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„Život měříme příliš jednostranně; podle 
jeho délky a ne podle jeho velikosti. Mys-
líme víc na to, jak život prodloužit, než 
na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí 
se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že 
sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, 
bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“ (Tomáš 
Garrrigue Masaryk)

Petr Málek, starosta Kašperských Hor. 
V době kdy rozhovor vznikl, tomu tak 
bylo. Nyní je po volbách, které skončily 
velmi těsně, a jeden jediný volič chyběl 
k tomu, aby mohl pokračovat v práci, kte-
rou jako starosta začal a pokračovat ve 
směru, který si jako strana zvolili.

Petře, volby dopadly, jak dopadly. 
Přesto si myslím, že tě ty čtyři roky 
ve starostenském křesle nějak zasáhly. 

Jaké to bylo být starostou a co vlastně 
starosta dělá?

Na tuhle otázku jsem odpovídal již ve Zpra-
vodaji. Starosta je vizionář, který má na 
srdci rozvoj města. V současné legislativní 
džungli a přebujelému státnímu aparátu je 
toto úsilí ne nepodobné údělu kamikadze. 
Následně to mnohdy vypadá, že starosta 
dělá převážně hromosvod. 
Jinak je ze zákona dáno, co dělá starosta. 
Reprezentuje obec navenek, jsem tedy 
reprezentant. Dále dělá to, co mu ukládá 
zastupitelstvo a co mu ukládá rada. Každý 
starosta k tomu přistupuje jinak, každý při-
chází s nějakou představou a vizí, to v lep-
ším případě, v horším případě se rvou lidi 
pouze do křesel a chtějí být jenom ti repre-
zentanti. Já jsem to pojal trochu jinak. 

Pokračování na straně 2
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pit hlouběji to město, kde žiju, pochopit 
jeho historii. Daly mi to, že jsem se mohl 
setkat s několika významnými lidmi, ale ne 
ve smyslu významnými z hlediska pozic, na 
kterých působí, ale spíš duchem a srdcem, 
osvícenými renesančními lidmi, ať to byli 
architekti, nebo lidé z jiných profesí. Spolu-
práce na některých projektech byla oprav-
du hodně zajímavá a hodně přínosná, tohle 
byly příjemné věci, které mě na určitých 
úrovních obohatily.

Proč ti visí v kanceláři obraz prezidenta 
Masaryka a ne současného prezidenta?

Je to pán, který se mnou jde už hodně 
dlouho, z kanceláře do kanceláře. A proč 
zrovna Masaryk? Protože Masaryk je ten, 
díky kterému můžeme letos slavit 100 let 
naší republiky. A z mého pohledu, nikdo 
víc pro tuhle republiku neudělal, ještě by 
vedle něj mohl viset tak Karel IV. Je třeba 
vidět tyhle velikány, jejich osud, s jakými 
protivenstvými se třeba právě Masaryk po-
tkával, kdy i sami Češi ho nenáviděli, byli 
proti němu. Cítím z něho obrovskou sílu. 
Ne prospěchářství, ale sílu a vyšší ideu. Od 
něj se tady nikdo jemu podobný za těch 
100 let neobjevil.

co pro tebe znamenají Kašperské Hory?

Kašperské Hory jsou moje srdce, je to můj 
domov. Je to domov, který je zčásti nemoc-
ný a bolavý a potřebuje pomoc, ale je to 
úžasné místo pro život s obrovským po-
tenciálem. Kdykoliv tady budu a projdu tím 
městem, obejdu si ty kopce, z každého se 
na něj podívám… to nejde popsat, to je můj 
domov. Samozřejmě, že doma je tam, kde 
je člověk s těmi nejbližšími. Ale tohle je jiný 
domov. Spousta lidí odsud odešla po roce 
1948 a 1968, nemohli tady dále žít, ale když 
umírali někde v Kanadě, v Americe nebo 
v Austrálii, vždycky si vzpomněli na to, že 
by se ještě chtěli před smrtí podívat domů. 

Jaké jsou tvoje životní priority? Jaký je 
tvůj názor na současný způsob života lidí?

Pravda a svoboda. Když se zamyslím nad 
současným způsobem života lidí, přepadá 
mě smutek. 

Dětí ve škole jsem se ptala kdo je hrdina 
a jestli nějakého znají? co ty na to?

Taky jsem na to odpovídal už ve Zpravodaji. 
Odpověděl jsem, že hrdina je ten, kdo se 
nebojí hledat sám sebe. A za tím si stojím. 

Blíží se Vánoce. Jak je budeš trávit? 
Dodržuješ klasické tradice?

Myslíš, jestli odlévám olovo a házím 
pantoflem? Vánoce se mi za tu krátkou, 
nebo dlouhou, dobu co jsem na svě-
tě, nepodařily úplně v tom dospělém 
věku strávit tak, jak bych si představo-

Dokončení z titulní strany

Pro mě jsou Kašperské Hory krásné, rodné 
město s velkým potenciálem. Je to město, 
o které se dlouhá léta nikdo nestaral a teď 
nemyslím novodobou historii, ale třeba 
50 let zpátky. Byť pořád vzkvétá, cítím 
k němu pořád vnitřní dluh. Kašperské Hory 
mají velký majetkový potenciál na to, aby 
se staly soběstačnou jednotkou, nicméně 
narážíme tady na to, že město je staré, 
svým způsobem „vybydlené“ a je třeba, 
aby tu zůstávali mladí lidé a přicházely sem 
tvůrčí osobnosti. 

co se ti ve funkci starosty podařilo, 
z čeho máš radost?

Mám radost, že vznikl strategický doku-
ment, který popsal současný stav, kde se 
to město nachází po všech stránkách a vy-
tyčil priority a cíle, jak dojít k tomu, aby 
město bylo o 2 - 2,5 tisících obyvatelích, 
aby mohlo smysluplně využívat majetkový 
potenciál, který má k dispozici. Aby se stalo 
zdravým městem.
Mám radost, že se podařilo vstoupit do 
všech tří základních pilířů města, do lesnic-
tví, zemědělství a cestovního ruchu, a za-
čaly se rozvíjet. Vznikla nová stáj, projekt 
na jatka, začali jsme se zabývat městskou 
pilou, tak aby se dříví nevyváželo jenom 
do Německa, ale zůstávalo tady a aby byla 
konkurenceschopnější. V cestovních ruchu 
změnu vnímáme asi všichni, posílili jsme 
složku kultury, město začalo být viditelněj-
ší jako historické centrum a přitáhlo spous-
ty návštěvníků, turistů. Infrastruktura, kte-
rá závisí z velké části na cestovních ruchu, 
začala vzkvétat. 

co se ti naopak nepodařilo?

Nemám zas takovou moc, abych měl všech-
no ve svých rukách. Myslím, že se nepo-
vedlo za ty čtyři roky přesvědčit skupinu 
lidí v určitém věku a v určitých pozicích 
k tomu, aby přišli k volbám a výrazněji nás 
podpořili v našem směru, abychom moh-
li pokračovat dál. Zakládali jsme sdružení 
Kašperky pro život a chtěli jsme, aby lidi 
vyšli z „ulit“, nastartovali komunitní život 
a fungování a přitáhli se víc k sobě. Ne-
chceme budovat prázdnou infrastrukturu 
pro prázdné město. To nemá smysl. Je tře-
ba, aby se lidé přestali bát, začali se zají-
mat o místo, kde žijí a začali si ho brát za 
své. A to není o tom, jestli budeme mít 
novou lampu, nový chodník nebo sportovní 
halu, to je o hlavách a o srdci. 

co ti ty 4 roky daly a co ti vzaly?

Jednak mi vzaly 4 roky života z mého vymě-
řeného času, a vzaly mi dost síly, protože 
jsem do toho hodně investoval. Ale neberu 
to jako ztrátu, beru to jako investici.
Na druhou stranu mi toho spoustu daly. 
Mohl jsem díky těm čtyřem rokům pocho-

val. Tam cítím takový nějaký vnitřní dluh. 
Moje představa Vánoc, je určitě stromeček, 
voní tam to cukroví, hoří tam ty svíčky, ale 
hlavně prožít je v klidu. Lidi před Vánoce-
mi, ale i o Vánocích běsní a přitom ztrati-
li sami sebe. Pojali Vánoce jako kupování 
toho druhého. Jsou schopní se zadlužit, aby 
si mohli dát ty dárky. A to do Vánoc už 
opravdu nepatří. Lidé si nedávají sami sebe. 
Vánoce by měly být o tom, že se všichni 
sejdou a věnují se jeden druhému. Sdílejí 
společný prostor, čas, kdy si vyprávějí a dá-
vají si najevo, že se mají rádi. Otevřou svoje 
srdce a sdílejí ho. 

co bys přál kašperskohorským občanům 
k Vánocům?

Aby se dokázali sejít třeba právě na tom 
náměstí u svařáku, nebo u punče, udělat 
velké kolo, chytit se za ruce a uvědomit si, 
že jsme tady všichni spolu a jeden pro dru-
hého, a že jako solitéři nic nedokážeme.
Chtěl bych všem popřát zdraví, a aby ve svém 
životě našli to svoje štěstí. Aby se na chvíli 
dokázali zastavit a potkat se sami se sebou. 

„Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji 
opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se 
jí ale už musí držet, nebo zabloudí.“ (TGM)

Děkuji za rozhovor.
Lenka Doubková
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máme za sebou ustavující jednání zastupi-
telstva, a já jsem předal úřad starosty nově 
zvolené starostce. Byl jsem požádán o po-
dání zprávy o stavu města ke dni předání 
úřadu. 
Protože to vše již bylo sděleno v předvo-
lebních materiálech našeho sdružení Kaš-
perky pro život, budu velmi stručný:
Zůstatek na běžných účtech je 74 mili-
onů, zůstatek na účtech fondů (teplo, 
voda, ..) je 10 milionů, zůstatek hotovos-

Tloustne, jí a slaví  »
(v mým případě 
vše platí).
Slaví se s rodinou,  »
cukroví, dávají se 
dárky.
Slaví se Vánoce. »
Kouká. »
Kouká se na  »
TV, chodí se na 
hřbitov.
Jím cukroví  »
a jsem s rodinou 
pohromadě.

Znáte nějaké koledy, a pokud ano,  
tak jaké?

Rolničky, Tři králové. »
Neseme Vám noviny. »
Nevím. »
Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce Vala- »
ši, Nesem Vám noviny.
Ano, Nesem Vám noviny. »
Nesem Vám noviny, Veselé Vánoce, Spi  »
děťátko spi, Ježíšku, panáčku.
Tři králové, Nesem Vám noviny. »
Vánoce Vánoce, Ovčáček čtveráček. »
Nesem Vám noviny. »
Vánoce. »

Jak vypadá Ježíšek?
To nikdo neví. »
Tak, jak si ho děti představí. »
Jako moji rodiče? »
Nemám ponětí. »
Netuším, je to miminko. »
Jako můj dědeček. »
Vysoký. »
Jako moje máma. »
Prcek. »
Jako moje máma. »
To je tajné. »

co si přejete pod stromeček?
Ponožky. »
Ponožky. »

Nic. »
Nový telefon a nějaký oblečení. Kos- »
metiku, hodinky na podporu určité věci 
podle barvy hodinek.
Oblečení, kosmetiku a něco do fitka. »
Grafický tablet a hodinky na pomoc dru- »
hým (I-Watch).
Peníze, ponožky. »
Adidas raf simons ozweego. »
Nic. »
Lyže, boty. »
Cokoliv. »

co byste si přáli do nového roku?
Štěstí, peníze, šťastnou rodinu. »
Aby mi vydržel vztah, být šťastný. »
Aby se lidi jenom nepřetvařovali, ale  »
aby se měli rádi. 
Abych se dostala na střední školu, kam  »
chci.
Aby byli všichni šťastný. »
Aby se všichni měli dobře, aby byli zdra- »
vý a chtěla bych pomáhat druhým.
Aby byla celá moje rodina s kamarády  »
zdravá, šťastná a aby mi vyšla brigáda.
Brigádu. »
Aby moji rodiče byli zdraví a šťastní.  »
Abych zhubl. »
Mít dobré známky. »

„Prvňáčci“:

co jsou to Vánoce?
Svátek. »
Ježíšek. »
Ježíšek nosí dárky. »
Chodí čerti. »
Že nosí Ježíšek dárky. »

co se o Vánocích dělá?
Pouštíme si písničky. »
Rozbalujeme dárky. »
Jíme kapra. »
Hrajeme hry s bačkorama, nebo pouští- »
me svíčky, protože máme sud.
Koulujeme se. »
Jíme řízky s bramborovým salátem. »
Čekáme v kuchyni na Ježíška, až  »
zacinká.

Pokračování na straně 4

Anketa - Rada mladších a rada starších

ti 117 tisíc. Investiční akce v plánované 
hodnotě 80 milionů jsou plněny ve výši 
33 milionů. 
Nejvýznamnější investice roku 2018 jsou: 
Rekonstrukce čistírny odpadních vod 
(18 milionů), rekonstrukce bývalé tělocvič-
ny ZŠ (20 milionů), obnova pramenišť Sta-
rý a Nový Ždánov (16 milionů), lesní cesta 
na hrad Kašperk (6 milionů), čistírna od-
padních vod pro hrad Kašperk (3,5 milionu) 
cesta na Pranýř (3,5 milionu).

na tomto místě chci poděkovat všem 
zastupitelům, radním a zaměstnancům, 
se kterými jsem v minulém volebním ob-
dobí spolupracoval. nové paní starostce 
a radním přeji hodně zdaru, pevné nervy 
a zdraví.

Na závěr si dovolím zopakovat jeden z citá-
tů, který jsem použil na začátku minulého 
volebního období. 
„Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové 
a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditel-
nou realitou. Potřebujeme muže a ženy, kteří 
dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly.“ 
( John Fitzgerald Kennedy) 

Petr Málek

Vážení a milí spoluobčané,

V obchodech už je vánoční výzdoba, v te-
levizi běží reklamy na vánoční dárky. tak 
se budeme tentokrát věnovat vánočním 
svátkům.

 „Deváťáci“:

co jsou to Vánoce?
Dny svátků, rodina. »
Den, kdy mají být všichni spolu  »
a šťastní.
Komerční svátek. »
Slavení narození Ježíše. »
To je to, když je rodina spolu, svátek. »
Svátek, kdy jsou všichni spolu a jsou  »
šťastní (ve většině případech).
Narození ježíška. »
Křesťanský svátek. »
Den, kdy jsou všichni spolu. »
Den, kdy jsou lidi spolu. »
Den, kdy jsou všichni pohromadě. »

co se o Vánocích dělá?
Slavnostně se jí u stolu s celou rodinou,  »
rozdávání dárků.
Různé tradice, společná večeře, tráví se  »
čas s blízkými.
Rodiny se schází a předstírají, že se mají rádi.  »
Slaví se, jí se. »
Peče se cukroví, dělá se výzdoba, dávají  »
se dárky.
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O čem jednala rada města?

Dokončení ze strany 3

Čekáme v pokojíčku, až Ježíšek zacinká,  »
jíme řízky a salát.
Pečeme cukroví. »
Jíme kapra, zpíváme kolem stromečku  »
a rozbalujeme dárky.

Znáte nějaké koledy, a pokud ano,  
tak jaké?

Ježíšek. »
Purpura. »
Koleda, koleda Štěpáne. »
Nový rok běží. »
Vánoce přicházejí. »
Halí, belí. »

Jak vypadá Ježíšek?
Jako sněhulák. »
Je bílej. »

Má červenou čepičku. »
Má červenou čepičku a černý vlasy. »
Vypadá jako skřítek. »
Je to moje maminka. »
Má červenej kabát a červenou čepici. »
Má bílý fousy. »

co si přejete za pod stromeček?
Karavan, kde můžu léčit bárbínky. »
Klávesy. »
Karavan pro panenky. »
Lego. »
Klarinet. »
Hot wheels dráhy s krokodýlem. »
Vrtulník na ovládání.  »
Auto na ovládání. »
Lego vlak na dálkový ovládání. »
Lego Minecraft. »
Čtyřkolku. »
Panenku Elsu. »

Panenku. »
Domeček s bárbínkama. »
Panenku Annu. »
Míč, koloběžku a auto na ovládání. »

co byste si přáli do nového roku?
Silvestr. »
Velikonoce. »
Abychom byli chytří. »
Ať jsem zdravá. »
Abychom měli štěstí. »
Abychom měli štěstí a zdraví. »
Abychom šli s maminkou na výlet. »
Aby všichni moji blízcí měli štěstí  »
a zdraví.
Abych měl hezký známky. »
Abych líp uměla češtinu. »
Abych byl brzo velkej, a aby celá moje  »
rodina byla šťastná.

Lenka Doubková

Rada města Kašperské Hory (dále jen 
RM) se 19. listopadu sešla naposledy ve 
složení, ve kterém pracovala ve funkč-
ním období 2014 - 2018: starosta Petr 
Málek, místostarosta Jaroslav chlada, 
Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zdeněk Svoboda 
a ing. Milan Bechyně. Průběh zasedání 
rady města se řídí Jednacím řádem (k dis-
pozici na www. kasphory. cz / úřední 
deska > rada).

Součástí zasedání rady města Kašperské 
Hory je bytová a pozemková agenda. Vzhle-
dem k nutnosti dodržovat nařízení GDPR 
(bytová agenda) a ke značnému rozsahu 
usnesení pozemkové agendy, tyto zveřejňu-
jeme v obvyklé formě na úředních deskách 
MěÚ. Ve Zpravodaji je uvedena pouze část 
z projednávaného programu – kompletní 
usnesení a zápisy z jednání rady a zastupi-
telstva najdete vždy v příslušných oddílech 
na webových stránkách www.kasphory.
cz, k nahlédnutí jsou rovněž v sekretariátu 
MěÚ. 

Z jednání RM 19. 11. 2018 (přítomni 
4 členové, omluvený J. chlada se 
dostavil v průběhu jednání rady)

Čistírna odpadních vod - změny ve smlou-
vě – odbor správy majetku a investic města 
předložil radě města na vědomí změny ve 
smlouvě o dílo na akci „Intenzifikace ČOV 
Kašperské Hory“, která se týká předmě-
tu smlouvy. Nově bude předmět díla vy-
mezen navíc změnovými listy, které tvoří 
přílohu dodatku s tím, že uvedené změny 
mají přednost před definicí předmětu díla 
v projektové dokumentaci a oceněném 
položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu 
smlouvy o dílo. V této souvislosti rada 
města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na stavební práce týkající se akce 

„Intenzifikace ČOV Kašperské Hory“ mezi 
městem Kašperské Hory a VHZ-DIS, spol. 
s r.o., IČ 46961445, kterým se snižuje cena 
díla o částku 291.970,67 Kč bez DPH. Rada 
města současně schválila prodloužení termí-
nu dokončení o 24 dnů a dohodu o narov-
nání, z důvodu prodlení termínu dokončení 
stavebních prací, vypořádáním nároku ve 
výši 595.169,47 Kč bez DPH nefinanční for-
mou (tj. provedením prací v této hodnotě). 
Celková cena akce činí 16.532.485,33 Kč, 
včetně DPH 20.004.307,25 Kč.

Obnova pramenišť nový a Starý Žďá-
nov – ani této investiční akci se nevyhý-
bají změny. Podle změnových listů k akci, 
které předložil dodavatel SMP CZ a.s., IČ 
27195147, ke smlouvě o dílo na stavební 
práce Obnova pramenišť a Přeložka pro-
pojovacího potrubí Nový a Starý Žďánov, 
bylo třeba upravit smluvní vztah v několika 
bodech. Administrace nového řešení včetně 
provedení samotných změn si rovněž vyžá-
dala prodloužení doby realizace díla, a to 
především z důvodu nemožnosti provedení 
prací dle projektu „Přeložka propojovacího 
potrubí Nový a Starý Žďánov“. Navržený 
termín prodloužení dokončení do 30. dub-
na 2019 radní neschválili.
V rámci akce tedy rada města vzala na vě-
domí změnu předmětu díla, ale neschválila 
změnu termínu dokončení díla, na základě 
odsouhlaseného změnového listu schválila 
navýšení ceny díla o 647.531,41 Kč bez DPH. 

Zároveň rada města schválila udělení po-
kuty ve výši 50.000 Kč zhotoviteli stavby 
SMP CZ a.s., IČ 27195147, a to za porušení 
čl. 6.7. smlouvy o dílo v dodržování pravi-
del BOZP.

Další pokuta pro stejného zhotovitele 
stavby - ani probíhající oprava staré tělo-

cvičny neprobíhá bez problémů. Na jedná-
ní rady města předložila vedoucí Odboru 
správy majetku a investic města materiál 
týkající se schválení navržených změn. 
Na základě předloženého odsouhlasené-
ho změnového listu vzala rada města na 
vědomí změnu předmětu díla, a to pře-
devším kvůli změně typu oken vyžádané 
na základě památkovou péčí, změnu typu 
střešní krytiny způsobenou novelizací no-
rem a rozšíření předmětu díla na základě 
skutečného stavu objektu. Dále byl schvá-
len dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovi-
telem SMP CZ a.s., IČ 27195147, kterým se 
navyšuje cena díla o 1.481.367,67 Kč bez 
DPH (na základě odsouhlaseného souhrn-
ného změnového listu) a vyhověla žádosti 
zhotovitele k prodloužení termínu dokon-
čení stavby do 31. 3. 2019. 
Rada města ale i v tomto případě schvá-
lila udělení pokuty dodavatelské společ-
nosti SMP CZ a.s., IČ 27195147 ve výši 
20.000 Kč, za porušení čl. 6.7. smlouvy 
o dílo v dodržování pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.

Oblíbené předzahrádky před místními 
provozovnami, které poskytují občerstve-
ní, rada povolila i pro příští rok. Některé 
z nich od 1. ledna, jiné od května příští-
ho roku. Pro návštěvníky a hosty bude na 
předzahrádkách poskytovat služby celkem 
9 provozoven.

Pokračování na straně 5
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Rada města, která 19. listopadu zasedala 
ve složení, ve kterém vykonávala svou 
práci ve funkčním období 2014-2018, 
dále:

schválila rozpočtové opatření »  týkající 
se dotace pro školu („Obědy do škol 
v Plzeňském kraji“)
vzala na vědomí »  Směrnici k nároku 
zaměstnanců na proplacení pracovních 
oděvů a obuvi – organizační složce Hrad 
Kašperk;

schválila pořízení nového technické- »
ho vybavení pro knihovnu v ceně do 
30.000 Kč bez DPH (PC, operační sys-
tém, tiskárna) a současně pověřila ve-
doucí MěKIS k podání žádosti o grant na 
MK ČR v rámci programu VISK 3 2019;
vyhověla žádosti školy »  o bezplatnou 
zápůjčku prostor Horského klubu pro 
konání Vánočního koncertu ZUŠ dne 
18. prosince;
stanovila odměnu »  za rok 2018 řediteli 
školy;
projednala použití odpisů »  ZŠ, 

ZUŠ a MŠ Kašperské Hory ve výši 
200.000 Kč a rozhodla o jejich pone-
chání v rozpočtu školy jako rezervu pro 
krytí nenadálých výdajů. Zároveň ulo-
žila Odboru správy majetku a investic 
města ve spolupráci s ředitelem školy 
zajistit odborné posouzení stavu zaří-
zení školní jídelny a navrhnout řešení 
a plán oprav, investic a obnovy nevy-
hovujícího, nefunkčního zařízení (včet-
ně rozpočtu).

-red-

Ve dnech 5. a 6. října proběhly volby do 
obecních zastupitelstev. Jejich výsledek – 
sčítání hlasů – byl ověřen českým statistic-
kým úřadem s výsledkem „bezchybný“. Vo-
lební komise splnila v tomto případě svou 
úlohu tak, jak měla.
O čem vznikly důvodné pochybnosti, ve-
doucí k oznámení nadřízeným orgánům 
městského úřadu (registračního úřadu pro 
volby) a orgánům činným v trestním řízení 
byl způsob provedení hlasování v několika 
případech, který v důsledku mohl výsledek 
voleb ovlivnit.
Konkrétně šlo o to, že dvě členky volební 
komise oznámily tajemnici MěÚ, jak probí-
haly volby v DPS Kašperské Hory. Byly vy-
slány předsedou volební komise, aby s pře-
nosnou schránkou obešly přihlášené voliče 
– seniory v DPS – a jim tak bylo umožně-
no hlasování mimo volební místnost, zcela 
v souladu s platnou legislativou. Při voleb-
ních úkonech samotných někteří z obyvatel 
DPS nepřímo potvrdili, že s hlasovacími 
lístky manipuloval ještě někdo jiný, což je 
v rozporu se zákonem.
Registrační úřad tuto skutečnost s obě-
ma členkami komise sepsal v zápisu, 
který obě přečetly, potvrdily a na důkaz 
souhlasu potvrdily svými podpisy. Zápis 
pak byl jako oznámení o zjištěných sku-
tečnostech a žádost o instrukce k pří-
padnému dalšímu postupu registračního 
úřadu, odeslán Krajskému úřadu v Plzni. 
Ten skutečnost v intencích současné le-
gislativy neřešil, oznámení dále nepro-
jednával. Orgány činné v trestním řízení 
– Policie ČR, Krajský soud Plzeň a Okres-
ní státní zastupitelství obdržely rovněž 
shodné oznámení o zjištěných skutečnos-
tech. Vzhledem k tomu, že zákon na tuto 
možnost, že by podobnou situaci zjistil 
registrační úřad, nebo jakýkoliv jiný vo-
lební orgán, nepamatuje, proto nebylo 
oznámení dále řešeno.
Současně také, zcela v souladu s právy, kte-
rá zaručuje zákon (v § 60 z. č. 491/2001 

Říjnové volby 2018: Zpochybněn nebyl 
výsledek voleb, ale provedení hlasování

Sb. o volbách do zastupitelstev obcí) podal 
návrh na neplatnost hlasování, voleb a vol-
by kandidáta, Petr Málek; v té době staros-
ta, jemuž bylo oznámení rovněž předáno. 
Vznikla důvodná pochybnost o tom, jakým 
způsobem byly upraveny hlasovací lístky 
seniorům v DPS, když členky volební komi-
se potvrdily, jak vyplývá z návrhu Krajské-
mu soudu, ze zápisu registračního úřadu 
a ze zápisu z mimořádného jednání volební 
komise (před zahájením II. kola senátních 
voleb):
ze zápisu registračního úřadu, podepsaného 
oběma oznamovatelkami:
„Společně s další členkou komise, byly obě 
určeny předsedou okrskové volební komise 
jako zástupkyně volební komise, pověřené 
návštěvou voličů, kteří požádali o možnost 
volit mimo volební místnost. Mezi nimi byli 
rovněž obyvatelé místního DPS.
Při hlasování a komunikaci členek volební 
komise s obyvateli DPS jim bylo minimálně 
ve dvou případech potvrzeno, že mohlo dojít 
k manipulaci s hlasovacími lístky neoprávně-
nou osobou. Na otázku zda budou obyvatelé 
volit společně s komunálními volbami také 
do Senátu, zazněla odpověď: „Budeme volit 
všechno, oni nám to tam nastrkali.“ Myš-
leny tím byly hlasovací lístky do obálek cizí 
osobou.
Z tohoto důvodu je možné, že došlo k nepo-
volené manipulaci s hlasovacími lístky, a to 
jak pro volby do 1/3 do Senátu PČR, tak do 
zastupitelstva obce“.
Z prohlášení členek volební komise bylo 
odvoditelné, že nejméně ve dvou přípa-
dech hlasování byla zpochybněno tajné 
hlasování (princip hlasování jedné osoby 
za zástěnou) a vznikla pochybnost o tom, 
že příslušný volič hlasoval osobně a osobně 
i upravoval hlasovací lístky.
V obou případech (oznámení i podání ná-
vrhu na neplatnost) šlo o to, aby odpověd-
ný orgán posoudil, zda tato situace mohla 
ovlivnit výsledky voleb. Nešlo tedy, jak je 
mylně interpretováno, o zpochybnění vý-

sledku hlasování ve smyslu sečtení platných 
odevzdaných hlasů.
Vzhledem k tomu, že Kašperské Hory mají 
pouze jeden volební obvod a jeden volební 
okrsek, byly na základě stejných námitek 
vůči způsobu (provedení) hlasování zpo-
chybněny i volby do Zastupitelstva města 
Kašperské Hory, resp. volba kandidáta vo-
lební strany Nezávislí – sdružení nezávis-
lých kandidátů.
Městský úřad Kašperské Hory, jako regis-
trační úřad, jemuž bylo oznámení učiněno, 
se ve svém vyjádření k návrhu s tvrzení-
mi a pochybnostmi, vzniklými na základě 
oznámení, ztotožnil. Naopak, volební stra-
na Nezávislí a její kandidát namítané ne-
dostatky relativizovali a na podporu svého 
vyjádření přiložili mj. čestné prohlášení 
jedné z členek komise, které navštívily dům 
s pečovatelskou službou. I ona však připus-
tila, že „(…) jedna starší paní (…) reagovala 
na dotaz, zda bude hlasovat, tak, že řekla 
něco v tom smyslu, že bude volit všechno, 
protože jí to tam připravili.“ (Toto čestné 
prohlášení, vzniklé zároveň s odvoláním 
podepsaného oznámení – zjistil registrační 
úřad až z usnesení krajského soudu).
Krajský soud, který se jako jediný ze záko-
na příslušný orgán návrhem na neplatnost 
zabýval, v usnesení ze 7. 11. 2018 tento 
návrh na neplatnost voleb zamítl v plném 
rozsahu. Soud při šetření věci dospěl k zá-
věru, že domněnka platnosti volebního 
rozhodnutí voličů nebyla zpochybněna re-
levantním způsobem.
Dne 7. listopadu 2018 nabylo usnesení 
Krajského soudu v Plzni právní moci. Až od 
tohoto dne, bylo možné, v zákonné lhůtě 
do 15 dnů, svolat ustavující jednání zastu-
pitelstva, což se i stalo.
Co je na celé záležitosti k zamyšlení, je 
sama podstata vzniku celé situace. Není 
možné ani účelné ji zde celou znovu rozebí-
rat k tomu Zpravodaj zcela jistě neslouží.

Pokračování na straně 6
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O následném jednání a chování většiny čle-
nů volební komise, kteří se patrně zalekli 
toho, že by se mohlo ukázat, že to co tu 
podle slov jednoho z členů „už od devě-
taosmdesátýho funguje bez problémů“, 
by se vážně mělo změnit…, a své podpisy 
následně odvolali (pouze Krajskému úřadu, 
už ne úřadu registračnímu, u něhož zápis 
a hlavně prohlášení podepsali), o prohláše-

ní typu: „to se mělo zamést pod koberec“, 
„já bych to ututlal“… si může každý úsudek 
udělat sám.
Na rozdíl od některých členů komise se 
registrační úřad nedomnívá, že by se ta-
kovéto skutečnosti měly zametat pod ko-
berec a ignorovat. Naopak - měly by být 
pro členy komise poučením o tom, že je-
jich odpovědnost nelze podceňovat a že 
pravidla pro to, jak postupovat při vol-
bách, mají své opodstatnění a měla by být 

jak voliči, tak členy komisí respektována.
Vysvětlením ke „zdržení termínu zasedání 
ustavujícího zastupitelstva“, považuji tuto 
problematiku za uzavřenou. Před nově zvo-
lenými zastupiteli a novým vedením města 
jsou čtyři roky práce pro město a jeho oby-
vatele. Přejme jim hodně zdaru pro vzkvé-
tající město, spokojený život jeho obyvatel 
a pouze pozitivní zážitky návštěvníků.

Andrea Staňková, 
tajemnice

15 členů nově zvoleného Zastupitelstva 
města Kašperské Hory potvrdilo na usta-
vujícím jednání před zhruba stovkou pří-
tomných občanů slib zastupitele, v němž 
slíbili věrnost České republice, svědomitý 
výkon funkce v zájmu města a jeho obča-
nů a respekt k Ústavě a zákonům České 
republiky. 
Říjnové volby daly mandát 15 členům za-
stupitelstva města, kteří ve čtvrtek 22. lis-
topadu zvolili nové vedení na následující 
čtyřleté funkční období. V zastupitelstvu 
města Kašperské Hory zasedli podle jed-
notlivých volebních stran (sdružení nezá-
vislých kandidátů): 
Za Nové Kašperské Hory: Ing. Alena 
Balounová, Bohuslava Bernardová, Jin-
dřich Ešner, Bc. Lena Yvona Geryková, 
Ing. Hana Naušová, za Kašperky pro 
život Ing. Ondřej Koubek, Petr Málek, 
Mgr. Zdeněk Svoboda, Jiří Bártík, man-
dát za Pohodu získali Jaroslav Chlada, Jiří 
Jirman, Michaela Kalčíková, zastupitelské 
pozice za Nezávislé obsadili Ing. Miro-
slav Mäntl, Radek Mäntl a Mgr. Jaroslav 
Havel. 
Řízení ustavujícího jednání zastupitelstva 
připadlo na nejstaršího člena, Jarosla-
va Chladu. Ten po krátkém úvodu, kdy 
všichni přítomní vyslechli výsledek voleb 
a potvrzení mandátů, pronesl slib a za-
stupitelé jej jednotlivě potvrdili a pode-
psali. Poté se hlasovalo o volbě staros-
ty. Sedm hlasů pro dosavadního starostu 
Petra Málka a osm hlasů pro kandidátku 
sdružení Nové Kašperské Hory Bohuslavu 

Bernardovou rozhodlo o vedení města na 
další čtyři roky. 
Nová starostka převzala z rukou Jarosla-
va Chlady závěsný odznak a dále řídila 
zastupitelstvo, které pokračovalo volbou 
místostarosty, členů rady, zřízením a ob-
sazením pozic v Kontrolním a Finančním 
výboru.
Hlasování se po celou dobu jednání od-
víjelo vesměs ve stylu koalice (Nové Kaš-
perské Hory & Nezávislí – celkem 8 man-
dátů) proti opozici (Kašperky pro život 
& Pohoda – celkem 7 mandátů), a tak 
nebylo překvapením, že i obsazení pozice 
místostarosty, členů rady a obou výborů 
bylo prohlasováno v režii koalice. 
Místostarostou se stal Ing. Miroslav Män-
tl, dalšími třemi členy rady pak Mgr. Jaro-
slav Havel, Ing. Hana Naušová a Ing. Ale-
na Balounová. Předsedou Finančního 
výboru byla schválena Bc. Lena Yvona 
Geryková, členy Hedvika Zahálková a Ra-
dek Mäntl, předsedou Kontrolního výboru 
Jindřich Ešner, členy Jaroslav Nový a Vác-
lav Vintr. Opoziční návrhy na obsazení po-
zic (místostarosta J. Chlada, členové rady 
Mgr. Svoboda, Ing. Koubek, Jiří Jirman, 
předseda finančního výboru P. Málek, 
předseda Kontrolního výboru Ing. Kou-
bek) byly hlasováním odmítnuty.
Přijímáním prohlášení o uzavření man-
želství zastupitelstvo pověřilo (kromě 
starostky B. Bernardové a místostarosty 
Ing. Mäntla, jimž tato pravomoc náleží ze 
zákona) Mgr. Havla, J. Jirmana, Ing. Naušo-
vou, Mgr. Svobodu a Ing. Koubka.

Zastupitelé dále přijali usnesení o tom, 
že pro letošní rok budou odměňováni 
(neuvolnění zastupitelé, členové a před-
sedové komisí, výborů a zvláštních orgá-
nů) v režimu dosavadních odměn a sta-
novili rovněž odměnu pro oddávající. 
Oproti obdobím minulým nebyl zřízen 
Osadní výbor, k jehož případnému zří-
zení nebyly splněny podmínky stanovené 
legislativou. 

Další veřejné jednání zastupitelstva 
města, které se bude zabývat pracov-
ními záležitostmi, se uskuteční ve čtvr-
tek 13. prosince od 17 hodin v Horském 
klubu.

-as-

Nové vedení města 

Foto: „Slib zastupitelů“

Foto: Starostkou města Kašperské Hory se stala 
Bohuslava Bernardová

Vážení čtenáři Zpravodaje, 

dovolte mi, abych Vám popřála 
krásné vánoční svátky prožité v klidu 
a pohodě. Do nového roku Vám přeji 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, 
osobní pohody a úspěchů. 

Bohuslava Bernardová
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Významnou stavební realizací blízké doby 
v Kašperských Horách bude přestavba 
bývalého hotelu Bílá růže na náměstí na 
moderní komunitní centrum s prostorami 
pro Městské kulturní a informační středis-
ko, knihovnu se studovnou a čítárnou, sá-
lem pro přednášky a koncerty, výstavními 
prostorami, kavárnou i částí pro komerční 
využití s přednostní nabídkou pro místní 
výrobce a živnostníky.
Je velice cenné a prozíravé, že přestavba 
pohledově exponované historické budovy 
v centru našeho města byla svěřena jed-
nomu z nejlepších českých architektů sou-
časnosti – profesoru Petru Hájkovi z Fa-
kulty architektury ČVUT v Praze. V této 
souvislosti nás potěšila zpráva, že právě 
prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek zís-
kal letos 11. září prestižní cenu „Architekt 
roku 2018“. Odborná porota, tak oceni-
la Hájkův mimořádný přínos architektu-
ře v posledních pěti letech. Ke známým 
pracím prof. Hájka patří například rekon-
strukce Arcidiecézního muzea v Olomou-
ci, úpravy Jiřského náměstí na Pražském 

hradě, revitalizace 
Zámeckého návrší 
v Litomyšli, vzdělá-
vací centrum Krko-
nošského národního 
parku, obnova te-
ras paláce Lucerna, 
přestavba vodáren-
ské věže na Let-
né v Praze 7 nebo 
rozšíření pražského 
centra umění DOX+. 
Profesor Hájek je 
uznáván jako výraz-
ný architekt střední 
generace i vlivný 
pedagog. Jeho re-
alizace představují 
výjimečné počiny 
na poli architektury 
s přesahy do jiných oborů. V roce 1998 
se svými kolegy založil architektonickou 
kancelář HŠH architekti a roku 2009 
vlastní architektonický ateliér Petr Hájek 
architekti.

Odborná účast předního českého architekta 
na zvelebení a společenském oživení centra 
našeho města nepochybně posílí kulturní 
prestiž Kašperských Hor. 

Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy K. Hory

Pro město Kašperské Hory 
pracuje „Architekt roku 2018“

Foto: Profesor architekt Petr Hájek při převzetí ceny Architekt roku 2018
11. září 2018, foto archiv

Poděkování
Chtěla bych vyjádřit veřejné poděko-
vání Charitě Sušice, která umožňuje 
prostřednictvím paní Jany Halbhubero-
vé cvičení na bolavá záda. Zbavuje nás 
potíží fyzických i duševních svojí odpo-
vědností, trpělivostí a profesionalitou.

Vděčná cvičitelka Marie Pěnková

Pozvánka 
na zasedání

Zastupitelstva města Kašperské Hory

Jednání Zastupitelstva města Kaš-
perské Hory se uskuteční ve čtvrtek 
13. prosince 2018 od 17.00 hodin 
v Horském klubu. 
Na programu jednání zastupitelstva 
bude majetková agenda, fi nanční agen-
da, investiční záležitosti a další.

-red-
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A VŠE NEJLEPŠÍ V PŘÍŠTÍM ROCE

PŘEJE

MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY 
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uZáVĚRKA PŘÍŠtÍHO VyDánÍ JE

15. prosince 2018,
příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Zifčáková Anna
Pilátová terezie
Míčková Emilie

Valášková Květoslava
Kaprová Vlasta

Kratochvílová irena
Kůsová Jarmila

nováková Božena
Hailová ivana

Jáchimová Marie
Korec Jan

Staňková Marie
Kvitová Drahomíra

Pretlová Věra
Rašková Antonie

Dušková Jana
Skypalová Dagmar

Kolářová Marie

narodili se:

Katarína Škvárová
Adéla Hladíková 

Petr Jánošík

zemřeli:

Růžička ladislav
Čiefová Margita 

Pozůstalým tímto vyslovujeme 
upřímnou soustrast. 

 
Pokud si nepřejete být ve Společen-

ské kronice zveřejněni, sdělte nám to 
na MěKiS, nebo e-mailem na adresu: 

zpravodaj@kasphory.cz

Poděkování
Dovolte mi touto formou poděkovat 
Technickým službám města Kašperské 
Hory za stálou ochotu a vstřícnost při 
spolupráci s Oblastní charitou Sušice 
na řešení běžných technických závad 
v Domě s pečovatelskou službou. Spe-
ciální poděkování patří panu Michalu 
Schmídovi, Václavu Jírovi, Alexandru 
Košátkovi a Radku Škvárovi za opera-
tivní zajištění stěhování klavíru ze zám-
ku ve Volšovech do Kašperských Hor, 
kde bude v Domě s pečovatelskou služ-
bou sloužit obyvatelům ke zpříjemnění 
volného času. Nebyla to snadná práce, 
ale pracovníci TS ji skvěle zvládli. Ještě 
jednou díky!
Vám všem přeji požehnané Svátky vánoční 
a hodně zdraví a radosti v každém dni.

Marie Hrečínová Prodanová, ředitelka 
Oblastní charity Sušice

Poděkování
Během října a litopadu byla na domě 
u hřbitova provedena výměna střešní 
krytiny spojená s nezbytným zpevně-
ním konstrukce krovu. Děkuji tímto 
vedení města a především děkuji ve-
doucímu technických služeb, panu Ji-
římu Bártíkovi, za skvěle provedenou 
odbornou práci a výbornou komunikaci 
v průběhu realizace. Jsem rád, že mohu 
se svou rodinou žít pod střechou, do 
které nezatéká.
Zároveň chci všechny návštěvníky hřbi-
tova ve vánočním období pozvat na 
prohlídku betléma. Jde o obnovenou 
tradici kašperskohorského betlémáře 
Wenzela Tutschku. Betlém je vysta-
ven a ve večerních hodinách osvětlen 
v okně domu u hřbitovní brány. Krásné 
prožití vánočních svátků!

Michal Marek

Provozní doba v kanceláři 
technických služeb Města 

Kašperské Hory s.r.o. 

Zavřeno  
od 27. 12. 2018 - 1. 1. 2019

Provoz Městského úřadu Kašperské Hory  
pro veřejnost v době adventních svátků
MěÚ Kašperské Hory oznamuje, že v době vánočních svátků 
a před koncem roku bude provoz úřadu upraven následovně:

čtvrtek - pátek 27. a 28. prosince  uzavřeno z provozních důvodů
pondělí 31. prosince  uzavřeno z provozních důvodů

FinAnČnÍ ODBOR žádá občany, kteří provádějí platby v hotovosti na pokladně úřa-
du, aby tak učinili nejpozději ve čtvrtek 20. prosince do 12:00 hodin. 

Od středy 2. ledna 2019 bude úřad fungovat v obvyklé úřední a pracovní době. 

Provoz Městského kulturního a informačního střediska
pátek 21. prosince  otevřeno do 12:00 hodin
sobota - neděle 22. - 23. prosince  zavřeno 
pondělí 24. prosince  BETLÉM v prostorách radnice  13:00 - 16:00 hodin
úterý 25. prosince  zavřeno
středa 26. prosince  MěKIS + Betlém  13:00 - 16:00 hodin 
čtvrtek - pátek 27. - 28. prosince  MěKIS + Betlém  09:30 - 16:00 hodin
sobota - neděle 29. - 30. prosince MěKIS + Betlém  10:00 - 16:00 hodin
pondělí 31. prosince MěKIS + Betlém  09:30 - 16:00 hodin

Městská knihovna 
bude otevřena pro výpůjčky i vracení do středy 19. prosince do 17. hodin

Od 2. ledna 2019 bude ve všech střediscích MěKiS opět obvyklý provoz, informa-
ce najdete na www.kasphory.cz/turista , stejně jako pozvánky na adventní akce.

-as-
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letos 24. listopadu oslavil své významné 
životní jubileum historik Muzea Šumavy 
v Kašperských Horách pan PhDr. Vladi-
mír Horpeniak.

Vladimír se narodil roku 1948 v Sušici, ve 
školním roce 1963/64 dokončil základní de-
vítiletou školu v Kašperských Horách a pře-
šel na tehdejší jedenáctiletou střední školu 
(gymnázium) v Sušici.
Po maturitě vystudoval v letech 1967–1972 
historii, ukrajinštinu a dějiny umění na 
Filozofi cké fakultě UK v Praze. Od roku 
1976 pracuje jako historik v Muzeu Šumavy 
v Sušici a Kašperských Horách. Odborně 
se zabývá regionálními dějinami, uměním 
a kulturní historií. Publikuje řadu populari-
začních článků, především v časopise Víta-
ný host na Šumavě a Českém lese.
Celý život je spjat s Kašperskými Horami, 
kde žije, pracuje a všestranně se angažuje 
v místním kulturním životě. Podporuje mla-
dé badatele a nabízí jim zázemí na praco-
višti i doma.
Lépe vystihuje, co Vladimír o sobě sám řekl: 
„Od narození spojuji své osudy s městečkem 
Kašperské Hory v srdci Šumavy. Už v době 
vysokoškolských studií v Praze, kdy jsem po-
prvé zaží val delší odloučení od domova, ale 
i přednosti i zápory života ve velkoměstě, sí-
lilo ve mně přesvědčení, že zůstat na Šumavě 
by nemusela být špatná volba.
K obdivu a úctě k Šumavě mne od školních 
let silně inspirovaly zejména tvůrčí pobyty 
akademického malíře Aloise Moravce, který 
tady objevil možnost letního bydlení právě 
v podkroví domku mých rodičů v Kašperských 
Horách. Byl to právě on, kdo ve mně jemným 
způsobem rozdmýchal oheň zájmu o historii 
a výtvarné umění. Na čarokrásnou Šumavu 
mne to stále táhlo, ale najít si tu zaměstnání 
ve vystudovaném oboru se zdálo skoro ne-
možné. Ještě před nástupem vojenské služby 
jsem pracoval celý jeden rok ve výstavním 
oddělení Jihočeského muzea v nedalekých 
Českých Budějovicích, pak na více než dva 
roky jsem se stal učitelem na pošumavských 
základních školách. Když se v roce 1976 ná-
hle vynořila nabídka práce v Muzeu Šuma-
vy, kde naléhavě potřebovali odborníka pro 
zpracování rozsáhlých sbírek společenských 
věd, mé směřování do středu Šumavy bylo 
více než jasné.
Za tu řadu uplynulých let mi práce v Muzeu 
Šumavy dala mnoho tvůrčích příležitostí, 
přivedla ke spolupráci i s těmi nejpřednějšími 
odborníky zejména v oborech historie, dějin 
umění, archeologie, muzejnictví, ale také 
s výtvarníky – malíři, sochaři a restauráto-
ry, v neposlední řadě i s novináři a publicisty. 

Zvláště po roce 1989 se nově rozvinuly kon-
takty se zahraničím, zejména s bavorskými 
kolegy. Pochopitelně jsem hrdý na to, že naše 
muzeum ve srovnání s jinými podobnými 
ústavy není žádnou „chudinkou“ a může se 
právem pyšnit výjimečným sbírkovým bohat-
stvím. Osobně si nejvíce cením inspirujících 
sbírek šumavského skla, výtvarného umění, 
zvláště jedinečných památek středověkého 
sochařství, ale i svérázných dokladů domácí 
lidové kultury a umění. Rád se setkávám s ve-
řejností v rámci odborných výkladů a před-
nášek. Zvláštní radost mi působí realizace 
výstav, kterými se snažíme našemu publiku 
zpřístupňovat sbírkové bohatství jinak ukry-
té v depozitářích, a to muzea nejen našeho, 
ale i jiných institucí. Nejednou nám tak do 
výstavních expozic připutují kulturní poklady 
třeba i z Národního muzea nebo Národní ga-
lerie. Velkým podnětem a neutuchající inspi-
rací muzejní práce je na předním místě stálý 
zájem veřejnosti, který pochopitelně souvisí 
s tím, že Šumava je u nás jednou z turisticky 
nejvíce navštěvovaných oblastí. Návštěvnost 
expozic a výstav se tu tak nepočítá na stov-
ky, ale na tisíce.
Pochopitelně je Šumava plná výzev ke kul-
turní práci i mimo rámec muzea. Léto tak 
kupříkladu netrávím u moře, ale opět na 
Šumavě nejraději při organizaci tradičních 
prázdninových koncertů klasické hudby, 
a to většinou v originálním prostředí míst-
ních kostelů, které navíc oplývají vynikají-
cí akustikou a také cennými historickými 
varhanami. Tradici 
u nás mají zejména 
koncerty komorního 
smyčcového orchest-
ru (vzniklého na Šu-
mavě a pro Šumavu) 
Musica Lucis Praga, 
tvořeného předními 
hráči Symfonického 
orchestru Českého 
rozhlasu v Praze 
a České fi lharmo-
nie. Ti často mezi 
sebe zvou vynikající 
sólisty jako třeba 
houslistu Václava 
Hudečka nebo fl ét-
nistu Jiřího Stivína. 

Letošní 
jubilant

VÁNOCE S VŮNÍ KÁVY
ORiGinálnÍ DáREK PRO MilOVnÍKy KáVy Či ČAJE

*široký výběr kávového příslušenství k domácí přípravě kávy
*čerstvě pražená káva
*sypané francouzské čaje v luxusních 
dárkových kazetach
*barevné KeepCupy
*dárkový poukaz a spoustu dalšího...

RÓSTA KAFE - PRAŽÍRNA KÁVY | KAŠPERSKÉ HORY (POD NÁMĚSTÍM)

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A VOŇAVÉ SVÁTKY A DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ

Denně otevřeno 10 - 18 h

Také vlastní muzicírování patří k mému ži-
votu v šumavských horách, rád příležitostně 
doprovázím svou hrou na varhany i zpěvem 
bohoslužby v místních kostelech. Několik let 
jsem se věnoval také práci v místním kinu, 
úspěchy zaznamenaly tematické fi lmové 
přehlídky a festivaly. Do pole mé působ-
nosti patří také péče o památky, spolupráce 
s médii, dopisovatelská činnost. Organizace 
koncertů i jiných společenských akcí je mož-
ná především prostřednictvím Šumavského 
kulturního spolku, jehož jsem zástupcem. 
Zájmy místní kultury se snažím prosazovat 
i v rámci komunální politiky jako zastupitel 
a předseda kulturní komise“.
Vladimír Horpeniak je doopravdy před-
ním znalcem dějin Šumavy, přesto zůstá-
vá skromným, pokorným a přátelským 
člověkem k lidem kolem sebe.

Karel Větrovec

 

Technické služby Města 
Kašperské Hory s.r.o. 

www.ts-kh.cz 
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Ze školky
Barevný podzim je v plné síle, ve školce se 
o barvičkách nejen učíme, ale užíváme je ve 
všech činnostech třídního vzdělávání - hry, 
pracovní a výtvarné činnosti, vycházky do 
přírody a pozorování barviček v podzimní 
přírodě, sběr přírodnin, návštěvy IS SEV 
s podzimní tématikou,....
Dušičkové a halloweenské období si připo-
mněly děti hravou formou ve školce i v od-
poledních hodinách společně s rodiči při 
příjemném tvoření, děti a rodiče ze třídy 
"Včelek"využili zahradu školky k opékání 
buřtíků a po setmění k uspávání broučků 
za doprovodu světel lampionů , lucerniček 
a zpěvu ukolébavky.
Další světýlka doprovázela svatomartin-
ský průvod, který již několik let pro veřej-
nost připravujeme. Nechyběl sv. Martin se 
svým koníkem, který všechny doprovodil 
na naše krásné náměstí, kde vyslovil své 
poselství. Nechybělo občerstvení a poda-
rování se navzájem svatomartinskými roh-
líčky. Děkujeme Vám proto za podporu, 
zároveň děkujeme za pomoc Policii ČR, 

místním hasičům, technickým službám, 
Měkisu a samozřejmě sv. Martinovi.
Děti ze třídy „Včelek“ také uzamkly přírodu 
svými malovanými klíči, popřály celé příro-
dě klidný zimní odpočinek a určitě se bu-
dou těšit na jarní odemykání přírody.
Ve školce a místním kině jsme měli možnost 
zhlédnout dětská divadélka, při kterých se 
děti nejvíce těší na to, aby se mohly stát 
součástí příběhu a také si zkusit zahrát. 
Pokračujeme také ve cvičení „Sparťan“ ve 
sportovní hale, předškoláci navštěvují krou-
žek angličtiny.
Ještě se vrátíme k návštěvě herního cen-
tra „Babalu“ a školky v Grafenau. Všem, 
co budou mít cestu společně se svými 
dětmi do našeho partnerského města 
Grafenau vřele doporučujeme návštěvu 
tohoto herního centra. Děti byly nadšeny 
spoustou herních prvků, zábavných průle-
zek, autodráhou, horolezeckými stěnami. 
Po pravdě vůbec se jim z centra nechtělo. 
Veselého hraní jsme si užily i my-učitelky 
a tak jsme se navrátily do dětských let. 
Byla to paráda! Se školkou sv. Elisabeth 
nás pojí vřelé přátelství, děti se vracejí se 
spoustou zážitků.
V období do konce kalendářního roku 
si „Včelky“ prožijí pyžamový den, bu-

deme se těšit na další divadélka s mi-
kulášskou a vánoční tématikou, připra-
víme se k vánočnímu besídkování, do 
školky určitě zavítá mikulášská družina 
a snad na děti také nezapomene Ježí-
šek s dárečky!
Celý rok utekl „jako voda“. Podařila se 
nám uskutečnit spousta věcí a další spous-
ta nás opět čeká. Budeme se těšit na vá-
noční období a přicházející rok 2019. Celá 
naše školka vám přeje krásné, pohádkově 
zimní a pohodové prožití vánočních svát-
ků, příjemné vyplutí do roku 2019, který 
si prožijte se svými přáteli a jen v radost-
né náladě!

Radka Kolářová a Jana Bártíková

↑ Zamykání lesa

↑ ↓ Dílničky
← Divadlo s klaunem Ferdinandem

← ↑ Výlet do Grafenau a návštěva herního centra 
BABALU
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V období Vánoc se často objevují příběhy 
a vzory lidí vykonávající dobré skutky. Rád 
bych vám přiblížil skutečnou událost, která 
se stala přímo nám, a to v naprosto opač-
ném období. Během parného léta, kdesi 
v zapomenutém kraji, nám doslova teklo 
do bot a člověk se smyslem pomáhat dru-
hým bez rozdílu nabídl svou střechu nad 
hlavou.
Na začátku července táboříme jako skaut-
ský oddíl na nedaleké louce uprostřed smr-
kových lesů. Spíme tam převážně v indián-
ských stanech zvaných tee-pee a změnou 
režimu se chceme více přiblížit přírodě ze 
které vychází jistá přirozenost.
Tábor byl již v plném proudu a denní pro-
gram šlapal jako hodinky. Přišel čas na ce-
lodenní výpravu a opuštění tábořiště. Měli 
jsme všichni skvělou náladu a výprava byla 
příjemná změna. Neznámý kraj hned za le-
sem ve všech vzbudil jistou dobrodružnou 
nejistotu.
Prvním cílem byla méně známá rozhledna, 
kde můžeme vidět severní svah Javorníku 
a Boubína. V dálce se také tyčí Svatobor 
a opačným směrem lze zahlédnout kousek 
Strakonic. Pod rozhlednou byla zasloužená 
pauza a skromný oběd. Čas nás tlačil a do-
šli jsme do druhého cíle. Opravený starý 
mlýn v podobě skanzenu. Hodina v mlýně 
nám utekla a zpáteční cesta byla zvolena 
jiná, tak aby byl vytvořen okruh. Cesta 
vedla jenom na druhé straně údolí a celou 
dobu byla na očích příchozí trasa.
Najednou se začalo zatahovat. Zvedal se 
vítr a nepříjemně se ochladilo. Každý z nás 
už věděl, co přijde. Našli jsme hezkou cestu 
po louce a měli jsme jasný cíl. Za dvě ho-
diny chůze jsme v táboře na večeři. Ovšem 
nás přepadl vydatný déšť. Rychlé obléknutí 
pláštěnek a pokračování v pochodu byla již 
naučená reakce skautů. Hlavně se nemůže-
me zastavit, nikdo neví, kdy to přestane. 
Všichni měli pláštěnky s kapucí a vesele si 

to mohli kráčet dál. V první vesnici déšť 
pomalu ustal mohli jsme se procházet po-
dél cesty s výhledy na suchou krajinu, třeš-
ňovou alej a v dálce zvedající se Šumavu. 
Měli jsme před sebou poslední dlouhý úsek 
a v dálce jsem již viděl lesní křižovatku se 
stavením, která byla kousek do tábora. Při 
troše fantazie jsem už cítil i večeři, jak její 
vůně kličkuje mezi kmeny stromů.
V druhé a poslední vesnici se z oblohy sta-
la jenom černá clona. Najednou bylo ticho. 
Nic se nehnulo a i přesto, že bylo pozdní 
odpoledne, padlo výrazné šero. Během se-
kundy padl neskutečný příval deště. Déšť 
byl tak silný, že nám mlátil do pláštěnek 
a nebylo slyšet vlastního slova. Suchá krajina 
tomu vůbec nepomohla a do minuty se po 
silnici valil potok. Poslední možností bylo se 
schovat pod širší střechu opuštěného domu 
a přemýšlet o náhradním plánu, jak dopravit 
nejmenší skauty v bezpečí do tábora. 
Najednou vidíme otevřená vrata v protěj-
ším domě a mávajícího pána. Křičel na nás, 
ať se jdeme schovat k němu. Do garáže 
spojené s dílnou se mu navalil celý skaut-
ský oddíl v pláštěn-
kách a s batohy. 
Pán zapnul obří 
teplomet a jeho 
žena uvařila něko-
lik konvic čaje. Na 
zemi bylo spousty 
vody a okna orose-
ná. Mohli jsme se 
u něj krásně ohřát 
a pán pořád něco 
nosil. Ptal se, jestli 
něco nepotřebuje-
me a celkově měl 
pořád s námi něja-
kou starost. Bylo 
na něm vidět, jak 
mu dělá vážně ra-
dost pomoci lidem 

v jeho malé vesnici a nabídnutí přístřeší 
před zblázněným počasím. Průtrž mračen 
pořád neustávala a museli jsme kontakto-
vat lidi v táboře, ať odvezou ty nejmenší. 
Pán se přidal s jedním autem a pomohl 
tak doplnit kolonu. Když jsem mu děkoval, 
pořád nám se skromností opakoval, že lidé 
si mají pomáhat.
Pro spousty dětí to bylo možná první vel-
ké dobrodružství a mohli vidět skutečnou 
pomoc v běžném životě. V táboře na nás 
čekal roztopený srub, teplá večeře a vy-
právění pocitů z tohoto dne. Při příchodu 
posledního člověka do tábora déšť a ustal 
a vykouklo na nás i podvečerní slunce, kte-
ré propichovalo zvedající se opar mezi kme-
ny. Po deštivé túře člověk vnímá tábořiště 
v lese jako vrchol civilizace a hořící oheň 
v tee-pee jako útulné místo pro sychravé 
dny. Dokonce i děti se po několika dnech 
táboření prostě více obrní. Druhý den bylo 
jasné léto a nebyla z toho snad ani rýma. 
Jen večer byl bez nočních hlídek a spánek 
byl hluboký, dřív než jindy.

Zdeněk Kůs

Dobrý skutek skautům neutekl

Mnozí z vás jistě pamatují, jak koncem roku 
2004 jsme pořádali finanční sbírku na ob-
novu Kohoutího kříže, který byl více jak 
100 let chloubou nejen Nicova. Byla úspěš-
ná a již za rok, i vaší zásluhou, stál nový 
kříž na svém místě. Krom toho sbírka sta-
čila i na informační tabule, a ještě na nový 
kovový křížek na Královský kámen.
Nyní máme, opět v době předvánoční, 
možnost poskytnout nějakou finanční část-
ku na zhotovení křížku, který kdysi stával 
na skále u mostu do Anína a po válce ne-
návratně zmizel. Velmi čilý spolek Přátelé 
Mouřence chce dát zhotoviti křížek nový, 

Pomůžeme zase?
a tak bude jistě vdě-
čen za jakýkoli Váš 
příspěvek, který mů-
žete předat v rámci 
adventních nedělí na 
našem náměstí. Za 
vaše pochopení pře-
dem spolek děkuje. 
Příspěvek je možno 
zaslat spolku Přátelé 
Mouřence i na č.ú. 
2801028811/2010.

Emil Kintzl, 
spoluorganizátor
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Je dobře, že na Šumavě 
tetřevů přibývá, ale...
Výskyt tohoto krasavce je stále důvodem 
k trvajícím uzávěrům přístupu do některých, 
dříve navštěvovaných šumavských míst. Jed-
ná se již velmi dlouho o žádanou cestu na 
Modrý sloup a ministr životního prostředí 
i ředitel NPŠ předpokládají a již pár let sli-
bují, že v dohledné době tato cesta bude 
v omezeném termínu konečně otevřena. 
Vše záleží na tom, jak dopadne projednávání 
vlivu zpřístupnění na populaci tetřeva. A to 
projednávání bohužel trvá již několik let.

Každé pondělí a čtvrtek mají nejen kašper-
skohorští občané, ale i turisté možnost při-
jít si zacvičit jógu v multifunkční tělocvičně 
pod dozorem cvičitelky Lucie Žaloudkové.
Co je vlastně jóga a proč bychom se jí vů-
bec měli zabývat? Na to nám odpověděla 
právě Lucie Žaloudková.

lidé všeobecně necvičí. někteří se 
vymlouvají, že nemají čas, jiní jsou 
pracovně zaneprázdněni, někdo si myslí, 
že cvičit nepotřebuje. co je vlastně jóga 
a jak je člověku prospěšná?

Jóga znamená v původním významu „pev-
né spojení“. Pro každého může znamenat 
něco jiného a každý si v ní může najít to, co 
právě potřebuje. Ať už fyzické cvičení, kte-
ré mu přinese posílení a protažení celého 
těla, jiného osloví možnost kompenzovat 
sedavé zaměstnání terapeutickým cvičením 
a vyřešit tak případně bolesti páteře či zad, 
pro někoho dalšího to je způsob, jak si najít 
klidné místo v běžném dni a obrátit pozor-
nost k sobě.
Já sama jsem začala s cvičením, s cílem ule-
vit si od stresu z práce a najít si čas pro 
sebe. Díky inspirativním učitelům mě zača-
ly zajímat další věci, jako schopnost rozvíjet 
vnímavost ke svému tělu, jak pracovat s de-
chem a nastavením mysli. 

Jóga je často spojována se slovem 
meditace. Je tomu tak?

Slovo meditace zde vnímám jako „velké“ 
slovo. Velice často lidi odradí, protože oni 
přece meditovat nebudou. Ale když ho 
zaměníme za výraz „sednout si na chvíli 
v tichu sám se sebou“ tak už to nemusí 
působit tak hrozivě. Už jen to, že si věnu-
ji 5 minut v klidu, může mít harmonizující 

účinky. Může to být něco, čím začnu den. 
Ráno má totiž své kouzlo v tom, že mozek 
není ještě úplně nastartovaný, jsme v ta-
kovém polo-probuzení a soustředění může 
být pro nás jednodušší. Je to o přenesení 
věcí z podložky do běžného života. Hezky 
to vystihuje moje oblíbená fráze: „Nežije-
me, abychom cvičili jógu, cvičíme jógu, aby-
chom žili – snáze, veseleji a s větším šar-
mem“. (Leslie Kaminoff, Amy Matthews)

Jógu jste začala v Kašperských Horách 
cvičit teprve nedávno. Jak často 
probíhají Vaše hodiny a kdo všechno se 
může na jógu přihlásit?

Lekce jógy probíhají ve sportovní hale dva-
krát v týdnu. V pondělí ráno mám tzv. ran-
ní jógu v čase od 8.30 hodin do 9.30 hodin 
a ve čtvrtek máme cvičení plynulé jógy od 
19.00 hodin do 20.00 hodin. Na lekci může 
přijít každý. Nejde o to, do jakého rozsahu 
se v jednotlivých fyzických pozicích dosta-
nete. Snahou je spíše za pomoci pohybu 
a uvolněného volného dýchání začít vnímat 
své vlastní tělo a napojit se na něj. Respek-
tovat jeho přednosti i omezení a pečovat 
o něj. 

Pokud se rozhodnu navštívit Vaší lekci, 
co potřebuju ke cvičení?

Ochotu a otevřenost vyzkoušet něco 
nového.
Jinak Vám stačí pohodlné oblečení, ideálně 
elastické, ve kterém se cítíte dobře. Pokud 
se chystáte cvičit pravidelně, stojí za to po-
řídit si svou vlastní podložku a můžete si 
ještě přibalit svoji oblíbenou deku na při-
krytí při závěrečné relaxaci. Pro nováčky 
jsou vítanou pomocí blocky. Jsou to takové 
pěnové cihly, které fungují jako podpo-

ra v přípravných fázích na novou pozici. 
Umožňují také modifikaci pohybu při men-
ším rozsahu těla, případně nabízejí příjem-
nou oporu zad při záklonech.

Je jóga vhodná i pro muže?

Zajímavé je, že v původní jógové tradici 
byla jóga přístupná pouze mužům. Jóga je 
ideálním způsobem, jak kompenzovat silo-
vé sporty – protáhne zkrácené svaly, posí-
lí střed těla a vyrovná dysbalance v těle, 
které můžou vznikat, pokud jednostranně 
zatěžujete jednu část těla. Za mě je největ-
ším benefitem postupné zvyšování rozsahu 
pohybu a rozšiřování pestrosti pohybu. Po-
kud se mužům podaří i zvyšovat vnímavost 
ke svému tělu díky józe, mohou s ním pak 
lépe pracovat i při své primární pohybové 
aktivitě. 

Jak se staví k józe kašperskohorští 
občané?

V Kašperských Horách již existuje přátelská 
komunita jógových studentů a mít možnost 
zde vést lekce je pro mne radost. Doufám, 
že se nám podaří se ještě rozrůst. Je mi 
potěšením k tomu přispívat.
Děkuji za rozhovor.

Lenka Doubková

Jóga na Šumavě

Podobný problém provází i cesta do Klos-
termannova dějiště románu Ze světa lesních 
samot, do Podroklaní, kde stále jen chátrá 
a snad čeká na opravu známá Roklanská 
chata. Turisté by jistě rádi přivítali možnost 
procházky kolem Černého jezera, projít 
po lávkové cestě nad sousedním jezerem 
a konečně i z Čech vystoupiti na Svaroh 
k ruinám Juránkovy chaty, tak jak to bylo 
možné pár let po druhé světové válce, než 
to zatrh bolševík.

Nešlo by si vzíti příklad ze sousedního 
parku bavorského? Tam také žije tetřev 
a rozmnožuje se a přesto turisté mohou 
navštěvovat v omezeném termínu místa 
jeho výskytu. Místo našich zákazů vstupu, 
je tam informace tohoto znění i v češtině. 
„Vyrušení tetřeva v zimě, během toku, 
hnízdění a odchovu mláďat, může zname-
nat ohrožení jeho života. Proto se cestou 
chovejte ohleduplně. Neopouštějte v době 
od 1. 11. do 30. 6. vyznačené cesty a lyžař-
ské trasy. Pomozte tetřeva uchránit před 
vyhubením. Mnohokrát děkujeme.“
Tak jen stále doufám, že u nás z té stále sli-
bované dohledné doby se nestane doba ne-
dohledná. Snad by stačilo trochu napodobit 
to, co už funguje na druhé straně hranice 
a bylo by u nás po rozepřích a zavládla by 
konečně spokojenost .

Emil Kintzl
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Náboženské vánoční hry bývaly ve středo-
věku původně součástí liturgie svátků Na-
rození Páně slavené v kostelech. Opíraly se 
o vyprávění evangelií a připomínaly zejména 
zvěstování narození Ježíše pastýřům, pří-
chod a klanění svatých Tří králů i vraždění 
betlémských neviňátek. S tím jak tyto hry 
přijímaly do sebe stále více světských prvků 
a improvizací, opouštěly posvátný prostor 
chrámů a nacházely své místo na náměstích 
a tržištích. Jako účinný prostředek evangeli-
zace v době protireformace velikonoční ale 
i tyto vánoční hry podporovali u nás zejmé-
na jezuité. Vánoční hry se pak nejdéle udr-
žely v lidovém venkovském prostředí a to až 
do prvních desetiletí 20. století. 
Podle regionálního badatele Josefa Schram-
ka (1856 - 1940) bylo tomu tak i na staré 
Šumavě, kde zejména vesnická mládež už tý-
den před Štědrým dnem předváděla v míst-
ních hostincích hru o Ježíškovi - „Christ-
kindlspiel“. Jak Schramek popisuje, účinkující 
měli na sobě jednoduché kostýmy. Takzvaný 
„Trabant“ – vojín stráže ve verších oznamo-
val jednotlivé akty a scény, pak ustoupil, aby 
dal prostor hlavním postavám. Svatý Josef 
a Panna Maria putující do Betléma hledají 
nějaký útulek. Marně klepou na dveře tu či 
onde. I hostinský je bez okolků vyhodí. Hlu-
boce zarmoucený Ježíšův otčím se obrací ke 
svaté Panně: „O, Maria mein!“ – vzdychá 
a naříká, stěžuje si na zimu a hluboký sníh 
i bezcitnost lidí. Vážnou scénu však náhle 
vystřídá humorný výstup židovského hand-
líře, který provádí různé žertovné kousky. 
Ověšen kůžemi, krabičkami od sirek a po-
dobnou veteší směšně poskakuje a nabízí 
své zboží, při tom zvláštním nosním tónem 
přednáší své větičky. Krátce na to přicházejí 
na scénu pastýři oblečení do tlustých chun-
delatých kožichů a čepic, něco si mezi sebou 
šeptají nebo si vášnivě zahrají karty… Hru 
doprovázely vhodné vánoční zpěvy, ke kte-
rým se ochotně přidávalo i přítomné obe-
censtvo. Na střední Šumavě, zejména v okolí 
Kašperských Hor, předváděli hry o Ježíškovi 
většinou chudí lidé, kteří za své účinkování 
očekávali alespoň nějakou skromnou od-
měnu. Hráli ve vesnických hostincích nebo 
u sedláků ve velké světnici. Hru složenou 
v neumělých verších doplňovali žertova-
nými improvizacemi a koledami. Účinkující 
měli na sobě jakési kostýmy, vystupovaly 
osoby jako Josef, Maria (vybavená panen-
kou a kolébkou), anděl – ohlašovatel, tři 
pastýři, svatí Tři králové, Herodes, Kaifáš, 
hostinský, sedlák, dva židé a čert. Putovali 
od vesnice k vesnici, od samoty k samotě, 
v průvodu, v jehož čele kráčel anděl nesou-
cí na dlouhé tyči zlatou hvězdu. Na podob-
né produkce „Christkindlsingen“ – zpívání 
o Jezulátku, na kterém se podíleli děti i do-
spělí, vzpomínal německý rodák z Kašper-
ských Hor Karl Kiml. Uváděl, že hlavními 

osobami zde byli svatý Petr, Panna Maria, 
svatý Josef - zvaný „Holla – Holla“, ovčák 
a ovčačka. K tomu regionální historička 
Maria Frank přidala jako zajímavost kro-
nikářský údaj, že v obci Červená nedaleko 
Kašperských Hor koncem 19. a počátkem 
20. století předváděly pastýřské a jesličko-
vé hry děti z místní školy pod vedením uči-
tele Franze Beywla. Tato dětská představe-
ní neměla daleko k tomu, aby do biblického 
příběhu se přidaly také různé pohádkové 
prvky včetně vystoupení skřítků.
Všeobecnou rozšířenost vánočních her na 
Šumavě dokládá existence tří desítek rukopi-
sů z 19. století se záznamem textů němec-
kých vánočních her z oblasti mezi Vimperkem 
a Českým Krumlovem, na které upozornil 
domácí badatel Adalbert Jungbauer v roce 
1911. Vzhledem k tomu, že se tyto hry šířily 
většinou ústním podáním, je přípustné hle-
dat jejich původ v mnohem starší minulosti. 
Mimořádně cenný protějšek německých li-
dových her o Ježíškovi představuje v pošu-
mavském regionu česká „Komedie vánoční 
o narození Syna Božího“ z Vlachova Březí, 
která se v tomto starobylém městečku hrá-
vala nejpozději už od roku 1713.
Po dlouhé odmlce více než půl století na 
tradici šumavských vánočních her navázaly 
v nejnovější době oblíbené živé betlémy. 
Zejména v době po roce 2000 je můžeme 
zaznamenat v řadě míst Šumavy a Pošumaví 
jako v Klatovech, Sušici, Kašperských Horách, 
Záblatí nebo v Českém Krumlově. Tyto betlé-
my s živými osobami v kostýmech a s rekvi-
zitami nestaví jen na vytváření jakýchsi sta-
tických obrazů, ale často rozvíjí milé vánoční 
divadlo, které s jistou dávkou tradiční naivity 
prostřednictvím jednoduchých výstupů tlu-
močí příběh narození Ježíše. Scénky, v nichž 
například v Kašperských Horách vystupují 

vypravěč – evangelista, Josef, Maria s děťát-
kem, pastýři, daráci – koledníci, andělé, Tři 
králové i zlý král Herodes se svým rádcem, 
jsou prokládány nejznámějšími českými kole-
dami, k jejichž zpěvu se spontánně přidávají 
prakticky všichni přítomní diváci. Nebývá 
výjimkou, že se tu do celkového obrazu za-
pojí i zvířata - ovce, kozy nebo i pejskové. 
Zvláštní pozornost hranému betlému věnují 
v posledních letech právě lidé v Kašperských 
Horách. Své tvůrčí nadšení tu místní diva-
delní nadšenci spojili se zkušenostmi přátel 
- ochotníků ze sousední Sušice. Osou před-
stavení, které se nevyhýbá ani hereckým 
improvizacím, je text lidové hry „Betlémská 
hvězda“, kterou možnostem souboru a okol-
nostem místa přizpůsobil a dotvořil režisér 
představení Radek Nakládal ze Sušice, zná-
mý v místě i širokém okolí především svý-
mi hereckými i moderátorskými aktivitami. 
V divadelní práci se mnohé naučil od svého 
tchána, zasloužilého šumavského učitele, 
nedávno zesnulého Jiřího Oudese, který 
rovněž tady čitelně přispíval k obrození této 
zapomenuté vánoční tradice. Dalo by se říci, 
že živý betlém v Kašperských Horách má 
i svou hereckou hvězdu. Je jí nepochybně 
známá osobnost Šumavy – legendární uči-
tel, sportovec a publicista Emil Kintzl, který 
v roli obávaného biblického krále Herodesa 
je naprosto nepřekonatelný. 
Betlémské divadlo v Kašperských Horách 
patří dnes opět neodmyslitelně k místní vá-
noční tradici. Rovněž letos se bude hrát na 
Štědrý den 24. prosince za každého počasí 
na kamenném schodišti na náměstí před 
kostelem sv. Markéty od 15 hodin. Přijďte 
se svátečně naladit, oslavit Narození Páně, 
zavzpomínat na starou Šumavu a zároveň 
povzbudit obětavé místní divadelníky!

PhDr. Vladimír Horpeniak

Vánoční hry a živé betlémy na Šumavě

Vánoční lidová hra o Ježíškovi - Fefry u Prachatic, kolem 1890, St. okresní archív Prachatice
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Unikátní historická fotografi e z vánoční 
slavnosti dětí v Kašperských Horách někdy 
z první poloviny 50. let 20. století z archi-
vu Muzea Šumavy. Na jevišti místní soko-
lovny vítají Dědu Mráze zástupci pionýrů, 
svazačky (členky Československého svazu 
mládeže), příslušník Lidových milicí, po 
zuby ozbrojení příslušníci Pohraniční stráže 
a Československé lidové armády, nechybí 
ani „soudruh z okresu“. Provázen skupinka-
mi dětí, přijel Děda Mráz do našeho města 
na saních údajně odkudsi ze Sovětského 
svazu, z dalekého východu, ze zasněžené 
tajgy (ve skutečnosti od Cikánky). Cestou 
se prý zastavil v Moskvě v Kremlu přímo 
u samotného soudruha Josipa Vissariono-
viče Stalina, aby pak Kašperskohorským 
mohl tlumočit jeho nejsrdečnější pozdravy 
a upřímné vybídnutí k tomu, aby ve své ko-
munistické víře v lepší zítřky pevně vytrvali 
a stavěli se tvrdě proti všem odpůrcům so-
cialismu, zejména západním imperialistům 
včele s USA. Slavnost pak pokračovala ve 
zcela zaplněné sokolovně velkou vánoční 

akademií, v jejímž programu převládaly 
samozřejmě politicky angažované budo-
vatelské písně i ruské rozjásané častušky 
v podání místních pionýrů. Když pak na 
chvíli utichl halasný zpěv i strohé projevy, 
pozornost se obrá-
tila k obrovskému 
nazdobenému vá-
nočnímu stromu 
se světýlky, který 
svou špicí sahal 
vysoko až ke stro-
pu. U této „jolky“ 
(jak se tehdy pod-
le ruského vzoru 
říkalo) pak Děda 
Mráz podělil každé 
malé i velké dítko 
dárečkem, v němž 
nechyběly tenké 
ilustrované sešitky 
ruských pohádek, 
tištěné v azbuce. 
Že těch „hodnot-

ných“ dárků muselo být dost, si můžeme od-
vodit ze skutečnosti, že místní základní škola 
mívala tehdy více něž pět stovek žáků.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

I takové byly Vánoce v Kašperských Horách!

X. ročník pochodu

 ODYSEA SOUDNÍHO SLUHY
k uctění památky pana Františka Kortuse

8. 12. 2018
   sraz v 9.00 hod. u kašny v Kašperských Horách

Tělovýchovný spolek Javorník pořádá tradiční výstup na 
rozhlednu Karla Klostermanna na Javorníku.

K poslechu zahrají Šumavští kozáci a Šumaři ze Stach.
Stánek s občerstvením vždy od 10:00- 16:30 hod.
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Příjemné vánoční chvíle může kromě 
stromečku, koled a cukroví vykouzlit 
i krásná kniha. Z novinek knižního 
fondu kašperskohorské knihovny 
proto vybíráme dva tituly, které svou 
laskavostí potěší malé i velké čtenáře.

An leysenová: louskáček

Je Štědrý večer a Klárka a její bratr jsou 
vzrušením celí bez sebe. Každý rok jim 
strýček Drosselmeyer přinese krásné vá-
noční dárky. Tento rok dostala Klárka 
dřevěného panáčka. Je to Louskáček, vo-
jáček se zoubky na louskání ořechů. Jejímu 
bráškovi připadá, že loutka vypadá s těmi 
velkými zuby trochu hloupě, ale Klárce se 
Louskáček moc líbí. Zvlášť jeho velké hlu-
boké oči. Nevypadají trochu smutně? Té 
magické noci Klárka zjistí, že vojáček není 

Velká mikulášská besídka
Velká mikulášská besídka s kulturním 
programem, pohoštěním a nadílkou 
se letos koná ve čtvrtek 6. prosince od 
17:00 hodin v Horském klubu v Kašper-
ských Horách.
V bohatém kulturním programu kromě 
dětí z Kašperských Hor vystoupí krojovaná 
Pošumavská dudácká muzika ze Strakonic 
se svou dětskou skupinou. Vedle klasic-
kých dud a houslí uslyšíte znít i neobvyklé 
kravské rohy nebo nástroj zvaný fanfrnoch. 
Můžeme se těšit na pásmo lidových pís-
ní a koled z jihozápadních Čech, Šumavy  
a Pošumaví. Těší se na Vás zaručeně pravý 
svatý Mikuláš i se svým půvabným nebes-
kým doprovodem. Širokou veřejnost – malé 
i velké, mladé i staré – zvou pořadatelé – 
Šumavský kulturní spolek Kašperské Hory 
se svými příznivci. Akci podpořilo Město 
Kašperské Hory. - Vstup zdarma! 

Vladimír Horpeniak

Adventní benefiční 
koncert  

luboše Pospíšila  
ve sv. Vintíři

Dovolujeme si pozvat vás na Advent-
ní benefiční koncert Luboše Pospíšila, 
který pořádáme v sobotu 8. prosin-
ce 2018 od 16:00 hodin v kostele 
sv. Vintíře v Dobré Vodě u Sušice.
Výtěžek bude použit na realizaci naše-
ho zatím největšího projektu „Úprava 
pietního místa“ na bývalých Stodůlkách, 
ve své době největší královácké rychtě.
Přijďte společně s námi prožít příjemné 
sobotní odpoledne při svíčkách v uni-
kátním prostoru jedinečného kostela.
Po koncertě vás čeká voňavý svařáček, 
čaj nebo káva a domácí cukroví.
Vstupenky za 230 Kč si můžete již 
nyní objednat na našem e-mailu: su-
mavske.cesty@centrum.cz, ve výjimeč-
ných případech i na telefonních číslech 
603 265 034 nebo 724 006 625. V sou-
časné době jsou vstupenky také v pro-
deji v Městském informačním středisku 
v Hartmanicích.
Bude-li zájem, vypravíme z Plzně auto-
bus – cena dopravy 220 Kč za osobu.
Luboš Pospíšil zahájil svou hudební 
pouť v roce 1969 v řadách C&K Vocalu. 
V současné době koncertuje s obnove-
nou kapelou 5P nebo v duu s některými 
členy kapely. V kostele sv. Vintíře vy-
stoupí 8. prosince 2018 od 16:00 hodin 
solově. 
Více o hudebníkovi na www.lubospos-
pisil.cz/biografie.
Udělejte si s námi hezké a pohodové 
sobotní odpoledne a přijďte svoji účastí 
podpořit náš projekt. Odměnou vám 
určitě bude nezapomenutelný kulturní 
zážitek. 

Těšíme se na vás!
Šumavské cesty, z. s., Jana KolářováTradiční kašperskohorský svatý Mikuláš se svým 

andělským doprovodem, foto V. Horpeniak

jenom obyčejnou loutkou, neumí jen lous-
kat oříšky, ale spoustu dalších věcí, a taky 
že má velké srdce…
Jste zvědavi, jak příběh skončí? Přijďte si 
včas půjčit knihu An Leysenové do naší 
knihovny, abyste své ratolesti zavedli do 
podivuhodného světa zlého Myšího krále 
a kouzelně krásné Královny cukrovinek. 
Kniha plná nádherných ilustrací je vhodná 
pro děti od 5 let

Karel Čapek: Pudlenka aneb Měl jsem 
psa a kočku

Vánoce jsou časem, který trávíme většinou 
ve společnosti rodiny a blízkých kamarádů 
a přátel, mezi něž mnohdy patří i psi a koč-
ky. A právě ti doprovázeli životem i spiso-
vatele Karla Čapka, od jehož smrti uplyne 
o letošních Vánocích 80 let. Pohodlně se 
tedy usaďte, pochovejte své zvířecí mazlíč-

Vánoce s laskavou knihou 
ky a společně se pobavte nad humorným 
vyprávěním o životě s čtyřnohými přáteli 
ve spisovatelově rodině. Vtipné vyprávění 
doplňují fotografie a řada kreseb, jejichž 
autorem je kromě Karla Čapka i jeho bratr 
Josef.

Máte-li zálusk na jiné knihy, kterých pro 
vás máme spoustu, podívejte se do našeho 
webového katalogu https://plk.tritius.cz/li-
brary/khory/ a přijďte si je půjčit. Knihovna 
bude přes Vánoce zavřená, proto neváhej-
te a přijďte do středy 19. prosince 2018 
nebo až v novém roce ve středu 2. ledna 
2019. Těšíme se na Vás.

Vaše knihovnice
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Kašperskohorský betlém 
má nové fi gurky
Celý rok je Kašperskohorský skříňový bet-
lém hojně obdivován návštěvníky našeho 
města. Patří mezi největší skříňové betlé-
my v České republice. Jeho součástí jsou 
fi gurky obyvatel žijících v našem městě. 
V minulém roce oba tvůrci Vladivoj Hrach 
a Jiří Brož jej ozdobili oběma českými pa-
novníky, Janem Lucemburským a Karlem 
IV. Představeny byly také fi gurky kašper-
skohorských hasičů. Letos budou předsta-
veny fi gurky nové. Vše bude připraveno 
v kašperskohorské radnici 15. prosince 
od 18 hodin za přítomnosti obou tvůrců, 
faráře Jana Kulhánka a zástupců města. 
Zpestřením bude vystoupení žáků ZUŠ 
Kašperské Hory a nebude chybět také jed-
no hudební překvapení. 

Radek Nakládal

Tradiční vánoční kulturní akcí je živý bet-
lém v podání přátel Radka Nakládala. 
Vyšla hvězda Betlémská, tak se jmenu-
je krátká hra, kterou sehrají např. členo-
vé hudební skupiny Strýčkova zahrádka. 
Letos by se měl představit v roli Heroda 

SILVESTR NA LYŽÍCH
Vítání nového roku 2019

Skiareál Kašperské Hory
31. 12. 2018 od 19.00 hod.

Sjezd lyžařů s pochodněmi 

KČT Kašperské Hory a Skiareál Kašperské Hory 
vás zvou na

Zveme Vás do 
kašperskohorského kina na 

poslední promítání v tomto roce 
Kino v Kašperských Horách vás po celý tento rok zvalo na za-
jímavé fi lmy. Nechyběly ani premiéry netradičních fi lmových 
snímků. Např na velikonoce fi lm Otakára Maria Schmidta, 
Alenka v zemi zázraků anebo koncem léta fi lm Josefa Tuky 
Absence blízkosti. Dětský fi lmový festival Kašpérák i Filmo-
vé Kašperské Hory letos přilákaly také uspokojivý počet di-
váků. Nejvíce navštívenými fi lmy byly letos Pat a Mat a další 
animovaný fi lm Coco. Interiér kina zútulnil nový koberec, při 
vstupu vznikla pokladna a vestibul se dokonce během slav-
ností proměnil v prvorepublikovou kavárnu. V příštím roce 
bychom se rádi zaměřili na zlepšení ozvučení a osvětlení 
v kinosále. 
Na závěr letošního roku jsme si pro vás připravili úspěšný čes-
ký fi lm Úsměvy smutných mužů. Promítat budeme v neděli 
30. 12. od 19:00, a od 18:30 se můžete těšit i na lehké před-
silvestrovské občerstvení.
Film režiséra Dana Svátka přiblíží příběhy úspěšných chlapů, 
kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno, 
odkud vede už jen cesta vzhůru. Všichni z různých důvodů 
chlastali ve velkém stylu první ligu, někdo sám doma jiný jako 
tahoun v hospodě. Pod dohledem přísné primářky a v pevném 
režimu teď společně poznávají, jak lehké bylo opojnému al-
koholu propadnout a jak naopak těžká je cesta ze závislosti 
ven. Uvidíte skvělé herecké výkony Davida Švehlíka, Jaroslava 
Duška a nebo Simony Babčákové. Před silvestrovským veselím 
je to velmi inspirativní fi lm.

Radek Nakládal

Živý betlém „na Štědrý den vyjde hvězda Betlémská“

Emil Kintzl a objeví se také i nové tváře.
V 15 hodin 24.12. si přijďte zpříjemnit od-
polední vánoční čas před kostel sv. Mar-
kéty. Po představení bude všem zájemcům 
v kostele nabídnuto také Betlémské světlo. 

Radek Nakládal
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informační středisko a Středisko envi-
ronmentální výchovy Správy národního 
parku Šumava v Kašperských Horách 
připravilo pro své návštěvníky v zimní 
sezoně bohatou nabídku programů pro 
veřejnost.
Rok s rokem se sešel a opět je před námi 
dvouměsíční tradiční cyklus cestopisných 
přednášek a promítání fotografií na různá 
témata a z různých koutů světa. Sejdeme 
se spolu vždy každý čtvrtek od 18 hodin 
v únoru a březnu.
Na úvodní cestopisné přednášce Pohledů 
do krajiny ve čtvrtek 7. února od 18 hodin 
s Miloslavem Martanem (CK Oceán Pracha-
tice) navštívíme „Aljašku a yukon“. Aljaš-
ka a západní Kanada patří k nejkrásnějším 
místům světa. Nedotčené přírodní scenérie 
lemované nejvyššími severoamerickými vr-
cholky sem lákají romantiky i dobrodruhy. 
Navštívíte národní park Denali s nejvyšší 
horou severní Ameriky a mnohé další krás-
né parky a rezervace, nekonečné lesy plné 
divoké zvěře a stovky ledovců padajících 
do vod oceánu. Uvidíte hejna velryb, kosa-
tek, mořských vyder, lachtanů, tuleně, orly 
bělohlavé, samotářské medvědy a tisíce lo-
sosů táhnoucích proti proudu řek. A také 
pozůstatky největší Zlaté horečky světa, 
Dawson City, Klondike, Bonanzu, Skagway 
a obávané průsmyky Chilkoot Pass a White 
Pass. Aljaška je divoká a krásná země!
Budete si moci zakoupit i nádherný kalen-
dář cestovní kanceláře Oceán Prachatice 
pro rok 2019. 
Za týden 14. února se budeme těšit na za-
jímavé cestopisné vyprávění a krásné foto-
grafie a film Jany Dvorské a Miloše Kašpara 
na přednášce „Jižní indie“. Cestování po 
Indii je náročné. Tento záhadný kontinent 
neustále mává nahoru a dolů. Jedete si 
v pohodě po liduprázdné silnici a najednou 
najedete do zácpy. Uprostřed silnice si to-
tiž ustlala kráva. Jídlo je tu neuvěřitelně 
lahodné, dokud se vám z něj jednoho dne 
neudělá zle. Lidé jsou tu naprosto zlatí, 
ale nedělá jim problém naúčtovat vám za 
cokoliv trojnásobnou cenu. Podíváme se 
společně do pestré země plné kontrastů, 
země, která člověku nabízí úplně jiné bo-
hatství, klid, pokoru, naději a víru…
 Ve čtvrtek 21. února si přijďte poslechnout 
poutavé vyprávění pana Emila Kintzla, šu-
mavské legendy, a zhlédnout jeho úžasné 
historické fotografie z vlastního archivu. 
Čeká nás „Zmizelá Šumava“. Povídání 
o životě a místech, z nichž většinu na dneš-
ních mapách Šumavy už nenalezneme. Pří-
běhy starých, dnes už zaniklých osad, kte-
ré v bouřlivém 20. století zmizely z mapy 

tohoto drsného kraje. Příběhy zdejších lidí 
a jejich těžký a svérázný život v tomto drs-
ném, ale krásném kraji. Tak se tam spolu 
s námi pojďte vydat. Nezapomenutelné. 
Nenechte si ujít.
Poslední únorový čtvrtek, 28. února, se 
podíváme prostřednictvím teleobjektivu 
předního fotografa Šumavy Vladislava 
Hoška tentokrát na „island – země ohně 
a ledu“. Krásné fotografie úžasné barevné 
krajiny na ostrově sopek, lávy, ledu, kráte-
rů, gejzírů, fjordů, ptáků….
A pokračujeme dále. První březnový čtvr-
tek, 7. března, se společně s Radkem Vr-
helem podíváme na cestopisné přednášce 
s promítáním zajímavých fotografií do 
„Andalusie“. Nejlidnatější region Španěl-
ska Andalusie je turisty méně navštěvova-
ný, což je určitě škoda. Důvodem může být 
vzdálenost. Leží totiž až na konci Iberské-
ho poloostrova kousek od břehů Afriky, do 
Maroka jako by kamenem dohodil. Společ-
ně se vydáme k bráně do Evropy, kterou 
střeží opice bez ocasů. Od Gibraltaru až 
po zasněžený hřeben pohoří Sierra Neva-
da, nejvyššího pohoří Pyrenejského poloo-
strova, jakoby vystupujícího z moře mraků. 
Vyhlášená historická města Granada, Cór-
doba, Cádiz či Sevilla…
Ve čtvrtek 14. března se s námi o své ces-
tovatelské zážitky opět podělí Helena Ma-
cenauerová prostřednictvím svých krásných 
fotografií v cestopisné přednášce „tos-
kánsko“. Cestovatelská fotografie spojuje 
krajinářskou a portrétní fotografii spolu 
s reportáží a dokumentem. Navíc musí fo-
tograf řešit nejrůznější problémy a bývá 
vystaven řadě ožehavých a nebezpečných 
situací. Odměnou mu však bývá, když za-
vítá do oblastí ještě nezasažených turis-
tickým ruchem, často jedinečná možnost 
zachytit život a kulturu v tradiční podobě. 
Helena Macenauerová, zakladatelka serve-
ru FotoInstitut.cz, je zkušená fotografka, 
která uskutečnila řadu fotografických expe-
dic do exotických a vzdálených míst, vždy 
se ale ráda vrací na Šumavu. Cestopisná 
přednáška s promítáním fotografií a video-
projekcí z FotoExpedice nejen z Toskánska. 
Navštívíme i Japonsko, Vietnam, Indii,….
Za týden 21. března se spolu se známým 
fotografem a entomologem Pavlem Krá-
senským podíváme prostřednictvím úžas-
ných fotografií na Madeiru v pořadu „na 
Madeiru za brouky“. Cestopisná přednáš-
ka s promítáním krásných fotografií. Opět 
jsem se po dvou letech vrátil na Madeiru, 
kouzelný ostrov v Atlantském oceánu, vzdá-
lený asi 700 km západně od břehů Maroka, 
který nenabízí tolik příležitostí ke koupání, 

ale pro milovníka přírody je to opravdový 
ráj. Je to ostrov vodopádů, horských lesů, 
strmých útesů a tunelů. Přijměte proto 
pozvání na krátkou exkurzi na tento por-
tugalský kousek ráje. Nezapomenutelné 
makrofotografie doprovázené zajímavým 
vyprávěním Pavla Krásenského.
A je před námi poslední březnový čtvrtek, 
28. března, a s tím i naše závěrečné zimní 
večerní promítání. Jsou tu „nejlepší treky 
v Peru“ s Martinem Úblem. Závěrečné ces-
topisné povídání s nadhledem o cestování 
po jedné z nejkrásnějších zemí Jižní Ameri-
ky. Pod pojmem Jižní Amerika si průměrný 
Evropan představí džungli, zaostalé země 
a Machu Picchu. Společně se vydáme pro-
cestovat jednu z nejkrásnějších krajin jinak, 
než Vám nabídne cestovní kancelář. Podí-
váme se do Peru, které nám je bližší než 
bychom si mysleli a navíc oplývá neuvěři-
telným bohatstvím v podobě dávno ztrace-
né civilizace Inků. Navštívíme bájné Machu 
Picchu, které patří mezi 7 novodobých divů 
světa a podíváme se jak vypadá odvrácená 
strana turismu. Vydáme se i do pohoří Cor-
dillera, kde projdeme jeden z deseti nej-
krásnějších treků na světě a zjistíme proč 
do trekařského desatera patří bod: Nikdy 
nevěř místním! Na přednášce je možno 
zakoupit autorovu knihu Neuvěřitelné pří-
hody z hor (Nahoru můžeš, dolů musíš) za 
festivalovou cenu.
Nezapomínáme ani na denní programy pro 
širokou veřejnost. Připravili jsme pro Vás 
tvořivé dílny s různou tematikou – Tvořivá 
dílna z ovčína, Tvoříme s Fimo hmotou, An-
tistresové malování, Výtvarné recyklování 
a Pergamano. Odpoledne s tajemnými noč-
ními letci Šumavy – netopýry a Odpoledne 
s rysem ostrovidem.
A v pátek 22. února nás opět potěší svým 
vyprávěním paní Jana Wudy na přednášce 
o Historii sklářství na Šumavě a ruční vý-
robou skleněných vinutek na sklářském 
kahanu. Přijďte se seznámit s výrobkem 
Šumava – originální produkt a podívat se 
na celý postup výroby skleněného korálku. 
Sami se pak můžete pokusit o výrobu své-
ho zářivého pokladu. Můžete nahlédnout 
i do nově vydané knihy Jany Wudy Vinuté 
perle. Kniha krok za krokem seznamuje čte-
náře se základními pomůckami a materiá-
lem potřebným pro výrobu vinutých perlí 
–vinutek.
V zimní sezoně nás dále čekají i zajímavé 
vycházky na sněžnicích do okolí Kašper-
ských Hor.
nabídku na všechny připravované pro-
gramy a pozvánky na akce s upřesněním 
termínů najdete na stránkách Správy ná-
rodního parku Šumava www.npsumava.
cz. a na stránkách města Kašperské Hory 
www.kasphory.cz.
Přijďte nás navštívit, těšíme se na Vás.
Ráda bych Vám tímto popřála pohodové 
zimní dny, krásný vánoční čas a vše nej-
lepší v dalším roce, mnoho štěstí, zdraví 
a úspěchů v novém roce 2019.

Milada Janošíková

Pohledy do krajiny 
v Kašperských Horách
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9.12. 2018 
SPORTOVNÍ 
NEDĚLE PRO 
NEJMENŠÍ 
Co takhle si užít, 
předvánoční neděli. Připravili jsme si pro Vás odpoledne 
plné pohybu a zábavy, můžete s dětmi cvičit, dívat se na ně 
z tribuny, nebo děti nechat pod naším dohledem sportovat. 
Budeme se těšit! 

 

 

Kdykoliv mezi 
13:00-17:00  

Vstup zdarma 

──── 

 

 

Přece jen, pohyb je 
důležitý a to i pro 

Vaše nejmenší 

──── 

 

Vezměte si boty se 
světlou podrážkou, 

nebo můžete 
sportovat na boso 

──── 

SPORTOVIŠTĚ MĚSTA 
KAŠPERSKÉ HORY 

Vimperská 230 

Kašperské Hory 775 151 516 

https://sport.kasphory.cz/ 

sport@kasphory.cz 

VÁNOČNÍ NOČNÍ  
PROHLÍDKY MĚSTA 
s šálkem horké kávy, čokolády nebo moštu

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

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Vstupné |  zák�adní 90 Kč | děti do 15 �et, senioři a ZTP 80 Kč
dopo�učujeme �eze��aci | omezená kapacita | nutné ��z�ednutí �stupenk� dopředu 

p�odej �stupenek na MěKIS | p�o�ozní doba: 27. a 28.12. 09:30–16:00 | 29. a 30.12. 10:00–16:00
In�o�mace na te�. +420 376 503 413

27.-30.12.2018
s�az � 17:00 před p�aží�nou ká�� Rósta ka�e se zakoupenou �stupenkou

sponzo� �ánočních nočních p�oh�ídek - p�aží�na ká�� Rósta ka�e 

 

 
KAŠPERSKOHORSKÉ MĚSTSKÉ LESY 

  

Vás srdečně zvou na 

tradiční vánoční koncert 
 

POHODA live  a dětského sboru  

pod vedením Jaroslava Fafejty 
 

Účinkují : 
 

POHODA Live 
Jiřina Říhová  zpěv, Jiří Rohlík  zpěv, saxofon, 

Dušan Říha  akustická kytara 
 

Hosté : 
 

Alena Podzimková   zpěv 
Eva Zelenková  housle, zpěv 

Karel Śkvrna  klávesy 
Tomáš Říha  basová kytara 

Stanislav Ščuka  percuse-cajon 
Dětský sbor pod vedením sbormistra  Jaroslava Fafejty 

Jana Zíková  Klavírní doprovod 
Večerem bude provázet Roman Hajník 

 

KAŠPERSKÉ HORY – Horský klub 
12. prosince 2018 v 18:00 hodin 

 

Vstupné dobrovolné  
– výtěžek bude věnován na konto dětského sboru 
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DLOUHODOBÉ AKCE

Kašpe�skoho�sk� skříňo�� bet�ém
��sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

�istopad – p�osinec |
po-pá 09:00-16:00
Ba�e�né s�ingo�ání na Šuma�ě – 
��sta�a �otog�a�í Vác�a�a Sk�enáře
Podzimní a zimní �otog�a�e Šuma�� 
Vác�a�a Sk�enáře �estibu� kina. 
�estibu� kina |  

P�osinec | 09:00 – 16:00
Vánoční ��sta�a Ko�á�kářek Tábo�
Ve�nisáž p�oběhne 02.12. od 14:00.
��sta�ní místnost na �adnici  |

KRÁTKODOBÉ AKCE

05.12. | 13:00
T�oření 
V��oba pohanko��ch po�štářků. P�o 
senio�� a zd�a�otně postižené obča-
n�, �stup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

05.12. | 18:30 – 20:00
Miku�áš
Opět po �oce se �e sk�epení Dětského 
domo�a ote�řou b�án� peke�né a ne-
beské. Ná�ště�a pouze po přih�ášení.
Dětsk� domo� Kašpe�ské Ho�� |

06.12. | 13:30
Miku�ášská ka�á�nička
Posezení s Mikulášem a andělem, 
vystoupení dětí z Dětského do-
mova. Pro seniory a zdravotně 
postižené občany, vstup zdarma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

06.12. | 17:00
Miku�ášská besídka
Šuma�sk� ku�tu�ní spo�ek pořádá Mi-
ku�ášskou besídku s ku�tu�ním p�og�a-

mem, pohoštěním a nadí�kou.
V�stoupí k�ojo�aná Pošuma�ská du-
dácká muzika ze St�akonic se s�ou 
dětskou skupinou. U�čitě přijde s�at� 
Miku�áš i se s��m nebesk�m dop�o-
�odem. 
Ho�sk� k�ub |

07.12. | 17:00
Hote� T�ans���ánie 3
V�dejte se s ob�íbenou �odinkou st�a-
šide� na ���etní pa�ník, kde si má D�á-
ku�a zas�ouženě oddechnout od p�áce 
� hote�u. 
kino Kašpe�ské Ho��  |

08.12. | 07:00
Ro�át�
Speci�cká podoba �anní ma�iánské 
mše � době ad�entní.  
koste� s�. Ma�két�  |

08.12. | 09:00
Od�sea soudního s�uh�
Již 10. �očník pochodu k uctění pa-
mátk� pana F�antiška Ko�tuse. T�asa 
pochodu �ede přes Kače�o�, Mí�o�, 
Studenec, K�ouso�, Micha�o�, cí� Sta-
ch� a zpět. Dé�ka t�as� cca 20 km. 
s�az u kašn� Kašpe�ské Ho�� |

08.12.
Miku�ášské p�oh�ídk�
Oži�ené Miku�ášské p�oh�ídk� na h�a-
dě Kašpe�k.
h�ad Kašpe�k |

09.12. | 09:30
Mše s�atá
Poutní mše svatá k oslavě sv. 
Mikuláše.
koste� s�. Miku�áše |

09.12. | 13:00–17:00
Spo�to�ní nedě�e p�o nejmenší
Poh�b je dů�ežit� nejen p�o děti.
Spo�to�iště Kašpe�ské Ho�� |

12.12. | 14:00 
Křes�o p�o hosta
O �ánočních z��cích s histo�ikem 
PhD�. V�. Ho�peniakem. P�o senio�� 
a zd�a�otně postižené občan�, �stup 
zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

12.12. | 16:00
Vánoční besídka dětí z dětského 
domo�a
V�stoupení dětí z dětského domo�a
kino Kašpe�ské Ho��  |

12.12. | 18:00
Vánoční konce�t POHODA �i�e a 
dětsk� sbo�
Kašpe�skoho�ské městské �es� pořá-
dají t�adiční �ánoční konce�t. V�stou-
pí POHODA �i�e  a dětsk� sbo� pod 
�edením Ja�os�a�a Fa�ejt�. Vstupné 
dob�o�o�né – ��těžek bude �ěno�án 
na konto dětského sbo�u.
Ho�sk� k�ub |

14.12. 
V��et do aquapa�ku Sušice s Jonášem
S�az �e 14:00 na autobuso�é zastá�-
ce � Kašpe�sk�ch Ho�ách. P�o děti a 
m�ádež z Kašpe�sk�ch Ho� a oko�í. Na 
���et je nutné h�ásit se předem. Po 
přih�ášení obd�žíte b�ižší in�o�mace. 
Te�.: 721 643 096.
�o�nočaso�� k�ub Jonáš |

15.12. | 07:00
Ro�át�
Speci�cká podoba �anní ma�iánské 
mše � době ad�entní.
koste� s�. Ma�két�  |

15.12. | 18:00
Pok�ačo�ání Kašpe�skoho�ského 
bet�ému 
aneb No�é �gu�k� se předsta�ují
Přij�te s námi při�ítat no�é posta�ičk� � 
našem bet�ému. I � �etošním �oce nám 

KULTURA  PROSINEC           I. ČÁST

Změna p�og�amu ��h�azena
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30.12. | 19:00
Úsmě�� smutn�ch mužů
Pos�ední p�omítání �etošního �oku s 
obče�st�ením.  St�hující snímek o osu-
dech mužů, kteří se přes dno �ah�e 
dosta�i až na samotné ži�otní dno. 
kino Kašpe�ské Ho�� |

31.12. | 09:30
Si��est�o�sk� ��stup na Sed�o 
Odjezd autobusu � 09:30 z Náměstí 
� Kašpe�sk�ch Ho�ách do A�b�echtic, 
odtud ��stup na Sed�o a přes h�ad 
Kašpe�k zpět. 
Kašpe�ské Ho�� |

31.12. | 17:00
Mše s�atá
koste� s�. Ma�két� |

31.12. | 19:00
Si��est� na ��žích
Vítání no�ého �oku 2019 a sjezd ��-
žařů s pochodněmi. Vezměte si ��že, 
sno�boa�d nebo jiné „�ozítko“ a přij�-
te do ski a�eá�u Ski Kašpe�k�.
Ski a�eá� Kašpe�k� Kašpe�ské Ho�� |

01.01. | 15:00
No�o�oční mše s�atá
koste� s�. Ma�két� |

04.01. | 18:00
No�o�oční konce�t s Ho�až�o�ic-
k�m smíšen�m sbo�em
koste� s�. Ma�két� |

05.01. | 17:00
V��oční �a�ná h�omada SDH
Pouze p�o č�en� SDH.
Ho�sk� k�ub |

05.01. | 20:00 
Hasičská zába�a po VVH
Přij�te se poba�it a zatančit si s míst-
ními hasiči při �ep�oduko�ané hudbě.
Ho�sk� k�ub |

KULTURA   PROSINEC / LEDEN II. ČÁST
pan H�ach s panem B�ožem nach�s-
ta�i do bet�éma přek�apení. V 18:30 
p�oběhne �e ��sta�ní místnosti kon-
ce�t žáků ZUŠ Kašpe�ské Ho��.
��sta�ní místnost na �adnici  |

18.12. 
Vánoční konce�t ZUŠ
Předsta�í se žáci hudebního a �ite�á�-
ně d�amatického obo�u ZUŠ Kašpe�-
ské Ho��
Ho�sk� k�ub |

20.12. | 10:00 a 15:30
Vánoční besídka ZŠ, ZUŠ a MŠ
Nače�pejte �ánoční atmos�é�u.
kino Kašpe�ské Ho�� |

21.12. | 15:30
Vánoční posezení s Jonášem 
P�o děti a m�ádež z Kašpe�sk�ch Ho� 
a oko�í.
Ho�sk� k�ub |

22.12. | 07:00
Ro�át�
Speci�cká podoba �anní ma�iánské 
mše � době ad�entní.  
koste� s�. Ma�két�  |

24.12. | 15:00
Ži�� bet�ém
Na zá�ě� zpí�ání ko�ed. 
náměstí před koste�em s�. Ma�két� |

24.12. | 23:55
Pů�noční mše
koste� s�. Ma�két� Kašpe�ské Ho�� |

25.12. | 09:30
Mše s�atá
Boží hod �ánoční
koste� s�. Ma�két� |

26.12. | 16:00
Vánoční konce�t
Spo�ek osadníků Če��ené na Šuma�ě 

pořádá � ná�esní kap�i Pann� Ma�ie 
Pomocné Vánoční konce�t � p�o�ede-
ní Micha�a Ma�ka a jeho hostů. 
Če��ená |

27.–30.12. | 17:00
Vánoční noční p�oh�ídk� města s 
šá�kem ho�kého nápoje
Každ� ná�ště�ník dostane ho�k� ná-
poj, pod�e ��astního ��bě�u. P�odej 
�stupenek předem na MěKIS, nejpoz-
ději hodinu před začátkem! 
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

28.12. | 18:00
Vánočně si��est�o�ské h�átk� s 
Musia Lucis P�aga
Šuma�sk� ku�tu�ní spo�ek pořádá zá-
ba�n� p�og�am k zá�ě�u jubi�ejního 
�oku �epub�ik� s „křtem“ no�ého CD 
s nah�á�kou konce�tu MLP � Kašpe�-
sk�ch Ho�ách.
Ho�sk� k�ub |

28.12.2018–01.01.2019
Zimní p�og�am h�adu Kašpe�k
P�o ná�ště�ník� h�adu budou přip�a-
�en� p�oh�ídk� se zimní tématikou, di-
�ad�a h�adního spo�ku Pachmaj� nebo 
dětské ��p�a�� do h�adu.
h�ad Kašpe�k |

29.12. | 18:00 
R�bo�a mše �ánoční 
R�bo�a mše s žehnáním manže�sk�m 
pá�ům. 
koste� s�. Ma�két�  |

30.12. | 08:00
T�oj-tu�naj S�. Da�ida
Kdo se chce po kapříko�i a řízečku 
�ozh�bat, přij�te si zaspo�to�at! 
Spo�to�iště Kašpe�ské Ho�� |

30.12. | 09:30
Mše s�atá
koste� s�. Ma�két�  |

Změna p�og�amu ��h�azena


