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Letošní rok se v celé České republice nese 
ve znamení oslav 100. výročí vzniku samo-
statného Československa. O víkendu 7. – 8. 
září se do dávných časů, kdy z rakousko-
uherské monarchie vzešla svobodná re-
publika, vrátí také naše malebné šumavské 
městečko Kašperské Hory. Dvoudenní pro-
gram přiblíží tehdejší módu, hudbu a způ-
sob života a zprostředkuje dětem i dospě-
lým mnoho autentických zážitků. V pátek 
po západu slunce cca ve 20:30 hodin se 
na náměstí uskuteční promítání němého 
fi lmu „Milenky starého kriminálníka“, které 
doprovodí uskupení Neuvěřitelno. Bude se 
jednat o jedinečnou podívanou. Tito mladí 
umělci komponují hudbu přímo pro vybra-
ný fi lm a podtrhují tím jeho duši. Ve fi lmu 
se diváci mohou těšit například na herce 
Vlastu Buriana, kterého jsme zvyklí vnímat 
jako mistra mluveného slova. Doufáme, že 

sledování němého fi lmu bude pro všechny 
výjimečný zážitek.
Po celý sobotní den jsou návštěvníci zvá-
ni do dobové kavárny Republika ve ves-
tibulu kina. Prvorepubliková atmosféra 
bude podbarvena živou hudbou, budete 
moci zakousnout něco sladkého dle prvo-
republikových receptů a pít pouze kávu, 
kterou v Československu nabízeli tehdej-
ší kavárníci. Kreativní agentura Fox Art 
přiveze na slavnosti dobový ateliér, ve 
kterém Vám zhotoví stylovou kabinetku. 
Přijďte se vyfotit v dobovém kostýmu. 
Na náměstí budete během sobotního 
dne potkávat vojáky, četníky, tanečnice 
i dobový fi lmový štáb. Pro děti je připra-
ven starobylý kolotoč, plechová střelnice, 
divadlo, projížďky na koni a jiné atrakce. 

Pokračování na straně 2
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ohňová show s názvem „Ať žije republika“ 
v podání Divadla Kvelb Ateliér. 
Na webových stránkách www.kasphory.cz 
a na facebooku Městského kulturního 
a informačního střediska Kašperské Hory 
je k dispozici podrobný program a další 
informace.

-js-

Dokončení z titulní strany

Hudební program bude opravdu bohatý. 
Na pódiu na náměstí zazpívají Sestry Ha-
velkovy, jejichž vystoupení ozdobí módní 
přehlídka, Patrola Šlapeto a další skvělí 
hudební hosté. 
Pomyslným vrcholem programu bude so-
botní průvod městem doprovázený obří 
loutkou, zakončený na pódiu slavnostním 
setkáním. Vedení města Kašperské Hory 
se rozhodlo využít příležitosti 100. výročí 
vzniku Československé republiky a založit 
novou místní tradici oceňování významných 
kašperskohorských občanů, kteří se jakým-
koli způsobem dlouhodobě a dobrovolně 
věnovali nebo věnují svým spoluobčanům 
a přispívali či přispívají tak k příjemnějšímu 
životu ve městě. Nominovaná „Osobnost 
Kašperských Hor“ převezme ocenění z ru-
kou starosty města v sobotu ve 13:00 hodin 
na hlavním podiu. Slavnosti zakončí velká 

Šumavské Kašperské Hory  
- aneb 100 let republiky na Šumavě

Rozhodně jsem chtěl být u toho, zajímal 
jsem se dlouhodobě o směřování našeho 
města a nechtěl jsem být lhostejný k udá-
lostem, které ovlivňují chod našeho města. 
To byla základní motivace vůbec kandido-
vat do zastupitelstva obce. Očekávání jsem 
nějaká měl, volby v roce 2014 přinesly per-
sonální a hlavně ideovou změnu ve vedení 
města po 12 letech a jak už to bývá, žádná 
změna není jednoduchá. Neočekával jsem 
tolik útoků a negace, na které, byť i zby-
tečně, přeci jen nějakou energii vydáte. 
Můj pohled na potřeby našeho města se 
nezměnil. Pořád mám představu silného 
nezávislého samostatného sídla, se stejně 
silnými nezávislými a samostatnými obyva-
teli, kteří jsou schopni se o sebe a o měs-
to dobře postarat. Nemám tím v žádném 
případě na mysli nějakou utopistickou vizi 
městského státu, ale hrdou společnost lidí 
s otevřenou hlavou. 

Od roku 2012 působíte ve funkci 
jednatele u společnosti Služby Modrava, 
s.r.o. nabízí se otázka, jak vnímáte vliv 

PtáME SE ZA VáS 
JAnA VOlDřicHA, DiS.  

- zastupitele a člena rady města:

20:30 | Neuvěřitelno (promítání černo-
bílého filmu „Milenky starého kriminální-
ka“– 1927 za doprovodu živé hudby)

Sobota 08.09.2018 
10:30 | Zahájení programu na náměstí
11:00 | Divadlo DRAK – O Vousaté 
princezně
12:30 | Průvod městem
13:00 | Slavnostní přivítání hostů na pódiu
13:15 | Josef ŠVEJK & c.k.ŠRAML-ík
14:30 | Zásah četnické hlídky
15:00 | Loutkové divadlo na nádvoří 
radnice
15:30 | Kapela 35. pěšího pluku 
– FOLIGNO
17:00 | Bedrník
17:30 | Loutkové divadlo na nádvoří 
radnice
18:00 | Taneční vystoupení
18:40 | Soutěžní kvíz 
20:00 | Sestry Havelkovy a módní 
přehlídka
21:30 | Patrola Šlapeto
22:30 | Divadlo Kvelb Ateliér Velká 
ohňová show

národního parku Šumava na rozvoj 
a život šumavských obcí. 

Já to vezmu hodně ze široka.
Na začátku 19. století, kdy se poprvé ob-
jevila myšlenka na zřízení národních parků, 
popsal anglický básník William Wordsworth 
místa s panenskou přírodou hodná ochrany 
velmi poeticky:
„Tato území jsou druhem národního majetku, 
na který má právo a v němž má majetko-
vou účast každý, kdo má oči na to, aby viděl, 
a srdce na to, aby se radoval“.
Když se na Národní park Šumava zkusíme 
podívat z jeho perspektivy, musí být pří-
tomnost parku v našem blízkém okolí jasně 
pozitivním prvkem. Vždyť všichni, co zde 
žijeme, víme, že čistá krásná příroda Šu-
mavy je to co je třeba chránit a to co nám 
její návštěvníci v dobrém závidí. Zde je ta 
pomyslná jedna strana mince.
Když jí ale otočím, vidím Správu Národního 
parku Šumava, tedy organizaci zřízenou Mi-
nisterstvem životního prostředí za účelem vý-
konu státní správy na úseku ochrany přírody 

a krajiny, správy státního majetku, zajištění 
péče o lesní pozemky a dalších činností.
Nekončící rozpor právě vnímám mezi míst-
ními samosprávami a Správou Národního 
parku Šumava, nikoliv tedy mezi samosprá-
vami a Národním parkem Šumava. Zástupci 
samospráv národní park chtějí, ale jejich 
představy a požadavky na podobu parku se 
významně liší od skutečnosti, kterou udá-
vá právě Správa Národního parku Šumava 
a Ministerstvo životního prostředí. 
Tím chci říct, že Správa Národního parku 
Šumava je ta, kdo výrazně ovlivňuje roz-
voj a život v šumavských obcích. A to díky 
svému postavení ukotveném v platné legis-
lativě. Bez vědomí a souhlasného stanovis-
ka Správy na území parku neuděláte nic. 
Pro obce je pak mnohdy nemožné prosa-
dit své záměry. V případě našeho města 
je to například odlišný pohled na hospo-
daření v našich lesích, v případě obcí leží-
cích přímo v národním parku to pak může 
být třeba i vybudování potřebné základní 
infrastruktury.
A když se vrátím k uvedenému citátu, tak 
aby „oči mohly vidět a srdce se mohlo ra-
dovat“, musí se na ta místa uvnitř parku 
nějak dostat. Bohužel i tato možnost je na 
velké části Šumavy všem vlastníkům lid-
ských očí a lidských srdcí zapovězena. A tak 
v Luzenském údolí kouká na rašeliniště te-
třev, na Křemelnou shlíží z kopce rys a my 
si můžeme v pohodlí gauče prohlédnout 
fotky na internetu, a přitom přemýšlet, jak 
se to stalo, že tam, kde se pásly krávy, pla-
vilo dřevo a vousatí dědci s fajfkami si myli 
upracované ruce, tak tam my dnes nemů-
žeme ani šlápnout.

-red-

V zastupitelstvu a radě města jste byl před čtyřmi lety nováčkem a nepsaným 
zástupcem mladé generace. Jistě jste měl konkrétní představy o práci radního. na 
kolik se Vaše představa naplnila a jak se případně změnil Váš pohled na potřeby 
našeho města? 

Program akce

Pátek 07.09.2018
15:00 | Pietní akt u pomníku obětí svě-
tových válek 
16:00 | Zahájení programu na náměstí 
16:10  | Hlasoplet 
17:30 | Švejk-band
18:30 | Vernisáž výstavy v Muzeu  
Šumavy „Zvony pro Šumavu“
19:00 | Kůrovci 
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V minulém čísle jste si mohli přečíst od-
povědi pár zastupitelů na anketní otázky, 
které jsme v průběhu školního roku po-
ložili školákům. A abychom dali prostor 
nejen školákům a zastupitelům, oslovili 
jsme i kašperskohorské občany a tady 
máte odpovědi těch, kteří se nebáli vy-
slovit svůj názor. 

Kdo je to starosta a co dělá?

Starosta je starostlivý člověk, přejímá  »
starosti lidí z města, no a dejme tomu 
i okolí.
Starosta je zastupitel města s nejvyššími pra- »
vomocemi. Zastupuje město navenek v rám-
ci vnějších vztahů a taktéž řídí a schvaluje 
vnitřní procesy v rámci úřadu města.
Starosta je nejvyšší představitel Kaš- »
perských Hor, který se stará o obnovu 
a opravy na Kašperských Horách, o fi-
nanční rozpočty, o lidi ve městě, o za-
městnanost i nezaměstnanost, ale i on 
dělá chyby.
Starosta je výborný člověk a stará se  »
o všechno, aby my jsme se měli dobře.
Starosta, ačkoliv to vypadá, že nic nedělá,  »
dělá spoustu věcí a ještě za ně nese zodpo-
vědnost. Je to nevděčná práce a musí jí dělat 
opravdu jenom proto, že mu na občanech 
a obci záleží. Je to člověk, který nese svojí 
kůži na trh. Nechtěla bych být starosta.

co se vám v Kašperských Horách líbí, co 
se vám nelíbí a co vám tu chybí?

Nic a všechno, nebo obráceně, nevím.  »
Ale určitě mi chybí koupaliště, obchodní 
centrum, příměstský letní tábor pro děti, 
stačí denní atd. Našlo by se toho dost, 
třeba školka pro děti nemá dostatečnou 
kapacitu, stačí snad zalistovat do minu-
losti, jaksi se zapomíná na obyčejné, ale 
potřebné věci.
Líbí se mi pivovar, protože tam vaří dob- »
rý pivo a taky náměstí, který je hezky 
a vkusně upravený. Nelíbí se mi hotel 
Bílá Růže. Chybí mi tu spousty holek 
a 25metrový bazén.
No co se mi líbí – některé opravené budo- »
vy viz. Muzeum, kostel na náměstí, kašna, 
turistický ruch a některé akce. Nelíbí se mi 
určitě rozbité a zdemolované silnice napříč 
městem, jak uvnitř, tak vedoucí ven z měs-
ta, jsou to TANKODROMY a hlavně je to 
OSTUDA A HANBA Kašperských Hor, kde 
vládne silný turistický ruch!!!
Nelíbí se mi, že se zapomíná na některé  »
údolí pod městem viz. Kavrlík, kde chybí la-
vičky pro turisty, odpadkové koše anebo po-
pelnice (odpadky jsou odhazovány na zem) 
některými turisty. Taky chybí aspoň jedno 
osvětlení a cesta je příběh sám o sobě… 
A také se mi silně nelíbí, že se zapomíná na 

poděkování osadníkům tady na Kavrlíku, za 
každoroční zařízení Svaté pouti, za oběta-
vost, kdy se postarají o občerstvení a vůbec 
zařízení této pouti, kdy si sem lidi z města 
rádi přijdou popovídat, ale i na Bohoslužbu 
– a co letos? No možná… Dále se mi nelí-
bí, že zde jezdí někteří bezohlední řídiči po 
městě a nikdo nic s tím nedělá a čeká se, až 
se něco stane – řidiči odsud a z okolí.
Co mi tu chybí – chodníky podél Vimper- »
ské silnice, což je asi taky příběh a běh na 
dlouhou trať. Lidi jdoucí do města anebo 
z města chodí škarpou, aby náhodou ne-
byli smeteni projíždějícími auty. Kulturní 
vyžití pro lidi – plesy, zábavy… ale na 
Sokolovnu si asi počkáme.
V Kašperských Horách se mi líbí všechno. »
V Kašperských Horách se mi líbí hod- »
ně věcí. Turisté si město pochvalují, že 
se hodně posunulo kupředu. Je pravda, 
že někdy se mi nelíbí zrovna ti turisté. 
Chybí mi tu vhodný prostor pro kulturní 
akce a taková ta soudržnost. Nelíbí se mi 
lidé, kteří umí jenom kritizovat a sami se 
na ničem nepodílejí. Ale to není problém 
jenom Kašperských Hor.

Kdo vydělává nejvíce peněz? Kdybyste 
měli hodně peněz, jak byste je 
investovali?

Nejvíce peněz získávají lidé, schválně píši,  »
získávají, kteří nemakají rukama, ani ni-
komu nepomáhají. Investoval bych podle 
dětí sousedů do Jurského parku.
Nejvíce peněz vydělávají lidé ve finanč- »
ním sektoru. Nechal bych si postavit hez-
ký dům, cestoval bych.
Nejvíc peněz vydělává prezident a samo- »
zřejmě politici na úkor nás občanů v podhra-
dí. Kdybych měla hodně peněz, tak určitě 
bych je neinvestovala do žádných podniků, 
protože co je doma, to se počítá.
Kdybych měla hodně peněz, rozdala bych  »
je vnoučatům a potřebným.
Nejvíce peněz vydělávají podvodníci  »
a lidé bez svědomí. Investovala bych do 
cestování a do nemovitostí.

Kdo je to kůrovec? co je národní park 
Šumava a k čemu nám je dobrý?

Kůrovec je člen kapely „Kůrovci“. Národní  »
park Šumava chrání a tím udržuje v do-
statečném množství populaci lýkožrouta, 
aby se zdárně množil a řádně škodil.
Kůrovec je škůdce jehličnatých stromů.  »
NPŠ je organizace, která řeší ochranu 
flóry a fauny na Šumavě.
Kůrovec je hmyz ničící naše krásné lesy.  »
Národní park Šumava je největším pří-
rodním Národním parkem v Čechách, je 
rozdělen do 3 zón, unikátní je svými ra-
šeliništi, jezery a souvislým zalesněním. 

Prázdninová anketa občanů
Je chráněnou krajinnou oblastí a od roku 
1990 je součástí biosférické rezervace, 
vyhlášené organizací UNESCO. Slouží 
nám jak k trvalému bydlení, tak k země-
dělství, k turistice a rekreaci.
Kůrovci jsou naše zlatíčka, a když zahrají  »
„Nech brouka žít“, nelze udržet nohy v kli-
du. Národní park je k tomu, když tam jde tu-
rista a moc potřebuje, tak to musí udělat na 
pěšinu. Kdyby šel bokem, měl by pokutu.
Kůrovec je malej brouček, kterej dělá vel- »
kou paseku. NP Šumava ani snad nebudu 
komentovat.

Kdo si myslíte, že je hrdina a znáte 
nějakého? 

Hrdina je právě ten lýkožrout, statečně  »
odolává všem nástrahám, které mu usilují 
(mimo park) o život.
Hrdina je třeba ten, kdo pomůže zachrá- »
nit lidský život v nebezpečných podmín-
kách. Znám, ale nebudu jmenovat.
Hrdina je ten, kdo někoho zachrání a ně- »
komu pomůže, viz. záchranář v Thajsku, 
co zachránil partu 12 mladých fotbalistů 
ze zatopené jeskyně. Já jsem ještě žádné-
ho nepotkala, takže žádného neznám.
Největším hrdinou je náš pan prezident.  »
Když v jeho věku se dal na takovou oběť.
Hrdina je každá matka. Hrdina je člověk,  »
kterej nemyslí pouze sám na sebe, ale do-
káže pomoci i druhým. Znám nějaké hrdiny, 
rozhodně nejsou z televize, ale ze života.

co budete dělat o prázdninách? Jakou 
knihu jste četli naposledy? co byste 
dělali ve volné chvíli, když nebudete 
mít ani Pc, notebook, ani tablet….

Prázdniny už dávnou nejsou tím, co bý- »
valy. Teď je to už jenom soutěž, kdo víc, 
kdo lépe. Čtu denně hlavně cestopisy. 
PC, notebook nebo tablet nejsou ke spo-
kojenému žití důležité.
V létě budu pracovat na zahradě a re- »
laxovat s kamarády. Četl jsem Ze světa 
lesních samot od K. Klostermanna. A vět-
šinou se jedu projet na kole. 
O prázdninách budu pracovat. Moje po- »
slední přečtená kniha byla od Raymon-
da A. Moodyho – Opětovné setkání se 
zemřelými. Budu odpočívat na zahradě 
s kafem a cigaretou, psát básně, rýpat se 
na záhonkách, těšit se s návštěvou, grilo-
vat a veselit se.
Poslední knížku jsem četla vkladní s celo- »
životními úsporami skoro s nulovým úro-
kem. Jinak luštím křížovky.
Prázdniny nemám, ale léto budu trávit v pří- »
rodě se svými nejbližšími. Na knížky nemám 
čas. A bez moderní techniky jsem se obešla 
vždy a nějak mi k životu nechybí.

-red-
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O čem jednala rada města?
Rada města Kašperské Hory (dále jen 
RM) se schází na pravidelném jednání 
každé dva týdny. Členy rady města jsou: 
starosta Petr Málek, místostarosta Jaro-
slav chlada, Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zde-
něk Svoboda a ing. Milan Bechyně. Prů-
běh zasedání rady města se řídí Jednacím 
řádem (k dispozici na www.kasphory.cz 
/ úřední deska > rada).

Rada města zasedala ve dnech 23. 7., 
6. 8., 20. 8. 2018

Z jednání rady města 23. 7. 2018 
(přítomni všichni členové rady)

Rada města schválila smlouvu na prová-
dění výkonu inženýrsko investiční činnosti 
– technického dozoru investora při přípravě 
a provádění akce „Rekonstrukce ulice Vim-
perská“ dle pokynů objednatele s firmou 
Pontex, spol. s r.o., IČO: 407 63 439.

V únoru letošního roku byla uzavřena se 
společností VAK Servis, s. r. o smlouva o dílo 
na zpracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení ve vztahu k akci „Výstav-
ba vodovodního řadu v ulici Na Prádle“. 
Koncem června obdrželo Město Kašperské 
Hory žádost o vyjádření k této projektové 
dokumentaci, souhlas s umístěním stavby, 
souhlas s napojením na stávající vodovod-
ní síť a s vydáním společného povolení na 
předmětnou akci. Žádost rada projednala 
a souhlasila s navrženým řešením.

O 280 tisíc korun více je potřeba na opra-
vu a výměnu technologie centrálního zá-
sobování teplem. Navýšení rozpočtu EVK 
Kašperské Hory s. r. o. schválila rada poté, 
co jí bylo předloženo zdůvodnění vyšších 
nákladů: 

pro letošní rok byla plánovaná opra- »
va spodní klenby kotle K2 v část-
ce 41.322,31 Kč bez DPH (50.000 Kč 
s DPH). Po vyčištění a kontrole vnitřního 
prostoru kotle byl zjištěn navíc i havarij-
ní stav pravé části boční vyzdívky kotle 
K1 - vyříznutí a dostavba vyzdívky a vý-
měna pěti kusů bočnic navýší rozpočet 
o 93.360 Kč bez DPH (112.965,60 Kč 
s DPH);
v plánu byla letos také výměna posuv- »
ného roštu kotle K1 v předpokládané 
částce 123.966,88 Kč bez DPH (150 
000 Kč s DPH). S ohledem na stav roštu 
byla oprava odložena na příští odstávku 
v roce 2019, nicméně po prohlídce kotle 
byl zjištěn skutečný stav, který si vyžá-
dá navíc opravu v zařízení v celkové výši 
102.363,12 Kč bez DPH (123.859,38 Kč 
s DPH);
na primárním okruhu CZT došlo k poruše  »
oběhového čerpadla umístěného v objek-

tu Hotelu Tosch. Cena za repas čerpa-
dla není z udržitelného hlediska ekono-
mická a bude vhodnější pořídit čerpadlo 
nové, jehož cena je 81.250 Kč bez DPH 
(98.312,50 Kč s DPH).

S opravou věže hradu pomůže dotace 
– Plzeňský kraj poskytl městu Kašperské 
Hory účelovou dotaci, která bude využi-
ta ke spolufinancování zajištění gotických 
omítek ve 4. podlaží východní věže hradu. 
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí 
této dotace z programu Zachování a obno-
va kulturních památek Plzeňského kraje.

Z jednání rady města 6. 8. 2018 
(přítomni všichni členové rady)

Za nedodržování smluvních podmínek 
padla pokuta – rada města projednala 
a odsouhlasila začátkem srpna návrh na 
udělení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč 
pro porušení smlouvy o dílo, zhotoviteli 
akce „Intenzifikace ČOV v Kašperských Ho-
rách, firmě VHZ-DIS spol. s r.o., a to za 
opakované nedostatky v zajištění BOZP. 
To ale není jediná komplikace, která stavbu 
provází – zhotovitel se dostává do prodlení 
s prováděním díla dle harmonogramu, kte-
rý již byl jednou upravován, pokud se toto 
prodlení projeví na datu dokončení akce, 
město bude uplatňovat smluvní nárok na 
pokutu, která činí 0,1% z celkové ceny díla 
za každý započatý den prodlení (výše 0,1% 
z celkové ceny díla = 16.824 Kč).
Naproti tomu při kontrole průběhu akce 
na začátku srpna, 
které se zúčastnil 
zástupce poskyto-
vatele dotace SFŽP 
a provedl kontrolu 
projektu z pohledu 
poskytovatele, ne-
byly zjištěny závady 
z hlediska realizace 
projektu městem.

Z jednání rady 
města 20. 8. 2018 
(přítomni všichni 
členové rady)

Město Kašperské 
Hory zapsalo 16 in-
vestičních akcí měs-
ta do národního 
investičního plánu 
- souhlas k zařazení 
klíčových investič-
ních akcí města (bez 
ohledu na jejich fi-
nanční náročnost), 
pro účel mapování 
strategick ých in-

vestic v obcích a městech do roku 2030 
(NIP – Národní investiční plán) vydala rada 
města poté, co projednala návrh těchto in-
vestic s Odborem správy majetku a investic 
města. Jednomyslný souhlas vyjádřili radní 
se zařazením investičních akcí uvedených 
v tabulce níže.

Zájem o kašperskohorskou mateřskou 
školu je stále velký – je potěšitelné, že 
se do místní mateřské školy hlásí stále do-
statek dětí, v posledních několika letech 
je zájem takový, že rada města projedná-
vá navýšení počtu dětí v jednotlivých tří-
dách. Stejně tak i pro školní rok 2018/2019 
schválila rada města udělení výjimky z po-
čtu dětí ve třídě na školní rok 2018/2019, 
na základě ustanovení vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, v platném 
znění, a to na počet 28 dětí v každé třídě 
MŠ Kašperské Hory.

8.202.682 Kč dostanou Kašperskohorské 
městské lesy od Národního parku Šumava 
za to, že nemůžou hospodařit ve svých le-
sích, které byly zařazeny do I. zóny ochrany 
přírody Národním parkem v roce 2017. 

Pokračování na straně 5

tabulka: Schválené investiční akce radou města

název projektu Stručný popis projektu
Předpokl. zahá-

jení realizace
Dobudování a rekonstrukce 
sítí VHI

2020

Rekonstrukce přivaděcího vodo-
vodního řadu

2020

Rekonstrukce chodníků u kom. 
II. Tř.

2020

Rekonstrukce MK IV. Tř. 2020
Rekonstrukce MK III. Tř. 2020
Posílení CZT výstavbou výtopny 
SARE, Výstavba sítí CZT

2025

Zateplení bytových domů 2020

Revitalizace Žižkova náměstí 
nová zástavba vč. dopravní 
a technické infrastruktury 
a obč. vybavenosti

2025

Návštěvnické a kulturní centrum 
Bílá Růže 

rekonstrukce objektu 2019

Rekonstrukce barokní sýpky rekonstrukce objektu 2019
Rekonstrukce Sokolovny rekonstrukce objektu 2019
Revitalizace Sportovního areálu 
Nad školou 

rekonstrukce obč. vyba-
venosti

2019

Rekonstrukce hasičské zbrojnice rekonstrukce objektu 2020
Výstavba jatek 2020

Revitalizace Pod Pešťákem
revitalizace vodního toku 
a retenční nádrže

2025

Rekonstrukce zdravotního 
střediska

2025
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Dokončení ze strany 4

Město si váží svých významných občanů 
a chce je ocenit veřejně – na návrh kultur-
ní komise rada rozhodla o pravidlech jme-
nování významné osobnosti Kašperských 
Hor. Podle návrhu bude možné jmenovat 
a ocenit osobnost města za konkrétní rok 
nebo osobnost města za dlouhodobý pří-
nos, případně v obou kategoriích. První 
vyhlášení a ocenění proběhne na letošních 
zářijových slavnostech města. 

Část činnosti sociální pracovnice města 
pokryje dotace - rada města schválila přijetí 
dotace z MPSV, ve výši 50.431 Kč, na výkon 
sociální práce pro rok 2018 dle § 63-65 zá-
kona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

Kompletní přijatá usnesení (rady i zastupitel-
stva města) najdete vždy v příslušných oddí-
lech na webových stránkách www.kasphory.cz, 
k nahlédnutí jsou rovněž v sekretariátu MěÚ. 

-red-

Starosta města Kašperské Hory oznamuje: 
VOlBy DO SEnátu PARlAMEntu ČR A VOlBy DO OBEcnícH 

ZAStuPitElStEV,  
které se konají ve dnech pátek 5. října od 14 hodin  

do 22 hodin a sobota 6. října od 8 hodin do 14 hodin,

případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat: v pá-
tek 12. října od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. října od 8 hodin do 

14 hodin.

1. Místem konání voleb v Kašperských Horách je volební okrsek č. 1, volební 
místnost v přízemí radnice (Náměstí čp. 1, Kašperské Hory), pro voliče s mís-
tem trvalého pobytu v Kašperských Horách.

2. Každému voliči bude dodán nejpozději 3 dny předem hlasovací lístek. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a ob-
čanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem), popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR.

4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je 
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

V Kašperských Horách dne 20. 8. 2018 Petr Málek, starosta města

tERMíny JEDnání 

RADy MěStA KAŠPERSKé HORy 
3. a 17. září, 1., 15. a 29. října, 
12. a 26. listopadu, 10. a 19. prosince 
2018

ZAStuPitElStVA MěStA K. HORy 
13. září 2018, předpokládaný termín 
ustavujícího ZM: listopad 2018* , dále 
jednání ZM v prosinci: 13. 12. 2018. 

* Podle § 91 zákona o obcích svolává 
ustavující zasedání zastupitelstva obce 
dosavadní starosta (případně místosta-
rosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode 
dne uplynutí zákonné lhůty pro podá-
ní návrhu soudu na neplatnost voleb 
nebo hlasování*. K jeho svolání však 
může přistoupit až poté, kdy lhůta 
pro podání návrhu soudu na neplat-
nost voleb nebo hlasování již marně 
uplynula. 

Lhůta pro podání návrhu na neplatnost 
voleb nebo hlasování je 10 dní a počíná 
ode dne následujícího po dni vyhlášení 
výsledků voleb Státní volební komisí. To 
znamená, že první den lhůty je den ná-
sledující po dni vyhlášení výsledků voleb 
(§ 60 odst. 1 ve spojení s § 51 zákona 
o volbách do zastupitelstev obcí). 

* Pokud konec lhůty podle § 91 odst. 
1 zákona o obcích připadne na sobo-
tu, neděli nebo svátek, končí lhůta pro 
konání ustavujícího zasedání zastupitel-
stva obce nejbližším následujícím pra-
covním dnem.

-red-

informace o počtu a sídle volebních okrsků  
na území města Kašperské Hory

Podle ust. § 15 písm. g) a § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí, v platném znění, informuje starosta města Kašperské Hory 

voliče o stanovení volebního okrsku a umístění volební místnosti: 

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané:
 pátek 5. října od 14 hodin do 22 hodin a sobota 6. října  

od 8 hodin do 14 hodin

a případné druhé kolo konané:
pátek 12. října od 14 do 22 hodin a sobota 13. října  

od 8 hodin do 14 hodin.

a pro volby obecních zastupitelstev konané:
pátek 5. října od 14 hodin do 22 hodin a sobota 6. října  

od 8 hodin do 14 hodin.

je stanoven VOlEBní OKRSEK č. 1 – volební místnost v přízemí radnice 
(Náměstí čp. 1) pro voliče s místem trvalého pobytu v Kašperských Horách.
Volební místnost je umístěna v přízemí budovy radnice (vpravo, výstavní 

místnost).

V Kašperských Horách dne 20. 8. 2018 Petr Málek, starosta města
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Ani tentokrát nezklamu pana V. a další, 
kterým vadí mé kritické připomínky k hos-
podaření města a městem vlastněných 
organizací. Po dotazech několika občanů 
města, jak je to se ztrátou nové tělocvič-
ny, pokusím se za pomoci informací, které 
mám k dispozici, o vysvětlení.
Nová tělocvična se právě tak jako některé 
další objekty v majetku města (škola s MŠ, 
kino, zdravotní středisko, radnice, požární 
zbrojnice apod.) řadí do kategorie staveb 
občanské vybavenosti. Jedná se o stavby, 
které město potřebuje pro plnění svých 
funkcí ve vztahu k občanům a k uspoko-
jování jejich potřeb. Finanční prostředky 
investované do pořízení těchto staveb jsou 
nenávratné, na provoz objektů město musí 
přispívat, případně provozní náklady plně 
hradit ze svého rozpočtu. Tak je to všude, 
nejenom u nás. 
Stará budova tělocvičny byla provozně sou-
částí základní školy, které město každoroč-
ně z rozpočtu převádělo (2 mil.) a i nyní 
po vybudování nové tělocvičny převádí 
dotaci na provozní výdaje v částce 2,2 mil. 
Kč. Z provozní dotace byly hrazeny výda-
je za elektřinu, vytápění a spotřebu vody 
ve staré tělocvičně, což bylo kdysi jedním 
z bývalých stavebních techniků spočteno 
celkem na cca 400 tis. Kč za rok. Nová 
sportovní hala už není součástí školy, ale 
je městem pronajata městským technickým 
službám, které ji provozují a tedy platí její 
provozní výdaje. Náklady na roční provoz 

tělocvičny dosahují částky 1,8 mil. Kč. 
Podstatnou část, cca 1 mil. Kč, představují 
osobní náklady (mzda a zákonné pojištění 
správce a dalšího obslužného personálu). 
Za elektřinu, teplo a vodu se v nové tělo-
cvičně platí cca 370 tis.a další větší polož-
kou nákladů (168 tis.) je nájemné, které 
platí technické služby městu za pronájem 
objektu. Proti celkové částce nákladů jsou 
celkové roční výnosy podstatně nižší a to 
cca 770 tis. Výnosy tvoří především dvě 
položky. Jednou z nich jsou tržby, které 
technické služby inkasují za pronájem haly 
od cizích, školy a občanů - za rok celkem 
cca 370 tis. korun. Za pronájem prostor 
v tělocvičně platí cizí základní hodinovou 
sazbu, škola, místní občané a spolky saz-
bu sníženou. Rozdíl mezi základní sazbou 
a sazbou sníženou si za všechny hodiny 
pronájmu prostor v tělocvičně technické 
služby počítají jako "ztrátu", kterou jim 
město kompenzuje ze svého rozpočtu for-
mou provozní dotace a ta tedy představuje 
druhou výnosovou položku. Tato městem 
dotovaná "ztráta" je (absurdně) tím větší, 
čím více hodin je tělocvična využívána ško-
lou a místními obyvateli. "Ztráta", neboli 
provozní dotace od města se pro letošek 
předpokládá v celkové výši 396 tis. Z po-
rovnání celkových nákladů (1,8 mil.) a vý-
nosů (0,77 mil.) vyjde opět záporný rozdíl 
a i tyto chybějící peníze na provoz doplatí 
opět město technickým službám ze svého 
rozpočtu formou další dotace. Obdobným 

způsobem, avšak ne tak složitě, financuje 
město výdaje na provoz školy s mateřskou 
školou, kina, kulturního a informačního 
střediska, které se stará o turisty a zajiš-
ťuje společenské a kulturní dění ve městě, 
platí provozní náklady jednotky dobrovol-
ných hasičů, atd atd.. Jenže takto vynalože-
né prostředky současné vedení města před 
veřejností neprezentuje jako ztrátu, jako 
v případě tělocvičny. Nejspíš proto, že vy-
budování nové tělocvičny prosadilo předchozí 
vedení přes silný odpor současných radních.
Výstavba tělocvičny byla financována 
z městského rozpočtu, tedy peněz patří-
cích občanům města a také zejména jim 
má sloužit. Za peníze především z městské 
kasy je rovněž provozována. Je proto neho-
rázné tvrdit, že využívání tělocvičny míst-
ními znamená ztátu pro město. V důsledku 
pronájmu tělocvičny technickým službám 
se financování provozu děje složitě a ne-
přehledně, v podstatě přesýpáním měst-
ských peněz z jedné hromady na hromádky 
jiné, menší a část se zase vrací zpátky.
Z pohledu občana města je lhostejné, zda 
jsou peníze placené z rozpočtu města na 
sportovní, školské, společenské, kulturní 
a další účely, případně prostředky na údrž-
bu, úklid města a další činnost městských 
technických služeb nazývány dotací, příspěv-
kem nebo ztrátou, důležité je, jsou-li koneč-
ným příjemcem vynakládány účelně a hos-
podárně. Co myslíte, děje se tak skutečně?

Alena Balounová

Ztráta nebo provozní dotace?

Nejdříve Vás ve stručnosti seznámíme 
s počátečním a nynějším provozem multi-
funkční tělocvičny.
Multifunkční tělocvična (dále jen hala) byla 
dostavěna v listopadu 2015 a její počáteční 
provoz spadal pod město Kašperské Hory. 
V únoru 2016 byla multifunkční tělocvična 
předána Technickým službám (dále jen TS) 
na základě nájemní smlouvy, schválené ra-
dou města. Město zaměstnalo manažera, 
uklízečku a trenéra a TS tyto pracovníky 
převzaly. Dále byl zaměstnán vrátný z dů-
vodu, že hala je vybavena a zařízena mo-
vitým majetkem v milionových hodnotách 
a také, aby byl zajištěn celodenní provoz 
haly 7 dní v týdnu.
Tudíž jsou v rámci provozu haly zaměstna-
né 4 osoby (z toho 3 místní) - 2 pracovníci 
na plný úvazek (manažer a správce haly 
a hostelu, trenér a dozor v posilovně, tre-
nér dětských kroužků a cvičení pro dospělé, 

Multifunkční tělocvična – 
reakce na článek paní Balounové

recepční hostelu) 1 pracovník na zkrácený úva-
zek (úklid multifunkční tělocvičny) a 1 pracov-
ník na dohodu (dozor a vrátný haly). 
Nyní přejděme k financování, jelikož z člán-
ku paní Balounové, to nemusí být pro ně-
které úplně přehledné.
Nejdříve je potřeba se stručně seznámit 
s formou účetnictví města a společnosti 
s ručením omezením. Město vede účetnic-
tví dle rozpočtové skladby, kde důležitými 
pojmy jsou příjem a výdej finančních pro-
středků. Společnost s ručením omezeným 
vede standardní účetnictví, kde příjmy se 
účtují do výnosů, výdaje do nákladů a po-
rovnáním nákladů a výnosů pak s.r.o. do-
sahuje zisku nebo ztráty. A dostáváme se 
k důležitému slovu ztráta, které je několi-
krát v článku paní Balounové zmiňováno. 
Proto nemůže město u ostatních zmiňo-
vaných institucí města uvádět ztrátu, ale 
pouze výdaje na hospodaření.

1) Úhrada „ztráty“, přesněji řečeno do-
tace města na snížené vstupné pro místní 
školu, místní spolky a občany (jedná se 
kompenzaci očekávané provozní ztráty 
tS v důsledku výběru sníženého vstup-
ného pro vyjmenované skupiny). 
TS zde postupují dle nájemní smlouvy a dodat-
ku k nájemní smlouvě a dle stanoveného cení-
ku, který schválila rada města v roce 2016. 
Hala byla od počátku vystavěna hlavně 
pro místní školu, místní spolky a občany 
a řadí se do kategorie staveb občanské vy-
bavenosti, tak jak uvádí i paní Balounová, 
z tohoto důvodu dotace města na snížené 
vstupné pro nás místní jako podpora spor-
tovních aktivit je naprosto v pořádku.
2) Úhrada dotace na krytí ostatní pro-
vozní ztráty haly (jedná se o úhradu pro-
vozní ztráty vzniklé TS ve výši 80 % z cel-
kové ostatní ztráty, viz věta uvedená nad 
grafem). Opět se jedná o dotaci města na 
pokrytí provozních nákladů haly. Je to stej-
né, jako když město dotuje provoz uvede-
ných institucí a aktivit jak popisuje paní Ba-
lounová ve svém článku, jen s tím rozdílem, 
že kino, kulturní a informační středisko 

Pokračování na straně 7
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Dokončení ze strany 6

je složkou města Kašperské Hory, škola 
a školka je příspěvkovou organizací měs-
ta a pro ně platí jiné účetní normy než 
pro nás TS, které jsme s.r.o., z tohoto 
důvodu se může občanům zdát, že finan-
cování je složité. Ale věřte, že postupu-
jeme dle nám daných zákonných předpisů 
a pokud by byl možný jednodušší postup, 
určitě bychom ho ihned využili. 
Nejvyšší částkou jsou režijní (mzdové) 
náklady, přesně tak jak paní Balounová 
uvádí. Řekněme si, zda by někdo z nás 
šel do práce jen pro dobrý pocit a ne-
byl za odvedenou práci náležitě odmě-
něn mzdou? Částka se zdá vysoká, ale 
koukněme se na rozpočty města i v pře-
dešlých letech – mzdy ve většině složek 
byly vždy a budou nejvyšší položkou. 
I v rámci provozu staré tělocvičny musely 
být náklady na mzdy vlastních 
pracovníků, správy a ostatní 
provozní náklady (čisticí pro-
středky, nákup materiálu, opra-
vy apod.), ale ty v článku paní 
Balounové, bohužel uvedeny 
nejsou. Hala je přístupná denně 
od ranních do večerních hodin, 
a aby mohl být provoz plynulý 
a účelný, bez zaměstnanců to 
nelze. V rámci režijních nákladů 
jsou také zaneseny z části ná-
klady na mzdovou účetní, eko-
nomku a účetní. Účetnictví haly 
je vedeno odděleně na zvláštní 
středisko a slouží jako doklad 
pro kompenzace od města. 
Od roku 2017 pro zlepšení na-
bízených služeb v rámci haly za-
čaly TS provozovat i hostel. 2 
pracovníci haly na plný úvazek 
se věnují každý cca 1/10 své 
pracovní náplně hostelu a tyto 
náklady nejsou uváděny v účet-
nictví haly, ale v účetnictví TS 
pod střediskem hostelu. Aktuál-
ně můžeme říci, že hostel skvěle 

funguje pro zatraktivnění sportovní haly 
jako místa, pro soustředění sportovních 
klubů vyžadující kromě sportovního zá-
zemí i ubytování. V případě využívání 
sportovní haly a hostelu přespolními 
sportovci dochází i k přínosu pro město 
– nakupují v místních obchodech, stravují 

se v místních restauracích, navštěvují kul-
turní zařízení, účastní se kulturních akcí, 
apod., bohužel toto již v městském roz-
počtu nelze zohlednit jako další příjem 
pro město. 
Dalšími náklady jsou náklady za energie, 
které činní cca 400 tis., odpisy movitého 
a nemovitého majetku cca 80 tis., nájem-
né, které hradíme za pronájem haly ve 
výši 168 tis. městu a další.
Ano, můžeme přistoupit k tomu, že halu 
bude využívat jen naše místní škola a tím 
se sníží režijní náklady, a po jejich škol-
ních hodinách, kdo by provozoval halu 
v 10 mil. hodnotách? Byla by uzamčena? 
Ale nebyla by to škoda? Pak by taková-
to hala pro místní a přespolní sportovce 
ztratila význam.
Místní škola, místní spolky a spor-
tovci činní 80 % návštěvnosti haly, za 
tyto dostávají tS kompenzaci (dotaci) 

na ztrátu provozu, přespolní 
sportovci činí 20 %, zde jsou 
provozní náklady v režii tS 
(komerční činnost) a tudíž 
uvedená ztráta 202 tis.
Určitě není problém, aby k nám 
zastupitelé zašli, paní ekonom-
ka a zároveň účetní všem ráda 
vysvětlí financování haly, již 
jsme to i jednomu členu za-
stupitelstva nabízeli, ale bohu-
žel z jeho strany nebyl zájem 
o informace. 
Věříme, že bude přibývat spor-
tovců, jak malých tak velkých 
a budou plně využívat nové 
sportovní haly. Těšíme na naše 
děti, kterým skončily prázdniny 
a opět začnou chodit do tělo-
cvičny jak v rámci hodin tělesné 
výchovy, tak i v rámci kroužků, 
které pro ně pracovníci haly 
připravili. 
Sportu zdar!

Jiří Bártík,
Technické služby Města  

Kašperské Hory s.r.o.

Výdaje a příjmy města za rok 2017 – účtované v rozpočtu města 

Výdaj Příjem Rozdíl
Úhrada dotace na snížené 
vstupné (r. 2017)  400 tis.

Úhrada dotace na krytí 
ztráty (r. 2017)  800 tis.

Dovybavení tělocvičny  100 tis.
Příjmy (nájem za halu, které 
hradí TS a další)  182 tis.

celkem 1.300 tis. 182 tis. 1.118 tis.*
* V rozpočtu města v roce 2017 je uvedena vyšší částka, ale to je z důvodu, že zahr-
nuje celkově dotace za rok 2016 i 2017, které byly placeny až v roce 2017

náklady a výnosy tS za rok 2017 

náklady Výnosy Ztráta
Provozní náklady 1.780 tis.
Výnosy – dotace od města* 1.200 tis.

Tržby z pronájmu haly 
(jak místní, tak přespolní 
sportovci)

378 tis.

celkem 1.780 tis. 1.578 tis.  202 tis.
* Výnosy z dotací jsou rozděleny na dvě složky – 1) dotace na vstupné pro místní; 
2) Úhrada dotace na krytí ostatní provozní ztráty haly, ale v účetnictví TS pro halu, 
jsou uvedeny dohromady 

Měla jsem čas si přečíst zpravodaj a zare-
agovala úsměvem až možná šibalským na 
článek o Dnu hudby. Proč jsem se rozhodla 
napsat článek snad je jasné, už z pohledu 
toho, co jsem viděla, ale i slyšela nejen já, 
ale i ostatní :-) . 
S dobrým úmyslem jsme přišli na Den 
hudby, ostatně jako každý rok se pobavit. 
Bylo škaredé počasí, ale i tak jsme vyrazili 
přes kopec s nadšením, které brzy opadlo, 
bohužel.
S příchodem skupiny "Depeche Mode re-
vival" a jejich Fan clubu, jsme zůstali šo-
kovaní, ale i to mělo něco do sebe, když 
na náměstí dorazil Fan club této skupiny 

v davu a statečně svítili a blikali do červena 
a provolávali "Depeche Mode" :-D no řek-
nu Vám, připomnělo mi to film "Mumie", 
kde též dav táhnul městem a provolával 
"Imotep,Imotep" :-D nevěděla jsem, zdali 
se smát anebo plakat.....
Než začal zpěvák zpívat, tak se mu nelíbilo 
spoustu věcí, ale tak to nebudu rozebírat. 
Ale co jsem zažila ten odchod lidí z náměs-
tí, kde zůstal jen dav Fan clubu, nestačila 
jsem zírat. A pak jsme si říkali s těmi, co 
jsme na náměstí byli, že jsme radši měli 
odjet do Zdíkova, kde měli taky Den hudby 
a kapely suprové.
Zaváhali jsme a tak jsme radši šli všichni 

Dobrý den do zpravodaje domů s otazníkem v hlavě, co se to vlast-
ně dělo.
Neříkám, že se to třeba nelíbilo všem, ale 
většině ano. Proč když se přemýšlí o Dnu 
hudby, koho pozvat, tak by se měl ten, kdo 
to zařizuje třeba poptat, jak mladší gene-
race, tak starší generace, co by se jim líbilo 
a proč. Je tu spousta rockerů, kteří by tře-
ba tady na Horách rádi slyšeli kapely jako 
např. „Kečup, Sifon, Coda, Doga, Harlej 
revival, Cassiopeu se kterou zpívá Martin 
Templ, který odsud z Hor odešel do Strako-
nic, Arakain, Votom, Halford revival jejichž 
zpěváka znám“ a to by se dalo jmenovat 
donekonečna. Tak co Vy na to? Tak dou-
fám, že se snad příští rok 2019 Den hudby 
vydaří a jsem Vám s pozdravem a slunce 
v duši.

Miroslava Langerová
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AKtuAlity, KAlEiDOSKOP

Poděkování
Děkujeme hudebním skupinám Rankl 
Sepp, Kůrovci, tanečnímu souboru An-
nínské ženy i dětskému divadlu Teátr 
Vaštar za vytvoření bohatého progra-
mu letošní pouti na Červené. Nevšed-
ním zážitkem pro účastníky byl varhan-
ní koncert Markéty Schley Reindlové 
a jejich hostů – zpěvačky A. Brožánko-
vé a hobojistky M. F. Bouškové v opra-
vené návesní kapli. Za jeho organizaci 
si jistě zaslouží poděkování PhDr. Vla-
dimír Horpeniak. A samozřejmě, že po-
děkování patří i manželům Králíkovým 
za zapůjčení hřiště pro fotbalový turnaj 
a městu Kašperské Hory za podporu 
této již tradiční akce našeho spolku. 
Důstojným zakončením pouti byla ne-
dělní mše celebrovaná páterem Toma-
sem van Zavrelem. Fotografie z pouti 
najdete na webové adrese www.cerve-
na-na-sumave.cz.

Spolek osadníků Červené na Šumavě, z.s.

Pozvánka 
na zasedání

Zastupitelstva města Kašperské Hory

Zasedání Zastupitelstva města Kaš-
perské Hory se uskuteční ve čtvrtek 
13. září od 17 hodin v Horském klubu.
Na programu jednání mimo jiné bu-
dou – finanční a majetkové záležitosti 
města, pozemková agenda, investice 
a další. 

Zveme občany města k účasti na za-
sedání zastupitelstva.

-red-

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Kůsová Růžena
Karpíšková Marie
Filipovič Štefan 

Zívrová Jaroslava
Plucek Václav

Hadrava Václav
Petraková Anna

Větrovcová Jarmila
Růžička František

Holub Jaroslav
Polášková Helena

Polan Václav

narodili se:

Magdalena Kortusová
liliana Štekrová

zemřela:

Růžena Švajková

Pozůstalým tímto vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

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

Oznámení
ZáKAZ VJEZDu DO AREálu

Vážení rodiče a návštěvníci školských 
zařízení Kašperské Hory, 
v průběhu prázdnin došlo s ohledem na 
zvýšení bezpečnosti dětí navštěvujících 
naše školy k osazení nových vrat do are-
álu a umístění dopravní značky „Zákaz 
vjezdu“. Nadále prosíme, využívejte při 
dopravě Vašich dětí do školy výhradně 
parkoviště u sportovní haly.
Děkujeme.

-red-

Vážená paní Langerová,
děkuji Vám za reakci na článek o Dni hudby 
v Kašperských Horách. Vážím si Vašeho zá-
jmu o kulturní dění v tomto městě. Jak jsem 
v článku „Den hudby v Kašperských Horách 
byl jiný a zněl“ uvedl, Den hudby byl letos 
v Kašperských Horách jiný, co se týče hudební 
nabídky. Dramaturgie letošního pořadu byla 
postavena na uvedení jiných hudebních žán-

Reakce na článek pí Langerové
rů, které doposud nebyly na Dni hudby před-
staveny. Ano, letos chyběla česká dechovka 
pro starší generaci a rocková hudba. Znělo 
však blues, jižanský rock a populární hudba. 
Škoda, že jste nepřišla dříve. Skupina Yo Coo-
kin měla skvělý ohlas. Petr Bende také potěšil 
svým projevem i hudbou. Skupina Depeche 
Mode nemusí bavit tvrdého rockera. Ale je to 
hudba, která má skoro 40letou historii. Ano, 

Pozvánka
HS Šumava je 70 let

Její náčelník zve bývalé dobrovolné čle-
ny na slavnostní schůzi, která se koná 
6. října 2018 v hotelu Stella na Špičá-
ku od 10 hodin.

-ek-

příznivci tohoto stylu byli potěšeni a měli zde 
svůj první šumavský dobře organizovaný sraz. 
Rockeři při pohledu na ně možná viděli film 
„Mumie“. Já ho tak dobře neznám. 
Na příznivce skupin Harlej revival, Kečup, 
Sifon, Coda, Doga, Cassiopea, Kabát re-
vival, Parkán, Tlustá Berta, Walda Gang, 
Tří sester, Arakainu, Extra Band revivalu 
a Brutusu je samozřejmě pamatováno a na 
své si přijdou v průběhu dalších hudebních 
městských akcích. Vaše nápady přijímám 
a jsou mi inspirací.

Radek Nakládal
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I když kalendářně léto stále trvá, prázdniny 
jsou za námi a my se přesouváme nejen 
do nového školního roku, ale také pomalu 
do podzimní části turistické sezóny. A jaké 
vlastně letošní léto, tedy hlavní část turis-
tické sezóny, bylo? Jako všude kolem přede-
vším suché a horké. To je pro nás, pro pro-
vozovatele památkového objektu, v letní 
sezóně ne zrovna dobrá zpráva. Takovéto 
počasí má velký vliv nejen na prodeje kon-
krétního sortimentu občerstvení, ale také 
na návštěvnost. Hrad býval doslova přepl-
něn od dopoledne do brzkého odpoledne, 
potom se lidé postupně vytráceli a vlivem 
úmorného vedra jich odpoledne zas tolik 
nepřicházelo. Návštěvnost hradu je stále 
vyšší než v loňském roce, ale na celkový re-
kord z r. 2016 mírně ztrácíme (Od 1. 1. do 
19. 8. t. r. prohlídku hradu či představení 
navštívilo 43.092 osob.) 
Horké a suché počasí je naproti tomu pří-
znivé pro pořádání kulturních představení 
a nočních prohlídek. Všechny červencové 
i srpnové noční prohlídky byly v předsti-
hu vyprodány, totéž platí o pěti divadel-
ních představeních Rozmarné léto. Diváci 
i účinkující znovu oceňovali správnou volbu 
a zpracování nové divadelní scény na hrad-
ním nádvoří. Toto však „pouze“ umocňova-
lo zpracování Vančurova Rozmarného léto 
v podání divadelního spolku Kašpar. Divá-

ci, kteří představení navštívili ve čtvrtek 
2. srpna, měli navíc tento zážitek doplně-
ný skutečným „rozmarným“ počasím, kdy 
se po mrholení a mírném dešti na několik 
minut před přestávkou strhl regulérní liják. 
Ale herci i diváci vydrželi a navíc, takovéto 
vypjaté momenty ještě více propojí účin-
kující s diváky, mezi nimiž vzniká pevnější 
pouto a pro obě strany je pak představení 
nezapomenutelným zážitkem.
Velice zajímavou a příjemnou zkušeností 
bylo naše první mezinárodní hudební vy-
stoupení na hradě. Byť nemluvili ani slovo 
česky, hudba a energie německo-italského 
dua Fairy Dream na Kašperku, vyburcovaly 
diváky k nadšeným bezprostředním reakcím 
a velice příznivým odezvám. A protože se 
i hudebníkům na hradě líbilo, domluvili jsme 
se, že se na Kašperk v dohledné době vrátí.
Z pohledu návštěvnosti zůstává v průběhu 
letních prázdnin stále nejsilnějším dnem 
úterý. Nejvíce lidí přišlo na prohlídku v úte-
rý 14. srpna, kdy se komentované prohlídky 
s průvodcem zúčastnilo 828 turistů. I po 
sedmi letech se provozně velice osvědčuje, 
že v červenci a v srpnu je Kašperk otevřen 
7 dnů v týdnu tj. včetně pondělí. 
Na září chystáme dva typy doprovodných 
programů. 15. a 16. září to budou speciální 
prohlídky s kastelánem hradu, tentokrát se 
zaměřením na vývoj, využívání a poznává-

ní hradu Kašperk za posledních 100 let. 
Největší podzimní akci bude představovat 
komponovaný program z cyklu oživené his-
torie. 28. a 29. září v pojetí historie všemi 
smysly budeme objevovat zákonitosti a do-
vednosti v oblasti výroby a pálení keramiky. 
A nejen to, poprvé v novodobé historii se 
bude na Kašperku vařit pivo! O předvede-
ní středověkého způsobu vaření piva se na 
hradním nádvoří postarají skuteční mniši 
z břevnovského kláštera. 

Všem svým spolupracovníkům touto 
cestou děkuji za zvládnutí nejnáročnější 
části turistické sezóny. Současně srdečně 
zveme všechny čtenáře zpravodaje k ná-
vštěvě našeho hradu v klidnější části tu-
ristické sezóny, kdy je možné lépe vnímat 
jedinečnou atmosféru tohoto jedinečné-
ho místa. 

Zdeněk Svoboda

Končící léto na Kašperku

Je to již 27 let, co byla podepsána part-
nerská dohoda mezi městy Kašperské Hory 
a Grafenau v Dolním Bavorsku. V té době 
se jednalo o pokračování pozastavených 
vzájemných vztahů, které započaly již za 
života Karla IV., který dokonce udělil Gra-
fenau městská privilegia.
Vůli ke vzájemné spolupráci stvrdili svými 
podpisy tehdejší starostové František Kortus 
a Gerhard Töpfel. Od počátku až do nedáv-
né doby, kdy ji to ještě umožňovalo zdraví, 
byla neoficiálním představitelem a jakýmsi 
komunikačním kanálem na naší straně paní 
Leante Janderová. Všem těmto osobnostem 
patří náš dík za to, že partnerství zapo-
čali a udrželi i v dobách, kdy se na obou 
stranách obtížněji hledalo jeho naplnění.
Ale především za posledních několik málo let 
se toto partnerství začíná fakticky naplňo-
vat v různých formách konkrétní spolupráce. 
Nescházíme se pouze při oficiálních příleži-
tostech. Například společné aktivity se díky 
iniciativě vedení mateřské školy účastní i naši 
nejmenší. Pravidelné kontakty a spolupráci 

navázali dobrovolní 
hasiči z obou měst. 
Na poli cestovní-
ho ruchu a kultury 
jsme v letech 2016 
a 2017 zrealizova-
li velký společný 
projekt Po stopách 
Karla IV., v letošním 
roce dochází k první 
společné prezentaci 
obou měst na veletr-
hu cestovního ruchu 
ITEP v Plzni. Na jaře 
t. r. v rámci progra-
mu Kašperk za Karla 
IV. přijeli společnou 
historii po dva dny 
předvádět soumaři 
z Grafenau (a roz-
hodně chtějí přijet i v příštím roce). Jednou 
z hlavních částí programu velké historické 
slavnosti Säumerfest v Grafenau bylo před-
stavení o putování soumarů do Schärdingu 
a do Kašperských Hor, kdy jednou z hlavní 
postav byl i náš český zástupce.
A k čemu je nám vlastně dnes také partner-
ství dobré? Partnerství mezi jednotlivými 
městy ze sousedních států přispívá k vzá-
jemnému a bližšímu porozumění. Vzhle-
dem k naší geografické poloze je důležitá 

Partnerství 
s Grafenau

Společná návštěva školkových dětí z K.H. a z Grafenau na Kašperku v r. 2017

i podpora vzájemné přeshraniční spoluprá-
ce, především v oblasti kultury, cestovního 
ruchu, ale i školství a spolkové činnosti. 
O jedinečné možnosti k procvičování nejen 
němčiny ale i angličtiny je asi zbytečné se 
rozepisovat. Já osobně v tom vidím spojení 
příjemného s užitečným. Procvičím si cizí 
jazyk, popovídám s příjemnými lidmi a se-
známím se s jejich zkušenostmi z některých 
oblastí, které pro nás mohou být přínosné.

Zdeněk Svoboda
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Je tomu už třicet let, co zemřel ve věku 
77 let oblíbený kantor, matikář Antonín 
Šmrha. Jeho bývalí žáci, pamětníci, si jistě 
už opakují násobilku a ti mladší se o něm 
něco dozvědí. Narodil se v nedalekých So-
běšicích a mládí neměl lehké. Jeho otec, 
také učitel, padl v 1. světové válce a tak 
jej matka vychovávala sama. Vystudoval 
spolu se sestrou, věren rodinné tradici Uči-
telský ústav v Českých Budějovicích a jeho 
prvním místem se stala škola ve Strašíně. 
S aprobací matematika a kreslení odchází 
po válce do Kašperských Hor, kde bydlel 
s rodinou v tzv. Českém domě. Byl uči-
telem poctivým a rázným. A kázeň žáků 
byla tehdy samozřejmostí. Každého, i když 
nechtěl, naučil počítat, rýsovat i kreslit. 
Kdo nestačil při hodině, tomu se věnoval 
po vyučování a to hlavně žákům přistěho-
vaných reemigrantů. Pro nezbedné a rušící 
žáky bylo známé jeho rčení: „ Tak pojď sem 
a vyskoč si na arabskýho koně – ohnul přes 

Vzpomínka na dobrého kantora
koleno- k exekuci a sundej kalhoty.“ Tonda, 
jak jsme mu říkali, měl ruce jako lopaty. 
Jednou takto vyplácel žačku, vyhrnul sukni 
a ono tam nic - jen holej zadek – to bylo 
překvapení a bylo po exekuci.
Rád se koupal a každoročně čistil s dětmi 
koupaliště na Prádle. Učil děti plavat a ty se 
mu pak věšely na krk a pokoušely se mu dát 
dusíka, ale marně, byl to chlap jako hora. 
I přes ty exekuce jej žáci měli rádi a dodnes 
na něho vzpomínají. Jeho dcera Zdeňka 
vzpomíná, že když ji učil a stal se nějaký 
průšvih ve třídě, vždy to odnesla první, pro-
tože nechtěla nikoho ze třídy“ prásknout“. 
Holt byla po tátovi hrdá a tvrdá.
Svou učitelskou kariéru zakončil jako zá-
stupce ředitele a jako důchodce ještě učil 
na Lesnickém učilišti na Modravě a v SOU 
v Kašperských Horách. V osmdesátých 
létech onemocněl, ztratil chuť do života, 
což u něho bylo překvapivé, polehával, 
chřadl a v klatovské nemocnici zemřel.

Ve vzpomínkách jeho žáků zůstává trva-
le zapsán jako prostý, spravedlivý, rázný 
a dobrý učitel. Naschvál jsem vám nena-
psal, kdy se narodil. Jeho žáci si to rychle 
spočtou z hlavy a vy mladší rychle běž-
te pro kalkulačku. To proto, že vás neučil 
Šmrha.

Emil Kintzl

Nepřerušená tradice poutí k Panně Marii 
Sněžné v Kašperských Horách konaných 
vždy o prvním srpnovém víkendu se dá 
poměřovat staletími. Je stále věrná svému 
mezinárodnímu odkazu, k čemuž dává his-
torický rámec i skutečnost, že místní pout-
ní svatyně se nachází při vstupu někdejší 
slavné Zlaté stezky z bavorského Pasova 
do města. Tak třeba letos jsme mezi pout-
níky zaznamenali třeba bavorské sousedy 
z partnerského města Grafenau nebo sku-
pinku německých krajanů už tradičně do-
provázených rodákem docentem Josefem 

Fuckeriederem. I v tomto roce závěrečnou 
pobožnost doprovodilo svým zpěvem 
bavorské sdružení Eibnschläger Sänger. 
Letošní poutní setkání s bavorskými sou-
sedy dalo mimo jiné příležitost k aktuál-
ním rozhovorům o přípravě společného 
přeshraničního projektu obnovy poutních 
míst v Kašperských Horách a bavorském 
St. Oswald. V tradičním procesí byla le-
tos poprvé nesena novodobá ikona Pan-
ny Marie Sněžné – Salus Populi Romani, 
kterou speciálně pro Kašperské Hory po-
žehnal 25. května 2015 Svatý Otec Fran-

tišek. Věřící si také připomněli 70. výročí 
od vzniku známé kašperskohorské poutní 
písně Naše drahá Boží Máti, k níž slova za 
svého letního pobytu na Šumavě složil vý-
znamný katolický teolog a básník Dr. Če-
něk Tomíško. Lákavou ozdobou kašper-
skohorské pouti jsou tradičně i koncerty 
duchovní hudby. Zaujalo vystoupení sou-
boru Ingrediente šumavskou premiérou 
skladby Tomáše Reindla „Hlas šumavské 
pouště“, inspirované zejména vzpomínkou 
na někdejšího duchovního správce P. Fran-
tiška Nováka (1920 – 1985), který v Kaš-
perských Horách obětavě působil v le-
tech pro naši církev nejtěžších. Neméně 
pozoruhodný byl také slavnostní koncert 
duchovní tvorby mistrů baroka v podání 
špičkového pražského tělesa Collegium 
Marianum s vynikajícími sóly sopranistky 
Stanislavy Mihalcové.

Vladimír Horpeniak

Šumavská pouť Panny 
Marie Sněžné 2018

← V tradičním poutním 
procesí v Kašperských Ho-
rách byla letos poprvé nese-
na ikona Matky Boží, kte-
rou v Římě pro Kašperské 
Hory požehnal Svatý Otec 
František v květnu 2015,  
foto V. Horpeniak

→ Slavnostní koncert 
poutní slavnosti v Kaš-
perských Horách letos 
patřil vynikajícímu soubo-
ru barokní hudby COL-
LEGIUM MARIANUM 
z Prahy se sopranistkou 
Stanislavou Mihalcovou,  
foto J. Marková



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ strana 11ČtEnáři PíŠí

Vážení č tenář i  Kašper skohor ského 
zpravodaje,
letos se uskuteční již šestý ročník „Setkání 
odpůrců těžby zlata na Šumavě“. Dovoluji 
si Vás tímto na tuto akci pozvat a požádat 
Vás tím o podporu. V letošním roce jsme 

Setkání odpůrců těžby 
zlata na Šumavě 2018

Město Kašperské Hory a spolek Šumava nad zlato
ve spolupráci se sdružením Čechy nad zlato

zvou všechny, kteří chtějí udržet Šumavu zdravou,  
krásnou a obyvatelnou na

SEtKání ODPŮRcŮ těŽBy ZlAtA 
nA ŠuMAVě

dne 15. 9. 2018 od 9.30 hodin 
na náměstí v Kašperských Horách 

Program:

9.30 hod. Zahájení setkání, přivítání přítomných za účasti vý-
znamných hostů

10.00 hod. Odchod z náměstí ke štole Naděje „Stezkou zla-
tokopů“, s průvodcem a výkladem o dolování zla-
ta v minulosti, s neotřelými pohledy na celé město 
a krajinu kolem

12.00 hod.  Malé pohoštění u štoly naděje - koláče, klobásy, 
nealko pití

Zpět do Kašperských Hor se můžete vydat pěšky, nebo využít městský auto-
bus, který bude přistaven u štoly Naděje.

Odpoledne je možno navštívit: seismografickou stanici s průvodcem, nebo 
po návratu na náměstí Muzeum motocyklů a dřevěných hraček

 Srdečně Vás zve Šumava nad zlato a Město Kašperské Hory 

Jindřich Ešner, v. r.  Petr Málek, v. r.
předseda Šumava nad zlato,z.s.  starosta města

se podobné akce zúčastnili ve Vacíkově 
(Obec Hvožďany) a v Chotilsku. Jsou to 
obce, které mají stejný problém, také mají 
v podzemí zlato… Podrobnosti naleznete 
v přiloženém programu. 

Bohuslava Bernardová

O Šumavě 
a kůrovci 

z širšího pohledu
Známe to všichni, kteří chodíme aspoň trochu 
do přírody. Šedé pahýly smrků trčící k nebi. 
Kůrovcem napadený les. Smutný pohled.
Jakou to má příčinu a co proti tomu mů-
žeme dělat? Odpověď na tyto otázky není 
jednoduchá, ani univerzální. Musíme začít 
s tím, kde všude smrky rostou, a jaké u nás 
máme typy smrkových lesů.
Se smrkem se asi nejčastěji setkáváme v hos-
podářských lesích, kterých je v naší republice 
nejvíc. Bývají i v nižších polohách (od 400 m 
n. m), kde by smrky bez vysazení člověkem 
samy nerostly, nebo jen tu a tam vmíšené 
mezi listnáče. Smrky pěstované mimo svá 
přirozená stanoviště jsou oslabeny, proto 
náchylnější vůči jakýmkoliv škodlivým vlivům 
jako je sucho, silné větry nebo dřevokazný 
hmyz. Ale i hospodářský smrkový les ve vyš-
ších polohách, složený ze stejnověkých stro-
mů, často nepůvodního genofondu (semena 
pocházející z jiných oblastí), se kvalitou ne-
může rovnat lesu přirozenému.
Pokud se kůrovec přemnoží v hospodář-
ských lesích a smrkových monokulturách 
národního parku, měly by být napadené 
stromy co nejdříve vykáceny a odvezeny, 
aby se kůrovec nešířil dál. Nejlépe, dokud 
je ohnisko napadení malé. Pokud kůrovec 
již napadl větší plochu a tradičně by se po-
stupovalo velkou asanací, může vznik holin 
v některých místech napáchat víc škody než 
užitku. Na svazích jsou odlesněné stráně 
vystavené větru, jemuž často padají za 
oběť okrajové stromy, a holina se šíří. Půda 
je vysušována, mizí z ní živiny v podobě vy-
káceného a odvezeného dřeva a následně 
dochází i k erozí půdy. Pokud jdeme v létě 
po takové lokalitě, připadáme si jak na vy-
prahlé poušti. Obdobně se zřejmě cítí i se-
menáčky, které zde člověk vysadí ve snaze 
obnovit les. Kromě toho, že je to snaha 
velmi drahá, často přichází vniveč.
Jiná je situace na řadě míst Národního 
parku Šumava, zejména v tzv. prvních zó-
nách. Horské a papratkové smrčiny na hře-
benech i podmáčené smrčiny podél výše 
položených potoků jsou tu doma. Pokud 
je člověk v minulosti příliš nepoznamenal 
svými zásahy, jsou tyto lesy na první po-
hled jiné. Najdeme v nich lesní velikány, 
ale i světliny, kde se na svět derou mla-
dé semenáčky a soupeří o své místo pod 
sluncem. Ty, co přežijí, pomáhají vytvořit 
různověký a různorodý porost. Ovlivňují 
je i další faktory stanoviště – především 
tvrdý mráz, silný vítr nebo prudký svah. 

Pokračování na straně 12
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Dokončení ze strany 11

Proto i stromy vypadají každý trochu jinak 
– některé mají rovný, vysoký kmen, jiné 
jsou pokroucené a zakrslé. Pokud pohléd-
neme do nitra horské smrčiny, okouzlí nás 
svojí různorodostí, žádné místo není stej-
né a dýchá na nás atmosféra nespoutané 
přírody. 
I v přirozených porostech smrku však do-
chází k přemnožení kůrovce. Zejména 
pokud vichřice a připraví kůrovci potravu 
v podobě vyvrácených či poškozených smr-
ků. Výhodou ale je, že přirozený les není 
stejnověký. Pokud kůrovec sežere vzrostlé 
stromy, uvolní tím místo zástupu semenáč-
ků, které čekají na svojí příležitost. Napa-
dené stromy pak odumřou, některé spad-
nou, do „mrtvého“ lesa napadají semena 
z umírajících stromů a z okolí. Semenáčky 
využijí stín a později humus a vlhkost hni-
jících kmenů. To, co prvních pár let vypa-
dalo jako poušť, při pohledu zblízka začíná 
kypět životem. Mezi semenáčky smrků se 
často uchytí i jeřáb či bříza, tu a tam buk 
a za dalších pár let už můžeme vidět i zdál-

ky ježatý kožíšek nového lesa mezi šedými 
pahýly. Zajděte se podívat třeba na hřeben 
táhnoucí se od Modravy k Luznému. Ne 
všude je přirozená obnova stejně rychlá, 
ale všude funguje.
Jistě, můžeme stromy pokácet, odvézt, les 
vyčistit a nově vysázet. Les tím zbavíme 
cenných živin z hnijícího dřeva a aspoň čás-
tečného stínu a zadržování vláhy. Když si 
ale pár let počkáme a neuděláme to, do-
čkáme se zdravějšího a přirozenějšího lesa. 
To už je dnes prokázané.
Je třeba si uvědomit, že kůrovec, neboli lý-
kožrout smrkový, žije spolu se smrky pod-
le fosilních nálezů již statisíce let a dosud 
je nevyhubil, přestože proti němu člověk 
nebojoval. Analýzy pylu v sedimentech 
prastarých šumavských ledovcových jezer 
ukazují, že se po celou dobu společného 
soužití smrku a kůrovce gradace kůrovce 
periodicky vracely. Pravidelně se stávalo, 
že smrkových lesů na Šumavě výrazně ubý-
valo a v průběhu dalších let se stav opět 
obnovil.
Lýkožrout napadá především smrky starší 
nebo oslabené, rád se pustí do polámaných 

stromů po vichřicích. V době svého pře-
množení je ale schopen „sežrat“ i zdravé 
a mladé stromy. V posledních letech je jeho 
gradace silnější než kdy jindy, a to nejen na 
Šumavě, ale téměř všude v České republice. 
Nejkritičtější je situace na severní Moravě. 
Na vině jsou stoupající teploty a sucha, kte-
rá nahrávají množení kůrovce, ale zejména 
obrovské rozlohy smrkových lesů, pěstova-
ných na místech, kde nemají optimální pod-
mínky a kde by se dařilo spíše listnatým, 
případně smíšeným porostům.
Závěrem se můžeme zeptat sami sebe.
Chceme opravdu po celé Šumavě stále 
dokola vysazovat především smrkové mo-
nokultury a režírovat obnovu lesa podle 
svých představ i na pár zbývajících kouscích 
nejpřísněji chráněných původních lesů?
Nebo se v hospodářských lesích pokusíme 
posunout od smrku k přirozenější skladbě 
dřevin?
A pro příští generace zachováme aspoň 
kousek „divočiny“, ve které bude vývoj po-
nechán přírodě, aby viděly, jak to mohlo na 
Šumavě vypadat před mnoha sty lety?

Jana Nemcová

Neklidná situace v německých pohraničních 
oblastech naší vlasti provázela politické 
události podzimu 1918. Už za války pohlí-
želi sudetští Němci s nedůvěrou na české 
snahy o ustavení samostatného národního 
československého státu. Jejich poslanci usi-
lovali o vytvoření samostatných provincií 
z území obývaných většinou německého 
obyvatelstva. Po vzniku Rakouské republiky 
prosazovali dokonce jejich připojení k této 
zemi. Den po vyhlášení československého 
státu, 29. října, vyhlásili na základě práva 
o sebeurčení národů v severních Čechách 

samostatnou provincii Deutschböhmen, 
o něco později další provincie ve Slezsku 
a na Moravě – Sudetenland, Deutschsüd-
mähren a Böhmerwaldgau  v jižních Če-
chách. Národní výbor československý, který 
neuznával Němci vyhlášené provincie a po-
žadoval jejich podřízení centrální moci, se 
po ztroskotání jednání se sudetoněmeckými 
politiky rozhodl obsadit pohraničí vojensky. 
Tenkrát nepočetným oddílům českosloven-
ského vojska se podařilo do konce prosince 
1918 obsadit celé území historických čes-
kých zemí bez většího odporu. Německé 

obyvatelstvo se podřídilo československé-
mu státu, zůstaly v něm však pocity nedob-
rovolnosti a hořkosti ze ztráty předchozí 
nadřazenosti německého živlu v podmín-
kách mnohonárodnostní rakousko-uherské 
monarchie.
Separatistické tendence roku 1918 se vý-
znamně projevily na německé Šumavě. 
O zdejších poměrech nejpodrobněji infor-
muje sušický učitel Josef Hozmann ve své 
knížce Šumava za převratu, kterou vydal 
vlastním nákladem v roce 1935. V předních 
pozicích odporu vůči novému českosloven-
skému státu se na Šumavě ocitly Kašperské 
Hory s okolními obcemi. Jejich obyvatelé 
odmítli platit československé republice daně 
a z místních ostrostřelců, posílených ještě 
nezaměstnanými vracejícími se z fronty, 
vytvořili vlastní vojsko zvané Bürgerwehr. 
Městské zastupitelstvo vyslalo do Vídně 
deputaci, která žádala připojení k Deutsc-
hböhmen a vytvoření samostatného okre-
su, jehož hejtman by sídlil v jejich městě. 
Státní rada Rakouské republiky žádosti sku-
tečně vyhověla a 17. listopadu do Kašper-
ských Hor vyslala jako okresního hejtmana 
dr. Rudolfa Müllera z Lince, který byl dříve 
místodržitelským úředníkem v Terstu. Mül-
ler měl v Kašperských Horách zřídit okres-
ní hejtmanství podřízené zemské vládě 
v Linci jako součást Horních Rakous. Nový 
okresní hejtman přijal přísahy věrnosti od 
většiny místního úřednictva, profesorů 
a učitelů, členů městského zastupitelstva 
a starostů připojených německých obcí, 

Pokračování na straně 13

Vojenské obsazení Kašperských Hor 

Ozbrojený sbor ostrostřelců v Kašperských Horách, historická fotografie, Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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k nimž patřil také téměř celý soudní okres 
hartmanický, dále osady jako Albrechtice, 
Dlouhá Ves, Rok, Vrabčov a Zaluží v bez-
prostředním sousedství města Sušice. Po 
třech dnech úřadování v Kašperských Ho-
rách odejel Müller do Hartmanic, kam si na 
radnici svolal další německé starosty, aby 
od nich přijal slib pro Deutschböhmen. Za 
Sušice však byli vysláni vojáci, kteří Mül-
lera za poněkud dramatických okolností 
uprostřed schůze zatkli. Vysvětlili mu, že 
je „zatčen jako nepohodlný cizinec a bude 
dopraven do Prahy k ministerstvu vnitra.“ 
Müllerovo zatčení a následné vyhoštění ze 
země nebylo zdaleka jediným konečným ře-
šením vůči kašperskohorským separatistům. 
Problém měl být řešen také vojensky. Ná-
rodní výbor vyslal na Šumavu nadporučíka 
Fochta. Ten začal v Sušici organizovat po-
třebné vojenské síly. Protože ve městě bylo 
k dispozici jen několik důstojníků a pouze 
šest desítek vojáků, obrátil se Focht o po-
moc na okolní města – Klatovy, Strakonice, 
Písek a Plzeň. Vzhledem k popřevratové si-
tuaci armády to byli často jen lidé narychlo 
sehnaní pochůzkami po ulicích a hostincích. 
V Sušici se množily burcující pověsti, že po 
zuby ozbrojení ostrostřelci v Kašperských 
Horách, cvičení setníkem Watzlawickem, 
jsou v plné pohotovosti, že přístupové ces-
ty do města obsadilo dobře vyzbrojené ně-
mecko-rakouské vojsko a že větší vojenské 

síly jsou soustředěny i na hradu Kašperku.
22. listopadu časně ráno, ještě za tmy, vy-
razilo ze Sušice Československé vojsko, kte-
ré se rozdělilo do tří proudů. První vyšel už 
po páté hodině a směřoval ke Kašperským 
Horám přes Rejštejn, druhý se blížil od 
Radešova a třetí, hlavní a nejsilnější, s pí-
seckou setninou, četou těžkých kulometů 
a oddíly zásobovacím a zdravotním, postu-
poval od Dlouhé Vsi přes Tuškov a kolem 
hradu Kašperku. Do města se chtěl dostat 
hlavně od východu, z místní části Cikánka.
Když do městečka došla zpráva, že se 
k Horám blíží velké vojsko, zavládly všu-
de zděšení a zmatek. Bylo vystřeleno na 
poplach z moždíře „hajlováku“ (z které-
ho se jinak střílelo o místních slavnostech 
jako pouti a Božím Těle), aby se ostro-
střelci řadili k obraně města. Ustrašení 
obyvatelé se sbíhali před radnici, roz-
číleně spolu hovořili a ptali se, co mají 
dělat. Nadporučík Šperl je uklidňoval: 
Lidé jděte domů, vždyť nemáme vojsko, 
abychom se mohli bránit!“ K vyjednávání 
s velením čs. vojska, které se už nacháze-
lo na cestě z Tuškova, byli kromě jiných 
jmenováni též zástupci místních Čechů 
v čele se zasloužilým ředitelem Pošumav-
ské záložny Bohdanem Týblem. Poselstvo 
sdělovalo, že v Horách není žádné voj-
sko, jen ostrostřelci, kteří mají udržovat 
v místě klid a pořádek. Zástupci města 
k tomu vyjádřili obavy o bezpečí civilistů. 
Členové ONV, kteří přicházeli s vojskem, 

však ujistili, že se Horským nic nestane, 
nepodniknou-li sami nic proti vojsku.
Celkem v klidu vnikalo vojsko ulicemi na ná-
městí, zálohy přicházely dokonce za zpěvu 
a ve čtyřstupech. Všichni se domnívali, že 
narazí na ozbrojený odpor, ale zatím za-
stihli město jako vymřelé. Na strategicky 
důležitá místa rozestavěli vojáci kulomety, 
na křižovatky a do některých ulic byly za-
vedeny stráže. Ostatní vojáci se shromáž-
dili na náměstí, kde své ručnice stavěli do 
kozlů. Z radnice, obsazené staniční stráží, 
zavlál bíločervený prapor. Sokolové s ně-
kterými vojáky shazovali všude rakouské 
znaky a orly, které roztrhávali a rozbíjeli. 
Podobně ničili portréty a sádrové bysty 
Habsburků, nalezené v úředních budovách. 
Některé z těchto portrétů opatřili posměš-
nými nápisy a pomalováním a tak je nosili 
po městě. Vojenské hlídky se sokoly pro-
váděly prohlídky zvláště v těch domech, 
kde bydlely podezřelé osoby jako němečtí 
důstojníci a ostrostřelci. Někteří aktivisté 
Deutschböhmen včas utekli nebo se stavěli 
jako nemocní. Zabavené zbraně ukládali vo-
jáci na radnici. Došlo k několika zatčením, 
ale zadržení byli brzy propuštěni. Vojsko 
obsadilo některé místní úřady včetně pošty 
a četnické stanice. Pod tlakem okolností za-
stupitelstvo přijalo 22. listopadu prohláše-
ní o tom, že město Kašperské Hory přijímá 
svrchovanost československého státu.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy

Kašperskohorská knihovna pravidelně obo-
hacuje knižní fond o zajímavé novinky. Rádi 
bychom Vás o nich pravidelně informovali. 
Kromě žádané beletrie a i naučné literatu-
ry nezapomínáme také na naše nejmenší 
čtenáře. A protože právě začíná nový škol-
ní rok, tak Vám tentokrát představíme tři 
nejnovější publikace určené právě jim.
Všem začínajícím zapáleným malým fot-
balistům je určena ilustrovaná příručka 
Fotbal pro děti. Na 88 stranách se dozvě-

dí, kde fotbal vznikl a kde všude se hraje 
a jaká jsou jeho základní pravidla. Názorné 
ilustrace naučí malé čtenáře – fotbalisty 
nejlepším trikům a pomohou jim osvojit 
si taktické dovednosti a doplnit znalosti 
o nejlepších národních týmech a světových 
klubech.
Pro milovníky přírody starší 6 let, kteří vše 
rádi poznávají, je ideálním pomocníkem bo-
hatě ilustrovaná kniha Hurá do lesa – Zví-
řata a rostliny v průběhu roku. Dozvědí 

se, co se v lese měsíc po měsíci odehrává, 
jak dospívají mláďata, kdo se toulá lesem 
v noci, co zde roste, kvete a plodí, nebo jak 
důležitý je pro les hmyz. Už samotné pro-
listování je pro malé čtenáře zážitek díky 
krásným ilustracím.
Rodiny s dětmi, které žijí aktivně 
a podnikají výlety do přírody, jistě oce-
ní Průvodce přírodou pro děti. Kniha 
seznamuje čtenáře s 200 druhy rostlin 
a zvířat, jejichž podobu přibližují nejen 

fotografie, ale i zda-
řilé kresby. Kromě zá-
kladních informací se 
mohou nechat inspi-
rovat tipy na různé 
zábavné a vzdělávací 
aktivity.
na všechny malé 
i velké čtenáře se těší 
naše milé paní knihov-
nice ludmila Veselá 
a Eva Míková v tra-
diční otevírací době 
– pondělí a středa od 
15 hodin do 17 hodin 
a v pátek od 13 hodin 
do 15 hodin.

Jitka Skořepová

Knižní novinky pro nejmenší čtenáře
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Spolek Most České Budějovice ve spoluprá-
ci s Biskupstvím českobudějovickým uspořá-
dal na faře od 7. 8. do 12. 8. v Kašperských 
Horách Family camp 2018 duchovně kulturní 
vzdělávací zážitek pro celou rodinu. Součás-
tí bohatého programu bylo také divadelní 
vystoupení loutkáře Víťi Marčíka st., který 
rozbalil svoje divadelní představení s názvem 
Šípková Růženka v parku pod kinem. O tom-
to loutkáři se říká, že to je „zjev z Jižních 
Čech“. Divadlo Víťi Marčíka to je velká, ko-
mediantská rodina. Víťa, manžel a táta, po 
pár letech poctivé práce v Tesle Rožnov spo-
lečně s manželkou a dvěma dětmi opustil svůj 
domov na Moravě, aby se mohl plně věnovat 
divadlu. Tak se rodina Marčíků v roce 1991 
přesídlila do jižních Čech. A po 25 letech se 
dá říct, že už tady zakořenila, rozrostla se 
o další potomky, takže k březnu 2017 už 
čítá 15 osob (2 babičky, rodiče, 3 dcery, 3 
synové, zeť, 2 snachy, 2 vnučky). A všichni, 
více či méně, rádi či neradi, přímo či nepřímo 

žijí divadlem. Představení 
Šípková Růženka je vůbec 
nejstarší představení tohoto 
divadla, odbylo si svou pre-
miéru před více než 20 lety. 
Inscenace zprvu určená těm 
nejmenším byla v průběhu 
let obohacována o komu-
nikativní prvky vtahující do 
děje všechny přítomné, tedy 
i rodiče, kteří se pod vlivem 
vypravěčovy bezprostřed-
nosti stávají hercovým spo-
luhráčem, partnerem v dia-
logu, z něhož se představení 
odvíjí. To vše se také dělo ve 
čtvrteční slunný odpoled-
ní den v parku pod kinem. 
Děkujeme organizátorům 
Family campu a Tomasi Van 
Zavrelovi. 

-rn-

Od letošního ledna mají možnost nejen se-
nioři, ale také široká veřejnost se zúčastnit 
pořadu v Horském klubu s názvem Senior 
IN, který je pořádán MěKIS Kašperské Hory 
ve spolupráci s Oblastní Charitou Sušice, 
pobočka Kašperské Hory. Součástí pořadu 
je setkání se zajímavými lidmi a promítá-
ní krátkých fi lmů s různou tématikou díky 
platformě Promítej i ty! Za Promítej i ty! 
stojí festival Jeden svět, největší přehlíd-
ka dokumentárních fi lmů o lidských prá-
vech na světě. Diváci mohli od ledna vidět 
např. fi lm o 102leté švédské babičce, která 
i přes svůj pokročilý věk se stala uznávanou 
a známou bloggerkou a žila pestrým umě-
leckým životem, nebo dokument o rozezpí-
vaném hospici ve Skotsku. Tento pořad byl 
také součástí dubnového outdoorového fi l-
mového festivalu Expediční kamera. Diváci 
z DPS nikdy nezapomenou napéct něco 
voňavého a tak Senior IN je netradičním 
setkáním v příjemném prostředí kašpersko-
horského Horského klubu.
Ve čtvrtek 27. 9. v 15 hodin bude pořad 
po prázdninové přestávce opět pokračovat. 
Tentokrát to bude setkání s ředitelkou Pa-
měti národa Plzeňského kraje, redaktorkou 
televize ZAK, Markétou Čekanovou. Paměť 
národa je stěžejní projekt neziskové orga-
nizace Post Bellum, která od roku 2001 
vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků 
klíčových momentů 20. století. Založila ji 
skupina českých novinářů a historiků, kte-

ří se potkávali na tiskových konferencích 
a výročních pietních akcích 
a byli přesvědčeni, že pa-
mětníci musí dostat příle-
žitost svůj příběh vyprávět 
vcelku, souvisle a detailně. 
Zahrnuje především vzpo-
mínky válečných veteránů 
z 2. světové války, pře-
živších holocaust, odbojářů, 
vyprávění politických věz-
ňů, představitelů disentu, 
příběhy novodobých vojen-
ských veteránů, představi-
telů národnostních menšin, 
ale také těch, kteří se stali 
součástí represivních složek 
totalitních režimů – Státní 
bezpečnosti, KGB a jiných. 
V závěru pořadu bude pro-
mítnut 93 min maďarský 
fi lm Projekt Babička. Tři 
mladí fi lmaři se ve velmi 
osobním a hravém sním-
ku snaží oživit vzpomínky 
svých babiček. Zorganizují 
setkání. Maďarská židovka, 
dávná obdivovatelka Hitle-
ra a bývalá britská špionka 
se vydávají na netradiční 
road trip. Jak rodinná his-
torie ovlivňuje náš přístup 
k druhým i k sobě samým? 

K vážnému tématu druhé světové války 
přistupují tři mladí fi lmaři z Velké Británie, 
Německa a Maďarska s příjemnou lehkos-
tí. Každý z nich si dává za úkol vyzpovídat 
svoji vlastní babičku. Nejenom senioři jsou 
tedy v září srdečně zváni do Horského klu-
bu v den před státním svátkem připomenu-
tí vzniku naší republiky. 

-rn-

Senior IN pokračuje v září 
opět v Horském klubu

Víťa Marčík to ve stínu stromů pěkně rozpálil

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

SENIOR „IN“ 

27.09.2018 od 15:00
Ho�sk� k�ub                                                                                                    

�stupné dob�o�o�né

POST BELLUM
Seznámení s nezisko�ou o�-
ganizací, dokumentující pří-
běh� 20. sto�etí, na kte�é b� 
se zapomně�o.

PROJEKT BABIČKA
Fi�m �e kte�ém se setkají 
tři pamětnice 2. s�ěto�é 
�á�k�. Každá ji �šak p�o-
ží�a�a z jiné pe�spekti��.
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Vůně pečených jablek, cukr, skořice, možná 
i trochu rumu…
Ať se nám to líbí nebo ne, den se pomalu 
krátí. Brzy přijdou dlouhé podzimní večery 
a k těm neodmyslitelně patří kousek pořád-
ného jablečného štrúdlu a hrnek teplého 
dobrého čaje, silné kávy nebo voňavého 
grogu.

Pečete štrúdl?
Od září do listopadu každý týden nebo jen 
jedenkrát za sezónu? Máte recept, který se 
dědí z generace na generaci? Zkoušíte pod-
le internetu, kamarádek nebo časopisů?

neváhejte!
Přihlaste ten svůj štrúdl v sobotu 6. října 
2018 do dalšího ročníku soutěže o NEJ 
štrúdl, do Šumavského štrúdlování.

Jak?
Stačí, když v sobotu 6. října 2018 v době 
mezi 14.00 hodin a 15.00 hodin přinesete 
2 rukávy jablečného štrúdlu přes délku ple-
chu a napsaný recept do Domu sv. Vintíře 
v Dobré Vodě u Hartmanic a zůstanete do 
16:00 hodin na vyhlášení.

A hlavní cena?
Vyhlídkový let nad Šumavou v termínu 
dle domluvy s pilotem Milanem Legátem 
(mimochodem – loňská vítězka z Annína si 
let maximálně pochvalovala). Kromě NEJ  
štrúdlu budou ohodnoceni i další 4, takže 
celkem prvních 5 míst.

PROGRAM letošního štrúdlování

Dům sv. Vintíře, Dobrá Voda u Hartma-
nic, sobota 6. října 2018

14:00 h – 15:00 h přejímka soutěžních 
štrúdlů a receptů

15:00 h – 15:45 h porota má plno velmi 
příjemné práce, koncert studentů 
a pedagogů ZUŠ Sušice v kostele sv. 
Vintíře v Dobré Vodě

16:00 h vyhlášení výsledků a předání cen
16:30 h – 18:30 h Vintířova kavárnička, 

ochutnávka soutěžních štrúdlů v Domě 
sv. Vintíře

Tříčlenná porota bude tradičně hod-
notit chuť, vzhled i vůni a jak se štrúdl 
dá krájet a servírovat (aby se nedro-
bil, nerozsypal, netrhal,…). V porotě 
byl vždy jeden člen profesionální cukrář 
nebo kuchař a stejně tomu bude i letos.
Po dobu, co bude porota ochutnávat 
a hodnotit, je připraven pro soutěžící 
a návštěvníky Vintířovy kavárničky i Dob-
ré Vody v kostele sv. Vintíře hodnotný 
program pedagogů a studentů Základní 
umělecké školy Fr. Stupky ze Sušice pod 
vedením ředitelky paní Mileny Naglmül-
lerové. Věřte, že tento program bude 
velkým kulturním zážitkem. Moc bychom 
přáli účinkujícím plně obsazený kostel – 
vstupné je dobrovolné.
Zkrátka, přijet do Dobré Vody můžete v so-
botu 6. října 2018 na celé odpoledne. Tak 
co, milé kuchařky i kuchtíci, už přemýšlíte, 
jaké těsto připravíte? Bude letos ten vítězný 
štrúdl tažený, tvarohový, zadělávaný jogur-
tem, podmáslím či pivem, jako tuk použijete 
tradiční máslo, sádlo, nebo dokonce majoné-
zu? Nebo letos bude těsto dietní?
Těšíme se na vás! Udělejte si tentokrát čas 
na celé odpoledne a přijeďte!

Jana Kolářová, 
předsedkyně spolku Šumavské cesty, z. s.

Šumavské štrúdlování
letos pořádá spolek Šumavské cesty, z. s. již 4. ročník

Změní....Spasitel.

Za ranního kuropění
snad lež či pravda
kdo doufá, že se něco změní
a já pomalu courám v trávě bosa
a přemýšlím, kam poděla se ranní rosa...
Slunce nám i přírodě vypaluje cejch
a hlásí boj, srdnatě a bez milosti
tasí ohnivý chvoj, který sálá a pálí,
horší než peklo a po obloze se líně 
válí,
paprsky ohnivé už střílí z dáli.
Kam poděl se déšť ze slzavého údolí,
kam poděly se dešťové panenky
co laskaly přírodu hebkými doteky co 
nebolí...
Příroda pláče a sténá snad je to 
prokletí
tohoto všivého a zlého století
co nedá se zastavit.....
a protivné slunce šklebící se
co chce celou Zemi roztavit.
A bude hůř a žádná změna,
příroda hyne kol kolem
a tohle naše Země chtěla?
Já prosím Spasitele z nebe
„prosím vlej nám novou duši,
proklej to slunce horké
co dusí nás a ruší,
prosím za vysvobození...
dej nám vláhu a vodu
ať celá Země nadechne se
a zvedne se k novému zrodu.....“ 

Miroslava Langerová, Kavrlík

Na fotografiích: vlevo Připraveno k ochutnávání, 
vpravo Práce poroty
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DOBOVÁ KAVÁRNA 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
ATRAKCE PRO DĚTI

FILM S ŽIVOU HUDBOU

ŠUMAVSKÉ  KAŠPERSKÉ  HORY 7.–8. 9. 2018

P�ojekt b�� uskutečněn za �nanční podpo�� P�zeňského k�aje. 

ANEB 100 LET REPUBLIKY

Pátek 7. 9. | 15:00 Pietní akt u památníku obětí s�ěto��ch �á�ek a každého nási�í | 16:00 
Zahájení p�og�amu na náměstí | 16:10 H�asop�et | 17:30 Š�ejk-band | 18:30 Ve�nisáž ��sta-
�� � Muzeu Šuma�� „Zvony pro Šumavu“ | 19:00 Ků�o�ci | 20:30 Neu�ěřite�no (p�omítání 
če�nobí�ého ��mu „Mi�enk� sta�ého k�iminá�níka“– 1927 za dop�o�odu ži�é hudb�)

Sobota 8. 9. | 10:30 Zahájení p�og�amu na náměstí | 11:00 Di�ad�o DRAK – O Vousaté 
p�incezně | 12:30 P�ů�od městem | 13:00 S�a�nostní při�ítání hostů na pódiu | 13:15 Jose� 
ŠVEJK & c.k.ŠRAML-ík | 14:30 Zásah četnické h�ídk� | 15:00 Loutko�é di�ad�o na nád�oří �adni-
ce | 15:30 Kape�a 35. pěšího p�uku – FOLIGNO | 17:00 Bed�ník | 17:30 Loutko�é di�ad�o na 
nád�oří �adnice | 18:00 Taneční ��stoupení | 18:40 Soutěžní k�íz |  20:00 Sest�� Ha�e�ko�� a 
módní přeh�ídka | 21:30 Pat�o�a Š�apeto | 22:30 Di�ad�o K�e�b Ate�ié� Ve�ká ohňo�á sho� 

NA ŠUMAVĚ

Změna p�og�amu ��h�azena
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Přijďte si užít zábavu, načerpat nové 
turistické informace, informace z ob-
lasti dějin a zeměpisu, možnosti a tipy 
na výlety a to na 14. ročník veletrhu 
cestovního ruchu Plzeňského kraje 
itEP 2018 v halách tJ lokomotiva 
v Plzni, který se koná ve dnech od 
20. – 22. září. 
Přijďte soutěžit a vyhrát hodnotné 
ceny, užít si legraci i trochu adrenali-
nu, pohodu, odreagovat se, pro nové 
možnosti, kam vyrazit, kde jste ještě 
nebyli v tuzemsku i zahraničí, o čem 
jste neměli tušení, co Vás dostane 
a budete chtít být u toho. Nechte 
se opět inspirovat pestrou nabídkou 
možností turistiky od vystavovatelů 
z různých koutů světa, od infocen-
ter, měst a obcí, muzeí, turistických 
cílů a dalších. Nenechte si ujít vyprá-
vění z cest a autogramiády známých 
osobností a sportovců. Těšte se na 
kouzelníka, zacvičte si dětskou jógu, 
vyzkoušejte jízdu na kole s 3D brýle-
mi, usaďte se u divadelních předsta-
vení, žasněte pod hvězdnou oblohou 
v nafukovacím planetáriu, nahlédně-
te do přírody v expozici Národního 
parku Šumava, do Chodska, Muzea 
Loutek, Zoo Plzeň, pokoušejte pří-
rodní zákony s Techmanií. Ochut-
nejte výtečné bavorské klobásy, re-

gionální potraviny, 
moravská, rakous-
ká a italská vína, 
německá a česká 
piva. 
Přijďte na itEP 
2018!

Dvě rodiny z Kašperských Hor a dalších 
čtyřicet šest rodin z Klatovska již dostalo 
fi nanční podporu nadace Dobrý anděl, kte-
rá pomáhá také rodinám, v nichž se dítě 
potýká s vážným onemocněním. Díky kaž-
doměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých 
andělů – mohou všechny těžkosti zvládat 
lépe alespoň po fi nanční stránce. Pomoz-
te najít další rodiny, které tuto podporu 
potřebují! 
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž ro-
diny by potřebovaly fi nanční podporu, je 
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás 
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou 
je, aby se tato informace co nejvíce rozšíři-
la,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nada-
ce Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí 
lékaři či sociální pracovníci přímo v nemoc-

nici, jiným pomoc doporučí pacientské or-
ganizace. K mnohým z nich se ale i přesto 
tato informace nedostane,“ dodává. 
Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc pod-
porují rodiny s nezaopatřenými dětmi, kte-
ré zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se 
jedná o onkologické onemocnění, selhání 
orgánů, vážné metabolické poruchy,  těžká 
kombinovaná postižení, svalovou dystrofi i 
Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc motý-
lích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění 
je možné také pomoci dětem, které se po-
týkají se vzácnými onemocněními a s těž-
kými kombinovanými poruchy (mentálními, 
smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také 
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovi-

nou jeden z rodičů. Za šest let fungování 
nadace podpořili dárci více než 5 548 rodin 
z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s tak-
to vážně nemocným dítětem, neváhejte jí 
pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi 
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-
mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé 
rodinám rádi pomohou. 
 Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.
cz a můžete začít přispívat. Vaše fi nanční 
pomoc bude rodinám odeslána do posled-
ního haléře. Díky svému Andělskému účtu 
si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáháte. 

Finanční pomoc pro rodiny 
s vážně nemocným dítětem

Bavte se ITEPem 
2 0 1 8 !

Veletrh cestovního ruchu
Plzeňského kraje

��–��/��/����

www.itep-plzen.cz

Haly TJ Lokomotiva Plzeň 
Čt–Pá: ��.���–��.��

So: ��.��–��.��
Vstup zdarma

Interaktivní zábava
Hudba

Ochutnávky
Hry pro děti

Kompletní turistické informace

itep2018-a5-sirka.indd   1 11.07.2018   13:45:06
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hledá schopné lidi, kteří umí a mají zájem 
pracovat, na pozici

Servis, za kterým stojí lidé

Stačí poslat životopis a my se Vám rádi ozveme.

U nás najdete:

• Servisní auto ( i k soukromým účelům)

• Notebook a služební telefon

• Příspěvek na dovolenou, stravenky

Servisní technik

Kontaktní údaje:

Email: personalni@pal.cz , Tel.: 601 341 567 , www.pal.cz

Nové středisko v Kašperských Horách

pro různorodou servisní 
práci na pobočce i v terénu

ka 7 let

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

letáček A5.ai   1   07.08.2018   15:07:28

Kašperskohorský
***BLEŠÁK***

PRODEJ - NÁKUP - VÝMĚNA

22. září 2018
8-12 hod.

vestibul kina 
Kašperské Hory

Máte doma věci, které je vám líto vyhodit? 
Třeba ještě někomu udělají radost.

***
Naopak něco potřebujete?

Nebo si jen chcete koupit nějakou maličkost?

* prodejní místo: 50,- Kč se zapůjčením stolu
  (rezervace na  728 647 680, kultura@kasphory.cz)
* možnost prodeje z auta
* pro nakupující VSTUP ZDARMA

nevhodné dárky
oblečení

hračky

šperky
domácí potřeby

knihy
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DLOUHODOBÉ AKCE

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

Stá�á ��sta�a
Šuma�a a Kašpe�ské Ho��
Radnice Kašpe�ské Ho�� |

Stá�á ��sta�a
K�á�o�ská p�i�i�egia, městské �istin� 
a histo�ické map�
Radnice Kašpe�ské Ho�� |

Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh� � 
oko�í Kašpe�sk�ch Ho�
Přidej se k nám a najdi 10 dobře 
uk��t�ch k�abiček na k�ásn�ch mís-
tech � našem oko�í. Mapka s indicie-
mi je k dostání na MěKIS.
Kašpe�ské Ho�� |

Če��enec – září | 09:00–16:00
Vznik ČSR a konec 1. s�ěto�é
V�sta�a Ladis�a�a Had�a��.
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

11.05.–31.10. |
Lidé a �e�ké še�m� Šuma��
V�sta�a �ěno�aná ná��atu �e�k�ch še-
�em na Šuma�u a soužití �idí s nimi. 
Přip�a�i�o ji Hnutí DUHA �e spo�u-
p�áci s Muzeem Šuma�� a Sp�á�ou 
ná�odního pa�ku Šuma�a. 
Ga�e�ie Muzea Šuma�� K. Ho�� |

KRÁTKODOBÉ AKCE

01.09. |
F�amenco�� �eče�
V�stoupení Jan� D�dácké, zřejmě 
nej�epší české tanečnice flamenca se 
s��m dop�o�odem. Úch�atná podí�a-
ná nabitá s�unečnou ene�gií španě�ské 
Anda�usie.  Vstupné zda�ma. Reze�-

�aci dopo�učujeme bu� � pi�o�a�u na 
ba�u nebo na �b st�ánce pi�o�a�u.
Zah�ada Kašpe�skoho�ského pi�o�a�u |

06.09. | 13:00
Čítá�na
Čtení z knih� Tajn� ži�ot st�omů – 
Co cítí, jak komunikují, obje�o�ání 
jejich �ascinujícího s�ěta. P�o senio�� 
a zd�a�otně postižené občan�, �stup 
zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

07.09.–08.09.
Šuma�ské Kašpe�ské Ho��
D�oudenní histo�ické městské s�a�-
nosti. Město se ��átí zpět � čase – do 
dob� �zniku Českos�o�enské �epub�i-
k�. Je přip�a�en ce�odenní p�og�am 
p�o děti i dospě�é. Možnost na�ští�it 
dobo�ou ka�á�nu Repub�ika �e �esti-
bu�u kina, �otoate�ié�, dobo�ou módní 
přeh�ídku a mnoho da�šího.
pátek 07.09.
15:00 Pietní akt u památníku  obětí 
s�ěto��ch �á�ek a každého nási�í
16:00 Zahájení p�og�amu na náměstí
16:10 H�asop�et
17:30 Š�ejk-band
18:30 Ve�nisáž ��sta�� � Muzeu Šu-
ma�� „Z�on� p�o Šuma�u“
19:00 Ků�o�ci
20:30 Neu�ěřite�no (p�omítání če�-
nobí�ého ��mu „Mi�enk� sta�ého k�i-
miná�níka“– 1927 za dop�o�odu ži�é 
hudb�)
sobota 08.09.
10:30 Zahájení p�og�amu na náměstí
11:00 Di�ad�o DRAK – O Vousaté 
p�incezně
12:30 P�ů�od městem
13:00 S�a�nostní při�ítání hostů na 
pódiu
13:15 Jose� ŠVEJK � c.k.ŠRAML-ík
14:30 Zásah četnické h�ídk�
15:00 Loutko�é di�ad�o na nád�oří 
�adnice

15:30 Kape�a 35. pěšího p�uku – FO-
LIGNO
17:00 Bed�ník
17:30 Loutko�é di�ad�o na nád�oří 
�adnice
18:00 Taneční ��stoupení
18:40 Soutěžní k�íz
20:00 Sest�� Ha�e�ko�� a módní pře-
h�ídka
21:30 Pat�o�a Š�apeto
22:30 Di�ad�o K�e�b Ate�ié� Ve�ká oh-
ňo�á sho�
Kašpe�ské Ho�� |

12.09. | 14:00
Křes�o p�o hosta
S Ing. Mi�adou Janošíko�ou – „Kam s 
ním“ (o eko�ogii a �ik�idaci odpadů).  
P�o senio�� a zd�a�otně postižené ob-
čan�, �stup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

13.09. | 15:30
V��oba st�ašid��ek z ��n�
P�o děti a m�ádež z Kašpe�sk� Ho� 
a oko�í.
dětsk� k�ub Jonáš |

14.09. | 17:00
Cesta do �antazie
Deseti�etá Chihi�o je ob�čejná japon-
ská ho�čička. Kd�ž se se s��mi �odiči 
��dá�á pop��é do no�ého b�d�iště, je-
jich auto zab�oudí na opuštěnou �esní 
cestu, �edoucí k záhadnému tune�u.
 kino Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA  ZÁŘÍ         I. ČÁST
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27.09. | 14:00–16:00 
T�oři�á dí�na – T�oříme z FIMO 
hmot�
Přij�te si s námi ���obit o�iginá�ní dá-
�ek, ozdobit �žičku nebo jin� Vám mi�� 
��astní předmět z ko�u nebo sk�a. 
Cena p�og�amu: 50,- Kč. Te�.: 376 
582 734, 731 530 464 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

27.09. | 15:00
Senio�- IN
Seznámení s nezisko�ou o�ganizací, 
dokumentující příběh� 20. sto�etí, na 
kte�é b� se zapomně�o, Post Be��um. 
Nás�eduje p�omítání ��mu P�ojekt ba-
bička, kte�� net�adičním způsobem 
��p�á�í o setkání tří žen, z nichž kaž-
dá p�oži�a 2. s�ěto�ou �á�ku z jiné 
pe�spekti��.
Ho�sk� k�ub |

28.09–29.09. |
Histo�ie �šemi sm�s��
V �ámci akce se bude ���ábět ke�a-
mika, �ogo, přes�en a da�ší, bude zde 
dobo�á hudba a budou zde přip�a�o-
�án� středo�ěké pok�m�, mniši budou 
�ařit středo�ěké pi�o a nebudou ch�-
bět da�ší dop�o�odné akti�it� p�o děti 
i dospě�é. K�omě běžn�ch p�oh�ídek 
Ži�ot na h�adě a Sta�ba h�adu zde 
budou i dětské p�oh�ídk�.
h�ad Kašpe�k |

KULTURA  ZÁŘÍ           II. ČÁST
15.09. | 09:00–18:00
Šuma�sk� FotoMa�aton, 8. �očník
Ce�os�ěto�ě ob�íbená �otog�a�cká 
soutěž p�o ši�okou �eřejnost. 
Úko�em soutěžících je na�otit za 5 ho-
din 5 témat � zadaném pořadí. 
Exk�uzi�ním hostem akce je znám�  
p�o�esioná�ní �otog�a� a k�ajinář Šu-
ma��  And�ej Macenaue�
Sta�t: 9.00  
IS a SEV NP Šuma�a , Sušická 399, 
Kašpe�ské Ho��
Přednáška: 
15:00 – 16.00  And�ej Macenaue� – 
Sikkim a Da�jee�ing
16.00 – 17.00  And�ej Macenaue� – 
Zatmění S�unce a Měsíce. Noční Šu-
ma�a.
17.00 – 18.00  S�a�nostní ��h�ášení 
soutěže a předání cen . 
Gene�á�ním pa�tne�em soutěže je ��-
ma O��mpus.
Pořadate�: FotoInstitut.cz, FotoApa-
�át.cz a Cent�um FotoŠkoda 
Regist�ace :  ���.�otoma�aton�.cz
Te�.: 603 726 911, 376 582 734, 731 
530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

15.09 | 09:30
Setkání odpů�ců těžb� z�ata na Šu-
ma�ě
Setkání těch, kteří chtějí ud�žet Šu-
ma�u zd�a�ou, k�ásnou a ob��ate�-
nou. V 09:30 setkání na náměstí. 
V 10:00 odchod z náměstí ke što�e 
Naděje „Stezkou  z�atokopů“, s p�ů-
�odcem a ��k�adem o do�o�ání z�ata 
� minu�osti.
Kašpe�ské Ho�� |

15.09.–16.09 |
Dn� e��opského dědict�í
V �ámci této akce budou umožněn� 
ná�ště�níkům p�oh�ídk� h�adu s kas-
te�ánem.
h�ad Kašpe�k |

20.09 |
V��et do aquapa�ku Sušice s Joná-
šem
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.
dětsk� k�ub Jonáš |

22.09. | 08:00–12:00 
Kašpe�skoho�sk� b�ešák
K�ub Kašpe�skoho�sk�ch žen pořádá 
b�eší t�h.
�estibu� kina Kašpe�ské Ho��  |

22.09. | 10:00–14:00
K�etoucí pok�ad� podzimu
Botanická ��cházka s Hanou Kohou-
to�ou nejen za šuma�sk�mi hořci. Po-
hod�ná obu�. V případě nepřízni�ého 
počasí náh�adní p�og�am � IS a SEV. 
P�osíme, na akci se předem přih�aste.
nCena p�og�amu: 20,- Kč. Te�.: 376 
582 734, 731 530 464 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

25.09. | 13:00
V��et na h�ad Kašpe�k
Komento�aná p�oh�ídka, autobusem k 
h�adu a zpět. Vstup si p�atí účastníci 
sami (75 Kč.) S�az před Domem s pe-
čo�ate�skou s�užbou � Kašpe�sk�ch 
Ho�ách. Na ���et je potřeba se pře-
dem přih�ásit (731 669 950 – Ing.
Jana Ha�bhube�o�á). P�o senio�� a 
zd�a�otně postižené občan�.
DPS Kašpe�ské Ho�� |


