanů našeho 
města Kašperské Hory, bude každoroční 
pochod Odysea soudního sluhy, pořádaný 
vždy první prosincovou sobotu. První pa-
máteční pochod se uskutečnil 6. prosince 
2014 a zúčastnilo se ho, i přes nepřízeň 
počasí, kolem 30 dětí a dospělých.

Na základě výše uvedeného byl založen 
pobočný spolek hlavního spolku Duha, 
s názvem Duha Králováci s vlastní práv-
ní subjektivitou. Jak bylo napsáno, tak od 
ledna 2015 byl bývalý kroužek Králováků 
vzat „pod křídla“ hlavního spolku Duha 
– sdružení dětí a mládeže pro volný čas, 
přírodu a recesi. I nadále budeme pokra-
čovat v činnosti, která byla náplní krouž-
ku už několik let. Duha Králováci má 
v současné době celkem 14 členů. Z toho 
tři dospělé osoby a 11 dětí ve věku od 6 
do 10 let.

V roce 2014 jsme byli na několika výle-
tech v okolí města Kašperské Hory.  Dále 
jsme absolvovali exkurzi v Nicově na far-
mě pana Ing. Šaška a výlet autobusem do 
Annína ke kapli nad Annínem a kostelu 
na Mouřenci. Navštívili jsme Strašínskou 
jeskyni, kterou nás provedl starosta obce 
Strašín pan Helíšek. Zároveň nás pozval 

na návštěvu do své kovárny. Ukázal nám, 
jak se rozžhaví kov a poté kladivem na 
kovadlině uková. Děti si to zkusily a ně-
které s kladivem dost zápasily. Na začátku 
měsíce září jsme s dětmi přespali na hradě 
Kašperk, kde nám pan kastelán a průvod-
ci pomohli s programem, jehož vyvrcho-
lením byla noční prohlídka hradu. V pro-
gramu samozřejmě nechyběl ani oheň 
spojený s opékáním vuřtíků. Po ranním 
čaji a štrúdlu jsme vyrazili pěšky ke svým 
domovům. V měsíci říjnu jsme byli s dět-
mi v Sušici u kaple Anděla Strážce a na 
jednom z místních dětských hřišť. Dne 
25. listopadu jsme v doprovodu Luboše 
Hečka vystoupali s dětmi na věž kostela 
svaté Markéty na náměstí v Kašperských 
Horách až k hodinovému stroji z roku 
1883. V K. Horách jsme se zúčastnili ně-
kolika akcí pořádaných Městem K. Hory 
a IS NPŠ a CHKO Šumava.

Dále bychom se chtěli zmínit o jedné 
úžasné akci, která byla výborně napláno-
vána a zdařile provedena. Dne 5. 12. 2014 

jsme byli pozváni do „pekla“ v Dětském 
domově v K. Horách. Působivě vybudo-
vané „peklo“ a v těsném sousedství „nebe“, 
se všemi účinkujícími, bylo pro děti silným 
zážitkem. Jelikož dle sdělení pana Nývlta 
bude „peklo a nebe“ v Dětském domově 
přístupno i široké veřejnosti v prosinci 
2015, vřele doporučujeme navštívit všem.        

I v letošním roce opět plánujeme něko-
lik výletů za poznáním krajiny a historie 
mimo naše město na místa, která ještě 
děti nenavštívily.

Úplně na závěr bychom rádi poděko-
vali všem, kteří Královákům v roce 2014 
pomáhali a podporovali nás. Jedná se 
zejména o manžele Břicháčkovy, man-
žele Třískovy, Mgr. Z. Svobodu, PhDr. 
M. Kučerovou, V. Nývlta, H. Jírovou, Z. 
Kůse, L. Hečka, Ing. V. Šaška, Ing. M. 
Janošíkovou, I. Nachtigala, J. Helíška, J. 
Voráčkovou… a spoustu dalších lidí, kteří 
výše jmenovaným byli nápomocni.

                              Pavel Klement a Miroslav Vrhel

Králováci stále žijí...
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Č t e n í . 
Dovednost, bez 
které se žád-
ný inteligentní 
člověk v živo-
tě neobejde. 
Naučit se číst 
je stěžejní úkol 
1. třídy.

A tak i naši 
p r v ň á č c i 
v Kašperských 
Horách se od 
prvního dne 

školy potkávají s písmenky. Nejdříve po-
znávají velká tiskací písmena. Zapamatovat 
si pár rovných čar anebo i obloučků není 
problém. A cesta dobrodružství může za-
čít. Vždyť co to je jiného – nedávno ještě 
změť klikyháků a ono je to vlastně smyslu-
plné slovo. O nic méně pozoruhodné není 

Pasování na čtenáře
ani poznání, že své myšlenky (-slova) můžu 
zapsat na papír.

Před Vánocemi přecházíme na malá tis-
kací písmena a ejhle! – šikovnější děti si už 
po půl roce mohou samy knihy číst (třeba 
ty od Ježíška).

Zbývá probrat psací písmo…
Na jaře každého roku se u nás ve škole 

odehrává malá slavnost. Žáci 1. třídy jsou 
pasováni na čtenáře. Do školy jsou pozvá-
ni rodiče. Děti v hodině ČJ předvádí svou 
dovednost číst. Valné většině se to vždy 
podaří. Jsou odměněni medailí s nápisem 
Čtenář. (Velké poděkování p. uč. P. Nové 
za zhotovení těchto krásných medailí.)

A pak už nezbývá než číst, číst, číst. 
Každý den zlepšovat techniku čtení.

Přeju dětem, ať čtení není pro ně otravná 
povinnost, ale ať jim přináší radost a dobrá 
kniha – ta ať je provází celým životem.

Milena Kankrlíková, tř. uč. 1. třídy

Napsali jste nám...
Zaměstnanost, nezaměstnanost 

a jak dopadlo a nedopadlo výběrové 
řízení na 5 volných míst na veřejnou 
práci v Kašperských Horách na míst-
ním úřadě v zasedací místnosti dne 
17. 4. 2015

Rozhodla jsem se po zralé úvaze 
napsat tento článek k tomuto výběro-
vému řízení. A věřte nevěřte, nemlu-
vím teď jen sama za sebe, ale i za další 
lidi, kteří se tohoto zúčastnili a vlastně 
byli to všechno lidé nezaměstnaní tady 
z Kašperských Hor a očividně měli o tu 
práci zájem, tak jako já.

Tak jako já dostali všichni tito neza-
městnaní lidé na Úřadu práce v Sušici 
doporučení na toto sezení a výběrové 
řízení a bylo to povinné, protože ten, 
kdo by nešel, byl by vyškrtnut z eviden-
ce Úřadu.

Jak jsme všichni byli informováni, 
bylo zde 5 volných míst a výběrové ří-
zení mělo proběhnout dle správných 
regulí na 1. a 2. kolo, kde mělo být těch 
5 lidí vybráno. Tak, jak se to dělá všude 
jinde, ale bohužel se tak nestalo, proto-
že už 15. 4. 2015 bylo těch 5 lidí přijato, 
aniž by to těm ostatním někdo oznámil, 
ale ono to nakonec vyplulo stejně na 
povrch.

Tak jak jsme tam přišli a podepsali 
papír, že jsme se zúčastnili, tak za půl 
hodiny jsme podepsali papír, že jsme 
nebyli přijati. Co na tom bylo zajímavé 
je, že těch 5 vybraných lidí sedělo mezi 
námi... no co k tomu říct?

Ať se na mě někdo zlobí nebo nezlo-
bí, tahle věc byla neférovým jednáním 
a komise udělala z lidí akorát ovce, aniž 
by si uvědomila, jak tím lidi ponížila 
a jak se jim vysmála!!! Všichni tito lidé 
musí znovu na úřad práce s lejstrem, 
které se musí do 3 dnů odevzdat, ale již 
nikoho z komise nezajímá, že cestovné 
60 Kč těm lidem nikdo nezaplatí a lidi 
si to musí sami uhradit ze sociálních dá-
vek a někdo je třeba ani nemá a na těch 
60 Kč dělá 2 hodiny. Jak ti lidé k tomu 
přijdou?

Pak ať se nikdo nediví, že ti lidé jsou 
naštvaní, protože očekávali, že třeba po 
volbách se něco změní. Lidé jsou zkla-
maní, protože pochopili, že to tak není 
a že místa, která jsou na Kašperských 
Horách, jsou i nadále nedostupná a nikdo 
s tím nic nedělá. Tak asi pravá ruka neví, 
co dělá ta levá, a to je smutné. Pak si lidi 
připadají ne jako občani, ale jako ovčani. 
Děkujeme za pochopení, my kteří jsme 
se cítili být podražení tímto zrovna ne fér 
jednáním. Jsme Vám s pozdravem...

Miroslava Langerová

Okénko Mateřinky Kašperinky
A  je tu květen. Všechno kvete, bzučí,  

pučí a m y jsme se na tom maličko, nu 
možná i trochu více podíleli. Ohlédněme 
se  o několik málo týdnů zpět, do měsíce 
března. První   jarní den jsme s Mateřinkou 
Kašperinkou vynášeli Moranu. S Moranou, 
řádně vyzdobenou vejdumky, šátkem na 
hlavě a hrozivým, černým úsměvem jsme 
obkroužili kašnu na náměstí, poté se vydali 
na kopeček, k lesíku, ke křížku. Zde jsme 
na sklonku podzimu zdárně zamkli les 
a nyní na počátku jara jej bylo třeba ode-
mknout. U křížku se nám zjevila tajemná 
Jarní víla a s její pomocí jsme Moranu, 
symbol zimy, spálili na troud. Joj, ta ho-
řela, joj to se nám líbilo! S jarní písničkou 
se nám podařilo přivolat ještě jednu vílu 
Jarněnku se zlatým klíčem.  Jarněnka za 
zpěvu dětí odemkla les a děti mohly po 
dlouhé zimě vstoupit a plnit úkoly  Hledaly 
po lese zvířátka, mláďátka a když je všech-
ny pohledaly, Jarněnka každému jako dar 
dala jarní větévku a tu si děti ozdobily ba-
revnými pentlemi. Všichni jsme se rozlou-
čili s vílami a s jarním ,,lítem“ (ozdobenou 
větvičkou) a s písněmi jsme se vraceli zpět 
do vsi. Jaro bylo jak se patří přivoláno, zima 
odehnána  a les odemčen! 

Na konci března proběhl úspěšně zá-
pis do Mateřinky Kašperinky. Dětí bylo 
opravdu hodně, naplníme obě třídy. Velmi 
mě mrzí, že se  ZATÍM všechny děti ne-
dostaly, ale pevně věřím, že se v průběhu 
roku podaří nastoupit všem přihlášeným 
dětem. Na všechny nové děti se moc a moc 
těšíme!

V dubnu začala třída Broučků jezdit 
na plavání. Broučkové a my učitelky jsme 
nadšení. Kurzy jsou nesmírně profesionál-

ně vedeny, celé plavání je formou hry a děti 
ani netuší, že se vlastně učí potápět, splý-
vat a  plavat. 

Chceme organizátorům moc a moc po-
děkovat za krásné velikonoční dílničky 

v Horském 
k l u b u .  
Děti na 
pěti sta-
nov i š t íc h 
tvořily ve-
l ikonoční 
v ý z d o b u 
v klidném, 
d o b r o s r -

dečném duchu Velikonoc. Naše děti ve 
školce také tvořily, velikonoční vajíčka 
a oseníčka a věnce a další vejce a zajíce 
a kuřátka  a to jsme pak ,,prodávali“ za půl 
groše.

Navštívilo nás klasické Maňáskové diva-
dlo a dětem ve třech krátkých pohádkách 
ukázalo, jak se nenudit, jak nevyměnit ka-
maráda za počítač a jak si pomáhat.  

V půli dubna proběhl den otevřených 
dveří, ukázali jsme rodičům, jak to vlast-
ně ve školce chodí. Jak si  hrajeme, učíme 
a kreslíme a co všechno už umíme. Byli 
jsme na  malém výletě v kravíně, Včelky na 
potoce pouštěly lodičky a užily si spoustu 
legrace,  u Broučků byl Žlutý den , obě tří-
dy opět navštívily výukové programy v IS 
a SEV NP Šumava. 

Stále něco vymýšlíme, podnikáme  
a užíváme si čas s Vašimi dětmi a  za 
ně Vám, rodičům, my všechny učitelky 
Mateřinky  - Mirka , Radka, Dáša, Liběna 
DĚKUJEME!

Liběna Svobodová
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  Je krásný sluncem zalitý den. Vy ale 
máte na krku dvě desetiletá vnoučata. 
Navrhujete jim pěší výlet, návštěvu mu-
zea či hradu. Každý nápad je ale prová-
zen nespokojeným brbláním. Už vás nic 
dalšího nenapadá, když tu najednou si na 
něco vzpomenete. Rozsvítíte ve sklepě, 
vytáhnete dětská kola a oprášíte to své. 
Kupodivu ani nepotřebují  dofouknout.

Když už jste na zahradě, vzpomenete si 
na pití. Bez obav ale vnoučata pošlete na-
před. Ta už cestu znají a hlavně vůbec ne-
pojedou po silnici. Co by kamenem doho-
dil je totiž nenápadná pěšinka vedoucí do 
lesa. Uděláte pití a vyjedete. Během chvil-
ky už máte děti na dohled. Ty na vás čekají 
u rozcestníku. Domluvíte se, že nejdřív si 
na rozehřátí dáte modrý okruh. Vyjedete. 
Dosud unuděná vnoučata najednou ožijí. 
Všichni tři si užíváte jízdy a zároveň i pří-
rody. Trať, po které jedete, jsou ve skuteč-

Singltrek

Každý z nás má určitě nějaké své sny 
a představy, které by chtěl zrealizovat. 
Čím by chtěl jednou být a jaký by si přál 
mít život. Mít sny je podle mě určitě důle-
žité. Jako malá jsem chtěla být princezna. 
Je to představa, která je u většiny holči-
ček stejná. Postupem života jsem dospěla 
k tomu, že princezny jsou jen v pohád-
kách. Jak jsem starší, mé sny se postup-
ně mění a začínám  mít nové představy. 
Své sny mám i teď, ale o těch se zmíním 
později. Život je zkouška. Jedna z těch 
důležitých mě čeká již za chvíli. Jsou to 

Plány do budoucna

Děti z I. stupně měly letos mož-
nost strávit noc ve škole v rámci Noci 
s Andersenem. Čekalo na ně dob-
rodružství, tentokrát v režii míst-
ních skautů. Po ubytování se všich-
ni přesunuli k „pohádkovníku“,  kde 
pan ředitel a pan starosta pronesli 
pár slov. Následně hned poté se ob-
jevil posel, který děti poslal k chatě 
skautů, tady se rozdělily do skupin 
a postupně vyrážely na trasu kolem 
Lišáku. Cestou musely plnit zajímavé 
úkoly. Některým dětem se to natolik 
líbilo, že určitě v okolí dvou kilome-
trů zmizela nadobro všechna zvěř. 
Rychle se setmělo a moje skupina 
vychází z lesa…hurá na večeři! Čeká 
nás vynikající řízeček a muff in ná-

přijímačky, po nichž se rozhodne o tom, 
jak to bude dál. Mám z nich jisté obavy. 
Po skončení gymnázia bych chtěla zkusit 
studium práv v zahraničí. Ráda cestuji, 
a proto bych to ráda zkusila, abych pozna-
la, jak se žije a studuje v jiných zemích. 
Když už jsem u toho cestování, je pravda, 
že mě baví. Ráda poznávám nové země, 
zajímavá místa a také mě baví pozná-
vat nové lidi. Chtěla bych se podívat do 
Ameriky, Francie a severních států. V ob-
lasti modelingu mám velké cíle. Každý má 
na modeling svůj názor a já mu ho neberu. 

Noc s Andersenem

Ze školních prací...

nosti kousky uzounkých lesních cestiček 
pospojované v jeden celek. Terén je na této 
modré trati nádherně vyrovnaný, až se 
vám skoro zdá, že jedete po asfaltu. Asfalt 
to ale není. Najednou se objeví nečekaná 
zatáčka, po ní další, ta už je mírně klo-
pená, poté se přehoupnete přes pozvolnou 
vlnku, nejspíše způsobenou kořenem ne-
dalekého smrku a znovu jste nuceni udělat 
myšku mezi stromy.  Přichází stoupání, 
ale díky pozvolnému terénu si ho sotva 
všimnete. Po chvilce námahy jste odmě-
něni krásným výhledem do krajiny. Zde 
si zároveň odpočinete na lavičce a děti si 
sní svačiny. Když se chystáte na odjezd, 
všimnete si rozcestníku. Vyhovíte dětem 
a vydáte se na náročnější červený okruh, 
kde se mohou více vyřádit. Dál projíždíte 
lesem a přestože to tu znáte, jste co chvíli 
uchváceni přírodou. Nevšimnete si další-
ho rozcestníku a po chvilce se nechtěně 

ocitáte na černém okruhu. Zde už je třeba 
dávat si pozor. Přestože je terén dost tech-
nicky náročný, za pomalejší jízdy ho bez 
problému zvládáte. Už se začíná stmívat 
a vás, i když to před vnoučaty nechcete 
přiznat, bolí nohy. Odbočíte tedy zpátky 
na červenou trať, která, ani nevíte jak, 
během chvilky vyústí zpátky na rozcestí, 
z kterého jste vyjížděli.

Tato síť cyklistických stezek se nazývá 
singltrek. Po celé Evropě se nachází mno-
ho velmi vyhledávaných singltrekových 
center, avšak v České republice je jich za-
tím jen pár. K mé velké radosti a vlastně i k 
radosti mnoha jiných cyklistů, by se v do-
hledné době mělo i u nás objevit dalších 
několik takovýchto center. Jedno z nich se 
plánuje i na šumavském Javorníku, jehož 
okruhy by měly vést převážně směrem na 
Sušici.

                           Vítězslav Nový , 9.třída

Pro mě je modeling něco úžasného, v čem 
se můžu realizovat. Svět módy, módních 
trendů, líčení, přehlídek a focení je něco, 
co mě nesmírně baví. Modeling se sice 
nezdá, ale je to velká dřina a hodně úsi-
lí. Chtěla bych se pokusit o účast ve svě-
tové soutěži Elite Model Look. Protože 
platí, kdo nic nezkusí, nic nepozná. Mám 
ještě hodně dalších snů, ale vybrala jsem 
jen ty velké. V životě chci poznat mnoho 
věcí, hlavně si ho užít, protože žijeme jen 
jednou!!! 

    Anna Marie Janošíková, 9.třída

davkem. Opouštíme skautskou chatu, 
za námi plápolá obrovský táborák…                                                                                                                         
Ve škole se připravíme na spaní a pak 
rychle na pohádku. V tom se ozve 
hlas jednoho z vedoucích: „ V přízemí 
vypukl požár, jedovaté plyny pomalu 
stoupají nahoru…rychle si lehněte!“  
Všichni okamžitě poslechli. Hasiči 
postupně odvedli děti před školu, kde 
jsme se dozvěděli, že se jednalo o pou-
hý poplach. Abychom byli připraveni 
na tuto situaci, kdyby nastala. Zbytek 
noci proběhl jako obvykle a ráno se 
domů nikomu moc nechtělo…podle 
mého názoru je Noc s Andersenem 
čím dál tím lepší. Za to patří velký dík 
všem organizátorům. 

                             Jakub Ostádal, 9. třída

Při příležitosti 50 let od založení 
provozovny Okula v Kašperských 
Horách se pracovníci této bývalé 
provozovny sejdou k přátelskému 
a neformálnímu posezení v sobo-
tu 13. 6. 2015 od 14.00 v restauraci 
U Muzea.
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Pa�e� Břicháček
Smetano�a 403, Kašpe�ské Ho��

(a�eá� �ed�e Medica ��te�)

Te�: 602 415 716

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA 

���������	����������������
����������	���������

������� �!����!�
"��#�� �����$�$��

��"%#��#&'�()����*�	������+�
,���---�)����*�	������+�

�.��	/�%+/�0��%�
�
������������������	�����������

����������������	�������������
� �����������������������������

������������������� �����������

�1%�/�/"���2������3�2�
�!�"���#��$%&'�()���*�&�"%+���,-.-/
�!01'���$�����)������������2�"�(�13��
�����'�(4
�!��(���*�&�"%+��
�!5%'(%��3��6&"�#��3����7�����
�!8'���9%3'+��%'(%��3����&�("�'4
����01'�������"�������&2����&�(:
����.�:&�1���2:"����'&"�;"�&�
�������&2<��"�(+��*���
45�	�0�"�&%�67������*�"�����3�&*��
�

���������	��������������	����������

� ��������	��������

� ��������	��������

� �����������������������������	��������

� ���������������������� �������!���� ���!����"�����#���!$������	��!������
��������

%����$�������������������������!��������$"����&������'��������

(�)����������� �� �����#�������������#��������"�����$��"#���$���' ����"�����!�"�
%��"$"����� ���������������*����#�$��"��������!���������+��������"����������"��

,!)��"�$!������$�- ���������"���)��������������� .���'�/����������$�
0� ���12�3�����2#��� ��������$����$��4����3������

�������	�����	��������� 

(za Rumpoldem)
tel: 

mobil: 



��������	��

��������	���	���������	���	��	����	�����	���������	����					

�	� !����"#�	����

������������������������������� ���	��	���� ���������������������������������������� �����!�"���#

$%������������������&������������������'�����#����� ��#�(������'�����������������������������#

��� ��)�����%���������������������������*�����+��,-#�

�# ���$%	���	&'	�'()�*+%�,�*+%-	.$/���0	 12	��-,�'+3��	+	)4�/5�&�67&3	�758+�3	&'9	

� �!������������ &758+�3�:'&'	�-;�5<-*+%=,�0

� �.�	���� ���/��

� ��*�������	���� ���0�

1# :'%	/+��	+)�%�/�&>'	+	�'(35	58+��5?	 @2		:'%	/+��	+)�%�/�&>'
/'%�	53+��5	%	.$6��-0 +	5�A$�$�+%B5$	6A�',C	6�	58+�8		

��������������� ����������������

��������� ����������

���2�����*�'�������������������������� ��� ����2�����*�

����������� ������������

����������������� ������������������

D2	:'%	/+��	+)�%�/�&>'	+	*�A6�/�5	58+�'0	 E2	F6'.-/���	�	)4�+�8,�67&30	

��������������� ����

��������� �������

���2����� �����

����������� �����!'����� ��34##

�����������������

G2	��-,�'+3��	+	�<&�6�&35	�8.<C	A�'�'0

���/��

���0�

���/05'����������*2�����������'����� ��3



����������	�������������	����	��	����������������������������� !���������������	��"���#�

�$%	��	�&	����'���(�����)

�����������	������	��	���

���	��������	��	�����������

������

�����������������

*�����������&	�	#�(	�%$��	��"�����"�������$&�	�����+����%&	��$��"����,��$%	��	�&	����'���(�������

����(�-����%&	�������'����(��&�	��.

/����� !�������0��

�$�(����1

2����'	������

0��������

���������-��

�����1

2%����� �	���

3�����4(	
��+����
5��������
���������
5������"��������
6�����,������6�����

78��/���'�	��	���(�����������	���"��")

�����������	�������� ��!�����"�#�����$%���	�����	&�

���'�����������(����� ��������"�#�����$%���	�����	&�

���)���*�������	�������������������	

���+��	� ����������

���+������������	���*	�������%��

���'������������



����������	��������������������������������������	��������	�����������������������������	��

 ����
��������

!��"�
��������

!��"�
����������

���������� �����

#$�����$������%

!���&���������%

'��	�����	�"������&����������	������

(������&��������������

)�����	����	��$*��+����

)�����	�	��*������*�����������	�

,��������	-�������

)��	�	�����	�

.�������������	����	�

'��&��� � 	���� � �����	�&��� � ��	���% ��������
��	�����������������������

�/��(�����������0���	���	��%����%�������	�����	��������	�����������������������������	��

 ����
��������

!��"�
��������

!��"�
����������

���������� �����

'����������0���	���	������������1��������"	��

 �����&�����	����	��1��*�����%1�����	����

 %���������������	

2&������������	�

 %�������	�������	�

 %�������	 � ��� � 	�&���� � ����$*� � ���� � ���
���������$��������
)�����	������31���������1�������3

'��	�����	���0�����������4����

.$��������&	�%

�5�����$���0����������������*���������������4������%����&	�6� %�&���	������������$����������$��

�������

728 29

:��	��$���0�������������	������	�������

;�"������*���������������

.����4�������	���&�%1���	&�%������

<�	����	�=�>����$��	�&��%����	�

?�����������	�

?������� � ���	��$*� � ��0�������*�
�	�������
:�	���&�%�2.�@�����

���$�=����A	�B



��� ������	���������������������������������������������

��� ���	���������������������������������������������

� � ������!�����	�"�#����$�%������&��'����"�����������������#�()�������#�$�����*���+�������������

�,!��'������������������������

	�"���-� 	�"������+""���$��������� .����

����������	 ����������� ����

����������	 � �������

����������	 ��	����������� �����

����������� ��������������

/�-�����*�'������������������&��0����+!����������$��-���

1�%����!%������$���������$��-&����!�������(���-������(2���

3�����!%������$������+!����4�#�����$��-&5�3�678�6�"!�%�-,�9�%+

� ���������	��������!����	�����"����������#�$������%�"�� �!��	&�����!��$�	�'



Ročník 11, číslo 4, rok 2015, strana 13KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ INZERCE

Několik slov ke Slovu místostarosty
Placený místostarosta (jak jinak rozli-

šit mezi dvěma, když do loňska stačil jen 
jeden, neuvolněný), kterému byl svěřen do 
péče majetek města včetně nových investic, 
se minule zmínil o záměru využití plochy 
po bývalé PDV lesů (pro místních poměrů 
neznalé = plocha přes silnici proti budovám 
národního parku), kde bylo vyprojektová-
no záchytné parkoviště. Z rozhodnutí rady 
města by prý měl zatím prostor sloužit pro 
neplacené parkování a prověřit tak, zda je o 
parkování v této lokalitě ze strany motoristů 
zájem. Pokud místostarosta mínil úpravou s 
minimálními náklady stav povrchu, jaký je 
dnes, pak žádného řidiče nenapadne na ne-
zpevněnou plochu zajet a odstavit zde svého 
plechového miláčka. Takto plocha budí do-
jem, že je připravena pro výstavbu a nikoli 
pro parkování. Proto, aby si radní mohli 
případný zájem o parkování ověřit, muse-
la by být plocha jako parkoviště označena.  
Nevím, zda si v tom případě radní uvědo-
mují, že by pak město jako vlastník pozem-
ku neslo odpovědnost za veškeré škody, 
které by v souvislosti s parkováním na ne-
zpevněné a nezkoulaudované ploše řidičům 
vznikly. A věřte, že by jich bylo dost na to, 
aby je pojišťovna byla ochotna hradit z od-
povědnostní pojistky města. „Ověřování zá-
jmu“ o parkování na rumišti  je podle mého 
jen výmluva pro to, aby další projekt skončil 

po čase ve sběrném dvoře.
Kauzu bývalého hotelu Bílá růže mís-

tostarosta znovu připomíná, aniž by znal 
související fakta. V této souvislosti si do-
volím poukázat na článek, který jsem psala 
pro Zpravodaj č. 5/2014, kde bylo souhrnně 
popsáno, co předcházelo samotnému náku-
pu bývalého hotelu. Pozastavuji se nad tvr-
zením místostarosty, že: „Podle informací, 
které jsem získal od minulých zastupitelů, 
nebylo původním záměrem budovu zbou-
rat.“ Na tomto místě nemluví pravdu pan 
místostarosta nebo oni minulí zastupitelé, 
na které se odvolává. Najděte si laskavě, 
pane místostarosto, v listinách na radnici  
dopis původnímu majiteli Bílé růže z 2. 1. 
2013, který jsem připravila po projednání 
v radě města  pro tehdejšího místostarostu 
p. Málka. Přesvědčíte se, že v dopisu město 
žádá o přehodnocení (=snížení) ceny nemo-
vitostí mimo jiné také proto, že v kupní ceně 
je potřeba zohlednit  částku cca 1,5 mil. Kč 
na případnou  demolici objektu, pokud jej 
město koupí. Takže o demolici budovy se 
hovořilo od samého počátku. Zdůvodnění 
městem navržené výrazně snížené ceny pů-
vodní vlastník akceptoval, a proto v březnu 
2013 na pracovním jednání všech 10 přítom-
ných zastupitelů  koupi nemovitostí za cenu 
3 230 tisíc korun předběžně odsouhlasilo s 
tím, že po převodu budovy s pozemkem na 

město bude připravovat demolici stavby.
Zásadním argumentem pro demolici 

nebyla „dopravní závada“, ale především 
stavebně technický stav budovy. Vyřešení 
dopravní závady ( zúženého průjezdního 
profilu), mohlo být „vedlejším produktem“ 
demolice. Těším se, až nám pan místosta-
rosta představí  „jednoduché a levné vari-
anty řešení“ tohoto dopravního problému, 
které minule avizoval.

Novému vedení radnice přeji úspěšné 
hledání investora, „který by Bílou růži ob-
novil do její bývalé slávy...“. Přesto jsem 
přesvědčena, že najít investora pro pozemek 
na Náměstí bez ruiny někdejšího hotelu, by 
bylo snazší i rychlejší. Vhodně vybraná  no-
vostavba na tomto místě by mohla  Náměstí 
jen prospět  a přitom umožnit  investorovi 
uskutečnit v plné míře a bez prostorového 
omezení svůj záměr. Jeden zdařilý příklad 
náhrady starého domu novostavbou  na 
Náměstí už tu máme. Místní jej znají jako 
„modrý hotel“ a ti dříve narození  a ti  déle 
místní (což současní radní k naší škodě ne-
jsou) si jistě vzpomenou, jak původní dům 
ve vlastnictví pana Mlse vypadal.

Alena Balounová, člen zastupitelstva města za 
SNK Nové Kašperské Hory

 
(Na přání autorky nejsou v textu opravovány 
případné gramatické, stylistické či jiné chyby.)
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… a nebo to měl být aprýlový žert? V 
minulém vydání Zpravodaje pan staros-
ta polopatě vysvětlil, jak si obec vytváří 
zdroje k financování oprav a rozvoje  svého 
majetku a k  čemu slouží fondy. V případě 
fondu oprav CZT (=výtopna včetně roz-
vodů a objektových předávacích stanic) se 
dopustil hrubého zkreslení a to tím, že uve-
dl: „Mimořádný příděl ve výši 8,6 milionu 
korun ….. peníze nejsou přiděleny na úkor 
ostatních občanů, kteří nejsou na centrální 
výtopnu připojeni. Jsou to prostředky, které 
si odběratelé zaplatili v ceně tepla.“ Tato po-
slední věta není pravdivá a po právu musela 
naštvat všechny odběratele tepla. Jakoby se 
z výnosu za prodané teplo dotoval rozpočet 
města a přitom je to naopak. 

Pokusím se vysvětlit:  Systém CZT byl 
uveden do  zkušebního provozu na podzim 
roku 2005.  Do roku 2007 včetně, tržby 
za teplo prodané odběratelům pokrývaly 
spotřebu paliva, další provozní náklady a 
splátky úvěrů na pořízení kotelny, rozvodů 
a jeřábu do skladu paliva - to vše s nulo-
vým ziskem. Teprve ve vyúčtování za rok 
2008 tržby za teplo převýšily náklady a byl 
vytvořen zisk, jehož část ve výši 400 tisíc 
korun byla v roce 2009 převedena do nově 
vytvořeného fondu oprav a rozvoje CZT. 
V následujících letech byla stejná částka 
400 tisíc korun  jako pravidelný příděl do 
fondu oprav zahrnuta v kalkulaci ceny tep-
la. To znamená, že odběratelé v ceně tepla 
do letošního roku zaplatili do fondu oprav 
celkem 2,4 mil. korun a ani o halíř více. 
Dalšími příjmy fondu oprav  CZT,  kte-

ré ale nešly z kapes odběratelů tepla, byly 
výnosy z prodeje emisních kreditů X/ do 
zahraničí (doplatek 740 tis. v roce 2012) a 
tzv.  „zelený bonus“, což je dotace od MŽP 
za vyrobené teplo z biomasy (cca 750 tis.). 
Z fondu oprav CZT byly v roce 2010 hra-
zeny práce na zabezpečení komunikačních 
linek v síti rozvodů a zároveň všech měřičů 
tepla v objektových předávacích stanicích 
proti přepětí (za 940 tisíc korun) a pravi-
delné cyklické přezkoušení měřičů ve všech 
domovních předávacích stanicích (cca 400 
tis. Kč). 

Dalším příjmem, který provoz CZT 
městu přinesl, avšak  neprošel fondem 
oprav, ale byl bezprostředně použit pro 
další rozšíření rozvodů tepla v roce 2011, 
byl výnos z prodeje emisních kreditů X/ za 
roky 2006-2010 v částce 2 727 098,- Kč. 
Stejně tak byla v roce 2014 použita část „ze-
leného bonusu“ k zaplacení váhy na vážení 
štěpky a souvisejících stavebních prací. 

Od počátku provozu systému CZT měs-
to ze svého rozpočtu (bez zahrnutí do ceny 
tepla) pro potřeby kotelny pořídilo  stroj-
ní vybavení (štěpkovačka, vozík s hydrau-
lickou rukou), zajistilo připojení bytových 
domů (čp. 201 a 361), podílelo se na roz-
šíření rozvodů a připojení dalších 70 od-
běrných míst včetně projektové přípravy, 
vybudovalo sklad paliva v blízkosti kotelny 
atd. 

Přesto, že jsme od zahájení provozu ko-
telny prosazovali myšlenku, že odběratelé v 
ceně tepla  budou postupně hradit náklady 
na pořízení celé soustavy CZT ( aby nebyli  

„šizeni“ neodběratelé),  stále jsou celkové 
náklady související s pořízením a provozem  
systému na straně města o dost vyšší, než by 
se dalo v tržbách za prodané teplo vybrat. 
Podrobnou kalkulaci předpokládané a sku-
tečné ceny tepla za jednotlivé roky provozu 
kotelny dostávali všichni odběratelé vždy 
na počátku roku s dalšími informacemi o 
hospodaření kotelny.  Pan starosta kalkula-
ce v příslušné složce výkazů o provozu ko-
telny jistě ve své kanceláři najde, aby se pře-
svědčil, že odběratelé skutečně v ceně tepla 
nemohli a ani nezaplatili těch 8,6 milionů 
korun, které nechal do fondu oprav převést. 
Moje obavy o další osud těchto prostředků 
trvají, zvláště pak pokud dojde ke svěření  
CZT do správy  společnosti  s ručením 
omezeným, což se proslýchá. 

Příště, než budete, pane starosto, hodno-
tit či komentovat záležitosti z doby minu-
lé, doporučuji nahlédnout do příslušného 
„šuplíku“,  případně se zeptat těch, kteří o 
tématu něco vědí,  abyste  nevěšel občanům 
bulíky na nos.

    
X/ emisní kredity = jakési „odpustky“, 

které si kupuje firma znečišťující ovzduší 
oxidy uhlíku od firmy jiné, která spalo-
váním biomasy  produkci  oxidů uhlíku 
snižuje
     

Alena Balounová, člen zastupitelstva města za 
SNK Nové Kašperské Hory

 
(Na přání autorky nejsou v textu opravovány 
případné gramatické, stylistické či jiné chyby.)

Myslel to starosta vážně?

V posledním čísle Zpravodaje mne zaujal 
článek pana Gabriela, ve kterém uvádí ně-
kolik nápadů pro zvýšení atraktivity našeho 
města pro turisty. I já jsem byla několikrát 
oslovena turisty s dotazy, kam by bylo mož-
né zajít se podívat, něco zažít, když počasí 
nepřeje...  co můžu jako místní obyvatel 
nabídnout? Přiznám se, že mne dotaz vždy 
uvedl trochu do rozpaků. Co poradit, kam 
je poslat?

Přitom historie našeho města skrývá 
tolik možností… Nejen dolování zlata, 
ale i různé mýty a pověsti, které se vážou 
k našemu městu a jeho okolí.  Myslím si, 
že zrovna tyto dvě věci by se daly krásně 
skloubit. Znáte snad něco víc tajuplnějšího, 
strašidelnějšího a přitom pravdivějšího, než 
je „výprava“ do štoly zlatokopů, kterým při 
práci pomáhají permoníci? Jak vlastně ta-
kový permoník vypadá? A různá další stra-
šidýlka z okolí Kašperských Hor. Knihy 
jsou jich plné a je na každém čtenáři a jeho 
představivosti si tyto bytosti „vymalovat“ 
ve své hlavě. Přesto by jistě každý malý, ale 
i velký návštěvník uvítal reálnou podobu 

těchto postaviček. Pro malé by to byl jistě 
zážitek na celý život mnohem silnější než  
při  poslechu příběhů z knížek.  Určitě 
jsou mezi námi šikovní a zruční lidičky, 
kteří by těmto bytostem dokázali dát tvář 
a podobu. 

Nejen mýty a historií lze zaujmout.  
Jednou z dalších možností využití volného 
času je sport.   Ale bohužel ani zde nemá-
me pro turisty příliš co nabídnout. Snad 
se to zlepší po dokončení nové tělocvičny. 
Přitom ale žijeme uprostřed lesů, což by se 
dalo využít. Proč lidem nedopřát „procház-
ku ve větvích“ nebo lanové centrum, kde 
si adrenalinu člověk zažije až dost. Uvítala 
bych, kdyby podobné náměty vedení města 
podpořilo a hledalo zdroje pro jejich usku-
tečnění. Nejde přeci jen o turisty a návštěv-
níky. Stejně jako oni i místní by určitě rádi 
využili nových možností „vybití“ přebyteč-
né energie.

Za zmínku určitě stojí i dětské hřiště 
ve Smetanově ulici, které se už léta výraz-
ně nezměnilo a běžná údržba se mně jako 
uživateli jeví pouze v pravidelném seká-

ní travního porostu. Sice zde byl posta-
ven plot oddělující prostor pro míčové hry 
od ostatních atrakcí, ale povrch této části 
hřiště vysloveně „volá“ po renovaci. Travní 
porost tady chybí, místy jsou odhaleny ka-
meny, které při „zápalu“ hry se mohou stát 
příčinou úrazů. Ostatní atrakce by péči za-
sloužily také a některé dosloužilé, by mož-
ná chtěly vyměnit za modernější, pro děti 
atraktivnější. 

Lada Řimnáčová

Zaujalo Vás ve Zpravodaji...

Příští veřejné zasedání 
se uskuteční  

14. května 2015  
od 17 hodin  

v Horském klubu.
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 Vážení, 
dovolím si reagovat  všeobecně na články 

v Kašperskohorském  zpravodaji „Ročník 
11., číslo 2, rok 2015“. 

 Jednou  pracovníci zdejšího městského 
úřadu rozkouskovali jeden můj příspě-
vek „salámovou metodou“ s konečným 
výsledkem nikomu nic neříkajícím, snad 
teď to už  tak nebude .  Článek pí. Aleny 
Balounové s titulkem „Nevodí nás za nos“  
je toho důkazem, jak se někteří cítí být 
uražení, nedocenění, neumí se zastavit ve 
své namyšlenosti a dávají rady občanům, 
jak se mají chovat místo toho, jak by měli 
svými znalostmi  městu pomoci a novým 
zastupitelům ulehčit jejich pozici.

V posledním odstavci citovaného člán-
ku je doslova napsáno: „Vážení občané 
Kašperských Hor, nebojte se radním a jejich 
spřízněným zastupitelům  říci, s čím nejste 
spokojeni. Ať si uvědomí, že jsou tu pro Vás 
a ne vy pro ně, že se mají řádně starat o svěře-
ný majetek nás všech a pracovat ku prospěchu 
všech občanů, né jen pro sebe, své kamarády 
a známé“. 

V souvislosti s uvedenou poučkou se 
tedy ptám: Když jste  se všichni starali 
o majetek města tak dobře, může někdo 
říci, kterému zastupiteli města byla prodá-
na lukrativní pozemková parcela p.p.č.kat. 

Můžeme se zamyslet
36/1, evidováno ještě v roce 1995 , jako 
„Park oddechu s dětským hřištěm“  pro děti 
předškolního  věku v centru města? Jaký to 
mělo důvod? Byl to kamarádský přístup - 
něco za něco, nebo tak  vypadala   práce 
z vaší pozice  ku prospěchu všech občanů  
a  jejich  předškolním dětem?

- Kdo  povolil staviteli města K.Hory 
skupovat pozemky-stavební parcely a bu-
dovy, následně je prodávat, neboli  s nimi 
obchodovat, jako soukromá realitní kance-
lář?  Schválila tento postup  „Rada města, 
popř. Zastupitelstvo města, nebo to bylo 
pouze  rozhodnutí někoho? Nebyl to střet 
zájmů, nebo jaký to mělo jiný důvod -  vý-
hodný kamarádský způsob práce  pro sebe,  
kamarády a své známé  za tiché  podpory 
města??

- Nevšimli si zastupitelé divné stavitelské  
„operace“ fušersky provedné fasády histo-
rického objektu radnice? Kdo, nebo jaká  
pofiderně vybraná firma si  měla vydělat?  
Tak má  ve skutečnosti  vypadat práce se  
svěřeným  majetkem? Nestyděli se  před-
stavitelé města převzít takovou práci? Asi 
se nestyděli, ale to je právě ta ukázka jejich  
práce, kterou mohou občané vidět i dnes.

- Kam jste dotáhli situaci v Karlově uli-
ci. Majitelé domku čp.237 nejsou  občané 
Kašperských Hor? Tato ulice se využívala 

intenzivně již od 14.století.Vy i vaši před-
chůdci jste to porušili. Posměšným a urá-
žejícími přopomínkami jste komentovali 
celou situaci - neměli jste zde stavět,  při-
pomínka v cizině je to  jinak, tak se vystě-
hujte, apod. Tak vypadá přístup  předsta-
vitelů města k občanům?  Jaké jsou to cíle 
-  tady se skutečně nedá nic dodat, hlavně 
když  na druhých nenecháte „nit suchou“.

Jak si můžu  potom myslet, že se už nic 
dalšího „nezašantročilo“, mám doposud 
pochybnosti o některých akcích, jako např. 
„Mrazová kotlina“- návrh stavby pro rozší-
ření infrastruktury  města byl zpochybněn, 
ale rekrační objekty tam stojí,  stožáry ve-
řejného osvětlení uprostřed chodníků  na 
náměstí , úklid soukromých ploch   v zim-
ních měsících ,  plocha města nebyla čiště-
na.  Nebyl prováděn  ani úklid chodníku, 
protože váš  pracovník potvrdil písemně, že 
chodník to není, atd.  Z  uvedených bodů je 
viditelně zřejmé, že to není a nebyla práce 
pro občany tohoto města, ale pro vyvole-
né.  To je ale rozdíl. Svou prací a přístupem 
k věci jste  jasně řekli: „Občané jsou tu pro 
nás, né my pro ně“ .

Nechť každý posoudí sám , když se 
přesvědčí o situaci, zda nás náhodou 
„Nevodí za nos“  někdo jiný. 

Jindřich Schmied, Kašperské Hory

Tiefe Kontraste
Ein Dokumentarf i lm 

Hluboké kontrasty

 

IS a SEV NP Šumava Vás srdečně zve na 
květnové akce:

7. 5. od 18.00 •	 – Promítání premiéry do-
kumentárního filmu Lenky Ovčáčkové 
Hluboké kontrasty.
21. 5. od 14.00 do 18.00•	  – Evropský 
den parků
23. 5. od 10.00 do 14.00•	  – Jarní by-
liny – botanická procházka v okolí 
Kašperských Hor s Hanou Kohoutovou
30. 5. od 7.00 do 9.00•	  – Vycházka za 
ptačím zpěvem s Luďkem Bufkou

Pozvánka
30. 5. od 10.00 •	
do 16.00 – 
Evropský den 
chráněných úze-
mí 2015 v České 
republice – 
Rokyta u Srní 
(více na plakátech 
na obvyklých vý-
věsních místech)

Těšíme se na Vás!

Milada Janošíková
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Cheesecake může mít mnoho po-
dob. My v Nebespán café & apartments  
dáváme přednost klasickému anglo-
saskému stylu. Náplň z čerstvého sýra 
je hladká, téměř krémová, a v podání 
naší cukrářky Jany se téměř rozpouští 
na jazyku. Je to jeden ze zákusků, které 
mají naši hosté nejraději.  Na prvotříd-
ních surovinách nešetřete, rozhodují 
o výsledku. 

Na základ:
200 g máslových sušenek
60 g rozpuštěného másla
Sušenky rozdrťte nebo rozemelte 

v robotu, propracujte s máslem a na-
tlačte do dortové formy (nevymazávej-
te). Dejte péct na 180°C (horkovzdušná 
trouba) dokud sušenky nemají zlatavou 
barvu. Poté vyndejte a snižte teplotu 
v troubě na 160°C. 

Náplň: 
600 g čerstvého krémového sýra 

(např. Philadelphia)
200 g zakysané smetany
3 vejce
1 žloutek
220 g moučkového cukru
šťáva ze 2 citronů
lžička citronové kůry
Vše smíchat. Náplň vlijte do formy na 

připravený základ ze sušenek. Do spod-
ní části trouby vložte hlubší plech na-
plněný horkou vodou. Cheesecake dejte 
na plech v horní polovině trouby. Pečte 
na 160°C přibližně 45 minut. Vyndejte 
a nechte zchladnout ve formě, nejlépe 
přes noc v lednici. 

Poleva: 
zakysaná smetana cca 300 ml, cukr 

moučka, citronová kúra, kapka citrono-
vé šťávy.

Přísady smíchejte, polevu  rozetřete na 
studený cheesecake a nechte ještě chví-
li zatuhnout. Až poté vyndejte z formy 
a nakrájejte (nejlépe horkým nožem).  
Ozdobte podle vlastní fantazie... 

www.nebespan.cz, Sabina Kmecová 

Citronový  
cheesecake

Sobota 16.5. od 10 do 17 hod. 
Sraz v Café Nebespán

Naučte se 
p o z n á v a t , 
které rostli-
ny ve volné 
přírodě jsou 
jedlé a jak 
je použít na 
vašem talíři. 
Mimo jejich 
p řek vapivé 

chuti získáte také nové znalosti z ekologie, 
botaniky a kulinářství.

Celým seminářem Vás bude provázet 
paní Jana Vlková. Jana se s humorem před-
stavuje jako expertka jedlého kvítí a býlí. 
S nadšením vypráví a o praktickém upotře-
bení květů v kuchyni a jejich blahodárných 
účincích na duši. Vystudovala ekologii na 
Přírodovědecké fakultě UK a fakultu so-
ciálních věd tamtéž. Dlouhodobě působí 
jako kulinární redaktorka a kulinární kouč-
ka. V únoru vydala na toto téma krásnou 
Květinovou kuchařku.

Seminář „jedlé kvítí a býlí  
v šumavské přírodě“

Program: 
Dopoledne 
V teoretické části Jana představí, jaké 

rostliny můžete nejčastěji s úspěchem najít 
a jak je můžete uplatnit ve vaší kuchyni, na 
co naopak dát pozor, různé tipy a tripy, do-
poručí vám dostupnou literaturu v oboru 
a další zajímavé informace, promítne vám 
různé rostliny.

Odpoledne
Po obědě se vydáte přímo do krásné 

přírody v okolí Kašperských Hor a budete 
hledat vlastní rostliny, byliny a květy, po-
znávat je a ochutnávat.

Po návratu zpět do Nebespánu si ze se-
sbíraných “úlovkù” připravíte pozdně od-
polední svačinu. 

Cena:  790 Kè / osoba
V ceně je zahrnuto: teoretický i praktic-

ký seminář, oběd, odpolední svačina, neo-
mezeně skvělá biokáva a voda

Rezervujte si tento výjimečný seminář 
předem na mail: info@nebespan.cz nebo na 
tel. 603 255 563. Počet míst je omezený! 

Více info na www.nebespan.cz

Je po Velikonocích...
Kdekomu se letos nelíbilo studené poča-

sí, přesto se v Kašperských Horách tyto vý-
znamné svátky vydařily a přilákaly mnoho 
lidí.  Sluníčko občas roztáhlo zamračenou 
oblohu a ukázalo se i ve tvářích mnoha ná-
vštěvníků velikonočních farmářských trhů. 
Pěkný byl i doprovodný program, který se 
nesl v duchu svátků jara. Děti  tvořily vý-
tvarně velmi zdařilé dekorace a bavily se 
u pohádek. V soutěži o nejlepší mazanec 
vybrala odborná porota tři nejchutnější. 
První místo „vyfoukla“  Nicol Heřmanová 
ze Stach naší Veronice Rosecké. Ta se svým 
mazancem obsadila výborné druhé místo. 
Gratulujeme.             Třetí pozici obsadila 
Eliška Zaepernicková z Prahy. Doufám, že 
i ten váš mazanec rodině chutnal. 

Velmi zajímavou část doprovodné-
ho programu tvořila hudební produkce. 
Přece jen bylo chladno, a tak raději ve vy-
hřátém kinosále vystoupily nejprve naše 
známé Barakudy, potom vesele spustila 
Solovačka. Závěr patřil oblíbené folkové 
kapele Nezmaři. 

Velký dík patří i p. Radkovi Nakládalovi 
za průvodní slovo a celkově vtipné 
moderování.

Myslím, že největší dík patří děvčatům 
– Lucce Valentové a Veronice Rosecké. 
Sestavit takovýto program bylo jistě velmi 
náročné po všech stránkách.  Je dobře, že se 
najdou v městské kase peníze na kulturu. 

Možná jste se vydali za kulturou na 

Kašperk nebo něco dobrého smlsnout v ně-
které z restaurací či ochutnat výbornou kávu.                                                                                   
Velikonoce jsou především církevní svátky. 
Pokud jste se i vy zúčastnili svátečních ob-
řadů nebo jste se šli jen tak do kostela po-
dívat, mohli jste obdivovat nejen slavnostní 
výzdobu, ale určitě na vás dýchla vzneše-
ná velikonoční atmosféra. Tu bychom si 
v sobě měli ponechat nastálo…

Každý si o Velikonocích mohl v našem 
městě vybrat z bohatého programu, po-
bavit se s přáteli a užít si hezký den. Díky 
za takový dárek …nakonec studené počasí 
nikomu nevadilo.

-vk-

Recept na výherní mazanec paní Nikol 
Heřmanové ze Stach:

1/2 kg polohrubé mouku 
11 dkg másla 
11 dkg cukru
celé vejce
2x vanilkový cukr
špetka muškátového oříšku 
kůra z citrónu 
rozinky
mandle 
kvásek: kostka droždí, 2 lžičky cukru 

krupice, lžička hladké mouky, 25ml vlaž-
ného mléka 

Fotografie z Velikonoc najdete na webových 
stránkách města a na FB.
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Valná hromada TJ 
Kašperské Hory

V páteč-
ní podvečer 
17. dub-
na 2015 
p r o b ě h l a 
v klubov-
ně oddílu 
kopané na 

Cikánce Valná hromada Tělovýchovné 
jednoty Kašperské Hory. Účastníci jed-
nání mezi hosty přivítali starostu města 
Petra Málka, kronikáře města Karla 
Větrovce i čestné členy TJ, pana Valáška 
a stále sportovně aktivní, Emila Kintzla 
a Jaroslava Chladu. Zástupci oddílů TJ 
(kopané, turisté, orientační běh a lyžaři) 
seznámili přítomné s činností svých od-
dílů v roce 2014, Pavla Hulcová přednes-
la výsledky hospodaření jak oddílů, tak 
i celé TJ. Předseda ve zprávě o činnosti 
VV a celé TJ v uplynulém roce konsta-
toval celkové stárnutí členské základny, 
dlouhodobý pokles zájmu obyvatel měs-
ta a především mládeže, o zapojení se do 
organizované sportovní a tělovýchovné 
činnosti. Optimističtěji ale vyzněl diskus-
ní příspěvek ředitele ZŠ v Kašperských 
Horách Richarda Nového. Předseda TJ 
také seznámil přítomné s připravovanými 
změnami, návrhem nových stanov a ná-
zvu – požadavkem nového Občanského 
zákoníku, a předpokládá, že si předlo-
žený materiál členové TJ v rámci svých 
oddílů prostudují a předají připomínky. 
VH pak pověřila stávajícího předsedu 
a VV se zapracováním připomínek a svo-
láním nové schvalující VH v termínu do 
poloviny září t. r. V rámci této další VH 
proběhne pak i volba nových orgánů TJ – 
předsedy, členů VV a kontrolorů.

-mf-

O víkendu 16. a 17. květ-
na 2015 proběhnou lesním 
komplexu "Sedlo – Hrad 
Kašperk" velké celostátní 
závody v orientačním běhu. 

Závodů se účastní celá 
řada předních závodníků ČR 
a očekává se i mezinárodní 
účast. Pořadatelem je společ-
ně se SK Praga oddíl OB TJ 
Kašperské Hory, Centrum 
závodů po oba dny je louka u 
Albrechtic. Tratě pro závod-
níky připravují členové vítěz-
né české štafety z mistrov-

Orientační závody na Sedle

Přečetl jsem si vzpomínky na obča-
ny, kteří již nejsou mezi  námi, proto si 
dovolím pro všechny, hlavně spolužáky 
ZŠ v K. Horách sdělit, že Karel Hable 
z Jelenova již rovněž „odešel“, opustil nás  
před  třemi roky.  Není to jubilejní datum, 
ale vzpomínka na jeho nezapomenutelnou  
postavu, přístupu ke svojí rodině a svým 
spolužákům, sportu a celkovému chápání 
lidí kolem sebe. Prožil zde na Kašperských 
Horách také jako internátník v „dět-
ském domově“ převážný čas školních let.  
Nedožil se ani důchodového věku.

Narodil se ve Velkém Radkově, mamin-
ka mu zemřela, když mu bylo  šest let. Jeho 
otec, jako lesní dělník bez pravé ruky, měl 
mzdu dalece pod 1.000,- korun.

Protože jsme byli spolužáci od 1. třídy na 
Svojších až po 9. třídu na K. Horách, spolu 
jsme se učili kamenickému řemeslu, spolu 
jsme vystudovali SPŠ stavební v Jihlavě, 
spolu jsme  provozovali i sportovní činnost, 
proto nemohu  nikdy zapomenout, jakým 
způsobem on řešil  těžké životní situace, 
které se na něm silně podepsaly.

Vzpomínka
Po dokončení studia na SPŠ staveb-

ní v Jihlavě se Karel  s mladším bratrem 
Františkem a otcem legálně vystěhoval do 
Německa v roce 1968, před vstupem vojsk 
Varšavské smlouvy do tehdejšího ČSSR. 
Tam stihl ještě vystudovat pedagogickou 
fakultu a dal se na učitelskou dráhu, která 
byla jeho snem.                                                                           

Kamenické řemeslo v ČSSR až po peda-
gogický institut v Německu, to byla život-
ní dráha, která se váže na zdejší garnituru, 
která řídila tehdejší chod  v tomto regio-
nu. Měl štěstí, že daná situace po opuštění 
školních lavic jej donutila opustit tento kraj 
a dostat se mezi jinou společnost , která  mu 
umožnila dosáhnout  alespoň minimál-
ního technického vzdělání. Nepotřeboval 
žádných doporučení, nepotřeboval  před-
kládat ani kádrový posudek rod. příslušní-
ků,  stačil mu jeho  selský rozum , který se 
již u mnoha lidí vytratil. 

Všichni , kteří tě, Karle,  dobře znali, 
budou na  tebe rádi a často  vzpomínat.

Jindřich Schmied, Kašperské Hory

Dne 15. 3. 2015 se konaly závody 
v paralelním lyžování KO slalom na 
Belvedéru.

Zúčastnil se i občánek Kašperských Hor 
Walda  (Waldemar "Kocum" Dittrich), 
který navštěvuje MŠ v Kašperských 
Horách, Walda jel na svůj první vel-
ký závod a doprovázely ho sestřenice 
z Prahy, jejichž otec Filip Kocum pochází 
z Kašperských Hor. Walda obdržel star-
tovní číslo 24 v kategorii naděje chlap-
ci. Závod se jel vyřazovacím způsobem 
vždy na 2 kola. V kategorii naděje dívky 
statečně bojovala Elizabetka Kocumová 
se závodním číslem 14  (bez umístění) 
a Berča (Berenika) Kocumová v katego-

Závody  
rii přípravka za Racing team Záhrobský, 
která se umístila v tvrdé konkurenci na 
skvělém 4. místě  se závodním číslem 37. 
Walda statečně bojoval i se svahem a vy-
bojoval úžasné 3. místo!!!

Gratulace ale patřila všem zúčastně-
ným, jelikož všichni se snažili!

Je škoda, že na Kašperských Horách, 
kde máme lyžařský vlek,  nemají děti 
od útlého věku možnost pod odborným 
vedením  zdokonalovat své lyžařské 
dovednosti, závodní techniky atd., aby 
v konkurenci teamu byla děcka schopna 
uspět a reprezentovat, jako to dělají jiné 
lyžařské areály."

Alena Kocumová

ZABĚHNI SI TRAŤ MISTRŮ SVĚTA
16. a 17. května, Albrechtice u Sušice

Sobotní middle: stavba tratí JAN PROCHÁZKA Nedělní klasika: stavba tratí JAN ŠEDIVÝ

?

www.sk-praga.cz/zavody/sedlo2015

ství světa ve Švýcarsku v roce 2012 – Jan 
Procházka a Jan Šedivý. V tratích pro 50 
soutěžních kategoriích nezapomněli sta-
vitelé ani na ty, kteří si chtějí vyzkoušet 
tento sport, kdy si závodník podle mapy 
vyhledává ideální postup mezi jednotli-
vými kontrolními body své tratě. Nic tak 
nebrání se na nejlepší naše závodníky po-
dívat a současně si i sám vyzkoušet, co že 
to ten orienťák vlastně je.

Závody se konají pod záštitou starostů 
měst – Bc. Petra Mottla (Sušice) a Petra 
Málka (Kašperské Hory) a jistě přispějí 
k dalšímu zviditelnění celého regionu.

-mf-
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Mírová 
pochodeň 
zavítá do 
Č e s k é 
r e p u b l i -
ky i do 
K. Hor 
Peace Run 

letos navštíví přes sto zemí světa
Peace Run, nejdelší mírový štafetový běh 

na světě, začne v roce 2015 v České repub-
lice 20. března v Aši u hranic s Německem. 
Mezinárodní tým běžců na své cestě navštíví 
několik desítek českých měst a obcí. K mí-
rovému běhu Peace Run se může připojit 
každý. Tisíce českých dětí i dospělých tak 
každoročně s Mírovou pochodní uběhnou 
pár metrů nebo kilometrů a s přáním pro 
mír ve světě ji pošlou dál.

Štafeta Mírového běhu zavítá do 
Kašperských Hor v pondělí 25. května 
kolem 15.00 hodiny. Akce se bude konat 
v prostoru náměstí, kde proběhně předání 
pochodně představitelům města a místním 
občanům. Následně se uskuteční krátký do-

Mírová pochodeň v Kašperských Horách
provodný program a seznámení s meziná-
rodními účastníky běhu.

Českou republikou štafeta poběží 11 dnů 
a běžci během této doby urazí přibližně 900 
km. Štafeta bude 2. června pokračovat do 
Polska a dále na Slovensko. Mírový běh je 
organizován sportovci a dobrovolníky ze 
spolku Peace Run International. Tuto čistě 
nekomerční akci je možné uskutečnit jen 
díky spolupráci se zástupci měst a obcí, ško-
lami a sportovními kluby na trase.

Peace Run, celým názvem „Sri Chinmoy 
Oneness-Home Peace Run“, je štafetový 
běh s hořící pochodní přes více než 100 
zemí světa. Jeho posláním je překonávat 
kulturní, politické a náboženské hranice 
mezi jednotlivými národy a lidmi i hrani-
ce v nás samých. Je příležitostí prožít to, co 
máme všichni na světě společné – touhu po 
přátelství, lásce a míru. Mír zde není jen 
slovo, ale skutečný zážitek harmonie, lásky, 
spokojenosti a jednoty s ostatními lidmi.

Peace Run založil v roce 1987 atlet, 
umělec a mírový filozof Sri Chinmoy (1931-
2007), který službě ideálům světového míru 

věnoval celý svůj život. Od založení se běhu 
zúčastnilo více než 5 milionů lidí. Podporu 
běhu vyjádřilo mnoho světových osob-
ností včetně Nelsona Mandely, Michaila 
Gorbačova, Matky Terezy a Václava Havla.

Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run 
se v letech 2001-2013 jmenoval World 
Harmony Run (Světový běh harmonie). 
Od roku 2014 se vrátil k původnímu ná-
zvu Peace Run (Mírový běh). Peace Run 
nepropaguje ani nepodporuje žádné nábo-
ženství nebo politický názor. Snaží se pod-
porovat svobodu, toleranci a porozumění ve 
společnosti.

-vr-

V kalendáři lidových zvyků a obyčejů za-
ujímá významné místo také přelom dubna 
a května. Mnoho zajímavého o tomto čase 
nastupujícího jara zaznamenali národopisci 
i pro oblast Šumavy a Pošumaví.

 Zvláštní dobou bývala v našem kulturním 
prostředí takzvaná Valpuržina noc nazva-
ná podle svátku světice Valpurgy. Původně 
to byl starogermánský svátek příchodu jara 
a probuzení přírody slavený v noci z 30. dub-
na na l. května. Po církevním odsouzení této 
pohanské slavnosti se tento svátek jara slavil 
tajně. Zavedením alternativního svátku křes-
ťanské světice Valpurgy, která měla chránit 
věřící před úklady ďábla, byla jen posílena 
lidová pověra o nespoutaných orgiích čaro-
dějnic a ďáblů za přítomnosti Satana odbýva-
jících se v noci na 1. května. Obřady a obyčeje 
konané o této noci měly za účel vyhnat a osla-
bit moc čarodějnic, ochránit před jakýmkoliv 
nebezpečím především úrodu a dobytek. Tyto 
magické praktiky přecházely do lidové slav-
nosti „pálení čarodějnic“. V Pošumaví se tyto 
ohně zapalovaly někde večer před 1.květnem, 
jinde před svátky sv. Antonína nebo sv. Filipa 
a Jakuba. Věřilo se, že čím více někdo  někdo 
těchto ohňů vidí, tím déle bude živ. Proto v tu 
dobu zejména staří lidé  vycházeli na vršky 
a kopce.

Také na horní Šumavě se věřilo, že 
o Valpuržině noci – od půlnoci do jedné 
hodiny po ní – provádějí čarodějnice na roz-
cestích své reje. Když se prý někdo podívá 
o půlnoci komínem nahorů, může zahléd-
nout jak čarodějnice na košťatech, vidlích 
a pohrabáčích vylétávají na svá shromáždění. 

Pálení čarodějnic a stavění májů
Pokud se někdo dovede chovat klidně a ne-
nápadně, může z úkrytu pozorovat noční rej 
čarodějnic.                    

Před rozbřeskem jdou čarodějnice sbírat 
rosu z gruntů sousedů, aby tím přenesly mlé-
ko a dojivost na svůj dobytek. Proti tomuto 
kouzlu prý však existovala účinná protikouzla 
jako například, když se do hnojiště zapíchaly 
dřišťálové větvičky, nebo když se před příbyt-
ky a chlévy položily čerstvě vykopané drny.

Malomocní, stižení svrabem a podobnými 
neduhy, se mohou svých nemocí zbavit pokud 
v noci před l. květnem se nazí vyválí v luční 
rose.Když někdo za Valpuržiny noci navštíví 
rozcestí, může tu  uvidět nebo potkat svou 
budoucí nevěstu. Mladá děvčata o půlnoci 
třásla řebříkem ke kurníku. Když se ozval 
kohout, nebo dokonce když zakokrhal, mělo 
děvče naději, že se se do roka vdá.           

Podle některých výkladů také obvyklé 
stavění májů mělo ochránit obyvatele před 
nečistými duchy a čarodějnicemi. Obecně se 
uvádí, že máje jsou symboly omlazené příro-
dy, její obnovující se plodivé síly. Máj stavěli 
chlapci v noci před 1. květnem před okny své 
milé. Nejstarší doklad o stavění májů u nás 
pochází z roku 1422. Nacházíme jej v soud-
ních aktech pražské konsistoře, kde čteme, 
že na otázku, jak si chlapec s dívkou smluvili 
manželství, snoubenec odpověděl, že vyvole-
né dívce přinesl „zelený strom, řečený máj“.

Kde bylo ve stavení více děvčat, přibil chla-
pec na máj lístek se jménem děvčete, kterému 
máj patřil. Dívky, kterým se dostalo uctění 
postavením máje, byly na toto vyznamenání 
velice hrdé a nepochybně jim lichotila závist 

dívek, které neměly takové štěstí.
Na Šumavě se stavěl také jakýsi strom han-

by děvčatům, která ztratila svou oblíbenost 
a úctu pro porušení věrnosti milému. Tento 
strom hanby představovala tyč, na níž byl 
zavěšen koš nebo vích slámy. Dívka, stižená 
tímto potupným znamením se obvykle po-
starala o to, aby strom hanby z blízkosti jejího 
bydliště zmizel ještě před rozedněním. Když 
se chlapec oženil s jinou dívkou, než se kterou 
dlouho chodil, vysypali škodolibí lidé za oné 
noci cestičku pilinami od domu nevěrníka až 
k obydlí opuštěné dívky.

K druhé polovině 18. století se uvádí, že 
máje v Čechách byly obyčejně vysoké, rovné, 
pěkně urostlé jedle. Všechny větve odzdola se 
odstranily, jen vrchol se nechal pěkně zelený.
Kůra se oloupala a jedlička bělostí svého kme-
ne jen svítila. Na Horažďovicku stavěli chlap-
ci máje po vsi ze štíhlých až 30 metrů vyso-
kých smrčků. Tyto stromy byly čistě oloupané 
a uhlazené. Zůstal jen vršek – koruna. Ta se 
ověsila stuhami různých barev a opatřila vel-
kým zeleným věncem, propleteným dlouhými 
„fábory“. Udržoval se tu zvyk, že mládenci za 
doprovodu hudby obřadně zalévali a zapíjeli 
postavení máje. V hospodě pak při muzice 
dívky soutěžily ve vyplácení máje. Připomíná 
se, že mnohou dívku přišlo toto vyplacení až 
na 10 zlatých rakouské měny.

V obcích u Sušice nosili chlapci v neděli 
v květnu k muzice stromek okrášlený pentle-
mi a cukrovím – „máječek“. Která dívka jej 
vydražila, tu společnost pak doprovodila 
i s hudbou až domů.

-vh-
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VÝSTAVY

26. 4. - 14. 6. 
Konec špatn�ch časů...
Vá�ečné a po�á�ečné období � Kašpe�sk�ch Ho-
�ách zach�cené �e �otog�a�ích, dokumentech 
a histo�ick�ch předmětech. V�sta�a �znik�a 
� t�oři��ch �ukách místních občanů �e spo�u-
p�áci s MěKIS K. Ho��. Ve�nisáž ��sta�� 26. 4. 
od 16.00. Ote�řeno denně.

V�sta�ní místnost �adnice Kašpe�ské Ho�� |

19. 6. – 24. 7.
V�sta�a k 20. ���očí ná�ště�� Vác�a�a 
Ha��a � Kašpe�sk�ch Ho�ách

V�sta�ní místnost �adnice � Kašpe�sk�ch Ho- |
�ách

DALŠÍ AKCE

1. 5. | 19.00
KONCERT KAPELY GREENHORNS 
S HONZOU VYČÍTALEM
Vstupné � předp�odeji 230 Kč, na místě 
300 Kč. Předp�odej a �eze��ace �stupenek na 
MěKIS K. Ho�� (te�. 376 503 412, e-mai�: ku�-
tu�a�kaspho��.cz).

Kino Kašpe�ské Ho�� |

2. 5. a 9. 5. | 10.30
Komento�ané p�oh�ídk� města
P�oh�ídk� s p�ů�odcem o histo�ii Kašpe�sk�ch 
Ho�. Vstupné 45 Kč, 60 Kč. Reze��ace a p�odej 
na MěKIS Kašpe�ské Ho�� (te�. 376 503 413).

s�az před budo�ou �adnice � K. Ho�ách |

6. 5. | 11.30 – 12.30
Os�a�� os�obození - pietní akt
11.30 příjezd ko�on� histo�ick�ch �ozide�, po 
12.00 pietní akt, 12.30 odjezd ko�on�

Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

18. 5. | od 16.00
Přástk� - t�ů�čí dí�na p�o dospě�é
Přij�te si s námi ��t�ořit ���obk� p�o �aše �a-
to�esti.

Ho�sk� k�ub, k�ubo�na 2NP, Kašpe�ské Ho�� |

21. 5. | 14.00 – 16.00
E��opsk� den pa�ků
Speciá�ní odpo�ední p�og�am p�o ná�ště�ník� 
� a�eá�u Střediska en�i�onmentá�ní ��cho�� 
� Kašpe�sk�ch Ho�ách.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

22. 5. | 20.00
Bene�ční konce�t Spi�ituá� k�intet
Úžasn� gospe� � Kašpe�sk�ch Ho�ách (ŘKF)

Koste� s�. Miku�áše, Kašpe�ské Ho�� |

23. 5. | 10.00 – 14.00
Ja�ní b��in�
Botanická ��cházka � oko�í Kašpe�sk�ch Ho� 
k E��opskému dni pa�ků.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

23. – 24. 5. | sobota 10.00 a 19.00,  
nedě�e 10.00
Záhado�ogick� �íkend s přednáškou – 
�ekto� Pet� Vokáč
Fami�� hote� Ri�ancio pořádá přednášk�:  
Tajemst�í Janta�o�é komnat�; Záhadné 
otazník� atomo�é bomb� nacistů; Tajem-
st�í �idského mozku. P�o �íce in�o�mací 
a �eze��aci kontaktujte �ecepci hote�u: te�.: 
379 738 340, emai�: in�o�hote��i�ancio.cz, 
���.hote��i�ancio.cz.

Fami�� hote� Ri�ancio, Kašpe�ské Ho�� |

29. 5. | od 14.00
Noc koste�ů � Kašpe�sk�ch Ho�ách

Kašpe�skoho�ská �a�nost se opět účastní ce�o-
ná�odní akce „Noc koste�ů“. 
Pod�obn� p�og�am: Koste� Pann� Ma�ie  
Sněžné ote�řen 14.00. - 18.00 - možnost 
komento�ané p�oh�ídk�, Koste�  s�. Miku�áše 
ote�řen 14.00 - 18.00 - možnost komento-
�ané p�oh�ídk�, Koste�  s�. Ma�két� ote�řen 
14.00 -  22.00,  komento�ané p�oh�ídk� 
� 16.00 a 17.00,  Konce�t �ážné hudb� � kos-
te�e s�. Ma�két� od 19.00.

Kašpe�ské Ho�� |

30. 5. | 20.00
Muž sedmi seste�
Žihobecké di�ad�o J. K. T��a zah�aje e�otickou 
g�otesku Ja�os�a�a Ha��íčka Muž sedmi seste�.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

30. - 31. 5. | sobota 10.00 a 19.00, nedě-
�e 10.00
Záhado�ogick� �íkend s přednáškou – 
�ekto� V�adimí� Liška
Fami�� hote� Ri�ancio pořádá přednášk�: Ne-
�oz�uštěné záhad� česk�ch dějin; Upíři a ��kod-
�aci � česk�ch zemích; Tajemst�í pa�aps�cho�o-
gie. P�o �íce in�o�mací a �eze��aci kontaktujte 
�ecepci hote�u: te�.: 379 738 340, emai�: in�o�
hote��i�ancio.cz, ���.hote��i�ancio.cz. cena: 
jednot�i�á přednáška 99 Kč, �íkendo�� b�ok 
199 Kč, začátek přednášek: sobota � 10.00 
a 19.00, � nedě�i � 10.00 (u�edené čas� jsou 
o�ientační).

Fami�� hote� Ri�ancio, Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA KVĚTEN - ČERVEN
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KULTURA KVĚTEN - ČERVEN
ČERVEN

6., 13., 20., 27. če��en | od 10.30
Komento�ané p�oh�ídk� města
Městské p�oh�ídk� s p�ů�odcem. Předp�odej 
�stupenek MěKIS Kašpe�ské Ho�� (+420 367 
503 413)

Radnice, Kašpe�ské Ho�� |

6. – 7. 6. | sobota 10.00 a 19.00,  
nedě�e 10.00
Záhado�ogick� �íkend s přednáškou – 
�ekto� V�adimí� Šiška – �edoucí českého 
záhado�ogického p�ojektu Záře
Fami�� hote� Ri�ancio pořádá přednášk�: Ke�to-
�é a jejich tajemst�í, Záhad� obi�n�ch piktog�a-
mů. P�o �íce in�o�mací a �eze��aci kontaktujte 
�ecepci hote�u: te�.: 379 738 340, emai�: in�o�
hote��i�ancio.cz, ���.hote��i�ancio.cz. cena: 
jednot�i�á přednáška 99 Kč, �íkendo�� b�ok 
199 Kč, začátek přednášek: sobota � 10.00 
a 19.00, � nedě�i � 10.00 (u�edené čas� jsou 
o�ientační).

Fami�� hote� Ri�ancio, Kašpe�ské Ho�� |

13. - 14. 6. | sobota 10.00 a 19.00,  
nedě�e 10.00
Záhado�ogick� �íkend s přednáškou – 
�ekto� Jose� Pu�k�t – předseda Fantastic 
Facts C�ubu
Fami�� hote� Ri�ancio pořádá přednášk� Ta-
jemn� h�ad Houska – �akta a �kce; Vo�ni-
chů� �ukopis – nejzáhadnější kniha s�ěta;  
Podi�uhodn� �á�ečn� in�a�ida – nacistické taj-

né zb�aně, UFO, Lud�ík Souček – �ea�ita. P�o 
�íce in�o�mací a �eze��aci kontaktujte �ecepci 
hote�u: te�.: 379 738 340, emai�: in�o�hote�-
�i�ancio.cz, ���.hote��i�ancio.cz. cena: jednot-
�i�á přednáška 99 Kč, �íkendo�� b�ok 199 Kč, 
začátek přednášek: sobota � 10.00 a 19.00, � 
nedě�i � 10.00 (u�edené čas� jsou o�ientační).

Fami�� hote� Ri�ancio, Kašpe�ské Ho�� |

19. 6.
Hudební komedie Nebe na zemi
K meziná�odnímu Dnu hudb� a k 100. 
���očí Vosko�ce a We�icha. SušDi�Och 
předsta�í hudební komedii od Jana We-
�icha a Jiřího Vosko�ce, dop�něnou hud-
bou od Ja�os�a�a Ježka - NEBE  NA ZEMI.  
Děj h�� se odeh�á�á na O��mpu a � ma�ém 
městě kdeko�i� a kd�ko�i� je Vám �ibo, neboť 
jak říká bůh Me�ku� �e hře „ Nezá�eží na jménu 
obce, �idi, ti jsou �šude stejní“. Předp�odej a 
�eze��ace �stupenek na MěKIS Kašpe�ské Ho�� 
(+420 376 503 412).

Kino Kašpe�ské Ho�� |

20. 6. | 14.00 – 00.00
Kašpe�skoho�sk� Den hudb�
Již t�adiční akce konaná ke s�ěto�ému Dni hud-
b�. Těšit se můžete na �ůzné hudební žán��, 
dop�o�odné stánk� s hudební tématikou.

Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

20. - 21. 6. | sobota 10.00 a 19.00, nedě-
�e 10.00
Záhado�ogick� �íkend s přednáškami – 
�ekto� Jitka Lenko�á - spiso�ate�ka
Fami�� hote� Ri�ancio pořádá přednášk�: Zá-
had� Kašpe�skoho�ska; Mimozemšťané � Če-
chách; Tajemst�í techno�ogie dá�no�ěku a taj-
né spo�ečnosti. P�o �íce in�o�mací a �eze��aci 
kontaktujte �ecepci hote�u: te�.: 379 738 340, 
emai�: in�o�hote��i�ancio.cz, ���.hote��i�an-
cio.cz. cena: jednot�i�á přednáška 99 Kč, �íken-
do�� b�ok 199 Kč, začátek přednášek: sobota � 
10.00 a 19.00, � nedě�i � 10.00 (u�edené čas� 
jsou o�ientační).

Fami�� hote� Ri�ancio, Kašpe�ské Ho�� |

27. 6. | 20.00
Bene�ční konce�t B�ána nebes, Vít 
Aschenb�enne� a hosté
Vážná hudba (ŘKF)

Koste� s�. Miku�áše Kašpe�ské Ho�� |

29. 6. | od 16.00
Přástk� - t�ů�čí dí�na p�o dospě�é
Přij�te si s námi ��t�ořit ���obk� p�o �aše �a-
to�esti.

Ho�sk� k�ub, k�ubo�na 2NP, Kašpe�ské Ho�� |

ČERVENEC

Če��enec, s�pen | úte��, nedě�e | 10.30
Komento�ané p�oh�ídk� města
Městské p�oh�ídk� s p�ů�odcem. Předp�odej 
�stupenek MěKIS Kašpe�ské Ho�� (+420 367 
503 413)

Radnice, Kašpe�ské Ho�� |

4. 7. | 13.00 – 23.00
Mount Kašpe�k
Různé žán�� popu�á�ní křesťanské hudb� 
(ŘKF). 

Koste� s�. Ma�két�, Kašpe�ské Ho�� |

16. – 18. 7.
Noční p�oh�ídk� na h�adu Kašpe�ku
Méně je někd� �íce, p�oto se nebojte, 
že po tmě toho u�idíte na h�adě má�o.  
Noční p�oh�ídk�, kte�é �ás za�edou do nit�a 
tajemné h�adní zřícenin�. B�ižší in�o�mace na 
���.kaspe�k.cz


