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1. Adventní neděle
Vánoční trhy, rozsvícení vánočního stromu, zpívání...

Krásné, hvězdami a třpytivým sněhem 
protkané Vánoce plné splněných snů a pohody.

Ať ve skořápkách tří kouzelných oříšků 
naleznete zdraví, štěstí a lásku.

Přeje redakce KHZ a pracovníci MěKIS Kašperské Hory
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ 
Kašperskohorského zpravodaje 

leDeN 2014
články zasílejte na

 e-mail: informace@kasphory.cz

redaktora nejnavštěvovanějšího stavebního 
internetového portálu TZB-info, mohl by 
věnovat své bohaté životní zkušenosti práci 
pro naše město. Po jeho souhlasu jsme se 
tedy v rámci nově vzniklé koalice shodli na 
zřízení pozice uvolněného místostarosty 
na plný úvazek. Jsme přesvědčeni, že pří-
nos jeho práce pro město vysoce převýší 
vynaložené finanční prostředky.

V době uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje 
mám za sebou prvních čtrnáct dní na rad-
nici v křesle starosty. Tudíž nemám mno-
ho zajímavých informací, o které bych se 
s Vámi mohl podělit. To, co Vás zajímá asi 
nejvíc, je stavba nové tělocvičny. Nemám 
zájem na tom, aby se tato akce nedokončila. 
V této fázi je mou prioritou minimalizovat 
škody, které by mohly vzniknout v průběhu 
realizace. Není to malování strašáka na zeď, 
ale zcela reálná hrozba. Z důvodu nejasného 
technického zadání stavby a horkou jehlou 
provedeného prováděcího projektu vzniká 
na stavbě mnoho problémů. Zásadní věci se 
projektují až při samotném provádění pra-
cí, což komplikuje průběh výstavby a nese 
s sebou značná rizika. Nechci se již ohlížet 
zpět, proč je současný stav jaký je, ale bude-
me se společně s uvolněným místostarostou 
a dalšími členy rady města snažit o zajištění 
co nejvyšší výsledné kvality předaného díla. 
O aktuálním dění nejen ohledně výstavby 
nové tělocvičny Vás budeme informovat jak 
ve Zpravodaji, tak i aktuálně na nově zříze-
ném facebookovém profilu města.

Protože je to poslední letošní číslo 
Zpravodaje, využiji tohoto adventního 
času k tomu, abych Vám popřál klidné 
a pokojné prožití vánočních svátků. 
Kouzlo Vánoc nespočívá pouze 
v množství dárků, které najdeme pod 
vánočním stromečkem. Je to čas, kdy 
si více než kdy jindy uvědomujeme, 
že existují skutečné hodnoty, jako je 
láska, zdraví, porozumění, odpuštění, 
vzájemná tolerance. Je to také čas, kdy si 
vzpomeneme na naše nejbližší, kteří již 
nejsou mezi námi. Věnujme jim v srdci 
vzpomínku a ať nás tato upomínka na 
pomíjivost lidského bytí vede s jistotou 
k trvalým hodnotám. A do nového roku 
2015 vykročte pravou… 

Petr Málek, starosta města

Provoz Městského úřadu v Kašper-
ských Horách v druhé polovině mě-
síce prosince bude takto: 

Platby v hotovosti do pokladny 
města tak, aby byly započítány do roku 
2014, je možné provést do pondělí 22. 
12. 2014 do 17.00 hodin.

Ověřování podpisů, listin, doku-
mentů a vydávání ověřených výpisů 
Czech POINT je možné provádět 
také do pondělí 22. 12. 2014 do 17.00 
hodin.

Městská knihovna bude otevřena 
naposledy v pátek 19. 12. 2014. V příš-
tím roce bude zahájen provoz v pondělí 
5. 1. 2015. Výpůjčky knih budou auto-
maticky prodlouženy do 9. 1. 2015.

Městské kulturní a informační 
středisko bude v provozu následov-
ně: 24. 12. - 26. 12. zavřeno; 27. 12. - 
31. 12. denně 9.00 - 16.00; 1. 1. 2015 
zavřeno.

Zaměstnanci Města Kašperské 
Hory přejí všem občanům příjemné 
a klidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2015 pohodu, 
radost ze života a hlavně zdraví 
a štěstí.

tajemník

Vážení a milí spoluobčané,
dne 6. listopadu proběhla na jednání 

ustavujícího zastupitelstva volba starosty, 
místostarostů, členů rady města a členů 
výborů zastupitelstva. Tento akt s sebou 
přinesl změny oproti dlouhodobě zažitému 
modelu a následně vyvolal několik otá-
zek. Nejvíce diskutovanou otázkou se stala 
volba druhého uvolněného místostarosty 
Ing. Milana Bechyně. Pokusím se Vám dát 
uspokojivé vysvětlení.

Krátce po odchodu Ing. Balounové do 
důchodu na začátku roku 2013 jsem jako 
místostarosta předložil radě města návrh 
na zřízení místa investičního technika 
města. Vedl mě k tomu jediný důvod, a to 
zájem o kvalitní zajištění správy majetku 
města. Rada souhlasila a já jsem připravil 
výběrové řízení pro výběr vhodného za-
městnance. Z tohoto řízení vzešel návrh 
na přijetí dvou investičních techniků, kteří 
by mimo správy majetku navíc zajišťovali 
agendu spojenou se získáváním dotací. 

Během jednoho roku jsme díky jejich pů-
sobení ušetřili městu téměř 2 miliony ko-
run na akci „Zpevněné plochy pro ukládá-
ní štěpky“, dále připravili žádosti o čerpání 
dotací na akce: „Dětské hřiště při mateřské 
škole“, „Vybavení kompostárny“, „Nákup 
vozu pro svoz bioodpadu“, „Sběrný dvůr“. 
Dotace jsou schválené a čekáme na podpis 
smlouvy. Výše dotací je v řádech milionů. 

Bohužel činnost investičních techni-
ků nekorespondovala s představou vedení 
města o jejich práci. Nakonec se technikům 
neprodloužily pracovní smlouvy s tím, že 
dva technici jsou moc a vypíše se nové vý-
běrové řízení na jednoho technika. Na po-
sledním jednání rady města ve starém slo-
žení 28. 10. 2014 jsme dostali informaci, že 
se do výběrového řízení nepřihlásil žádný 
vhodný kandidát (rozumějte s odpovídající 
praxí nebo vzděláním). 

Vzhledem k probíhající akci „Výstavby tě-
locvičny“ to byl stav více než kritický. Proto 
jsme přistoupili k řešení, že zvolíme uvol-
něného místostarostu, který bude vykonávat 
práci na pozici investičního technika.

Po podrobném seznámení s odborným 
a osobním profilem Ing. Milana Bechyně, 
který si s manželkou v roce 2004 postavil 
na Červené rodinný dům, jsme si uvědomi-
li, že pokud by ukončil svoji práci projek-
tanta, energetického specialisty a externího 

Slovo starosty
Proč uvolněný místostarosta a zastavíme výstavbu 
nové tělocvičny?

Z Městského 
úřadu
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Především bych chtěl poděkovat našim 
voličům za projevenou důvěru.

V říjnových komunálních volbách ob-
čané zvolili své zastupitele do patnác-
tičlenného městského zastupitelstva. 
Podle platného volebního zákona bylo 
rozděleno 15 mandátů zastupitelstva 
města tak, že volební sdružení „Nové 
Kašperské Hory“ s lídryní Bohuslavou 
Bernardovou získalo 6 mandátů, sdruže-
ní „Kašperky pro život“ s lídrem Petrem 
Málkem 5 mandátů a sdružení „Pohoda“ 
s lídrem Jaroslavem Chladou 4 mandá-
ty. Už v průběhu sestavování kandidá-
tek a relativně klidné a slušné volební 
kampaně se stále jasněji rýsovaly rozdíly 
v názorech kandidátů sdružení „Nové 
Kašperské Hory“ na otázky vedení měs-
ta, komunikace s občany i na stanovování 
priorit ve využívání bohatých finančních 
zdrojů města s názory kandidátů dalších 
dvou sdružení. Zcela logicky tedy lídry-
ně vítězného sdružení nevyzvala žádné-
ho z lídrů dalších sdružení k povoleb-
nímu vyjednávání a ze stejného důvodu 
nedošlo k oslovení v opačném směru. 

Jediným impulsem ze strany sdruže-
ní Nové Kašperské Hory bylo setkání 
Ing.  Miroslava Mäntla s Petrem Málkem, 
kdy Ing. Mäntl nabídl svoji účast v Radě 
města. Nabídku zvoleného zastupitele, 

který v minulých volebních obdobích od-
vedl pro město velký kus poctivé práce 
jsme zvažovali. Po diskuzi na setkání ko-
aličních zastupitelů jsme se nakonec roz-
hodli ji nepřijmout. Důvodem byly roz-
dílné názory na budoucnost města mezi 
sdružením Nové Kašperské Hory a oběma 
koaličními sdruženími. 

Naopak brzy po volbách došlo k první-
mu seznamovacímu setkání 9 zvolených 
kandidátů sdružení „Kašperky pro život“ 
a „Pohoda“. Na tomto a následujících 
třech jednáních se postupně rodila shoda 
na programových prioritách, organizač-
ní struktuře a nakonec i na personálním 
obsazení jednotlivých míst v Radě měs-
ta. Řešili jsme i otázku, zda nenabídnout 
místo v Radě města vítěznému volebnímu 
sdružení.

Od Nových Kašperských Hor očekává-
me, že budou plnit funkci tvrdé a korektní 
opozice, která bude navrhovat alternativní 
způsoby řešení problémů a upozorňovat 
na případné naše chybné kroky při říze-
ní města. Proto věříme, že přehodnotí 
své rozhodnutí nevstoupit do kontrolního 
a finančního výboru. 

A že ustavující zasedání zastupitelstva 
byla fraška či předem domluvené diva-
dlo? Ano, v období od vyhlášení voleb-
ních výsledků do ustavujícího zastupitel-
stva probíhá mnoho jednání uvnitř stran 

i mezi stranami a již před ustavujícím 
zastupitelstvem se pak v mnoha městech 
předem ví přesné personální obsazení 
vedení města i to, kdo skončí v opozici. 
Je tomu tak např. v Praze, v Klatovech, 
v Horažďovicích a minimálně od r. 2002 
tomu tak podle mých informací bylo pra-
videlně i v Kašperských Horách.

Tvorba návrhu nové organizační struk-
tury vedení města (viz Tabulka) byla mo-
tivována dvěma základními cíli:

Rozdělit časově, odborně i psychicky •	
náročnou agendu starosty na další čle-
ny Rady města.
Pro zásadní zlepšení informovanosti •	
občanů města vytvořit funkční komu-
nikační linku mezi členy Rady města 
a jednotlivými odbornými komisemi. 

Do odborných komisí pak pozveme co 
nejširší okruh občanů, kteří budou mít 
zájem přispět se svými náměty, připo-
mínkami i kritikou k našim základním 
cílům.

 Těmi jsou:
aby se nám tady dobře žilo,•	
aby Kašperské Hory byly vyhledáva-•	
ným místem k životu v pohodě,
aby nás tady po letech úbytku obyva-•	
tel opět začalo přibývat.

Milan Bechyně,
2. místostarosta

Komunální volby v Kašperských Horách v roce 2014

Tabulka: Nová organizační struktura vedení města

STAROSTA 1. MÍSTOSTAROSTA 2. MÍSTOSTAROSTA 1. RADNÍ 2. RADNÍ

ROZVOJ MĚSTA ZAMĚSTNANOST TeCHNIKA,  
INFORMATIKA KUlTURA SPRÁVA MAJeTKU

Petr Málek Jaroslav Chlada Milan Bechyně Zdeněk Svoboda Jan Voldřich

územní plán rozvoj měst-
ských podniků informovanost občanů společenský život rozvoj bydlení

ZŠ + MŠ městské lesy koncepce a pří-
prava investic cestovní ruch pasportizace majetku

podpora podnikání městské zemědělství kontrola probíhajících 
investic městský urbanizmus vzhled města a osad

vzdělání jako priorita podpora zaměstnanosti provoz a rozvoj výtopny rozvoj mikroregionu technické služby

zdravotnictví člověk a příroda městská pila, štěpka podpora spolkových 
aktivit  zásobování vodou

sociální služby zpracování a pro-
dej masa odpadové hospodářství ochrana památek rozvody elektřiny

CHKO + NP podpora sportu centrální zásobování 
teplem partnerství s Grafenau místní komunikace

Komise pro 
rozvoj města

Komise pro 
zaměstnanost

Komise pro 
informovanost občanů Kulturní komise Komise pro 

správu majetku
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Dámy a pánové,
Vám, kteří jste se zúčastnili dne 6. 11. 

2014 ustavujícího Zastupitelstva města 
Kašperské Hory jsem slíbila, že v nejbliž-
ším Kašperskohorském zpravodaji napíšu 
článek o tom, v jakém stavu předávám naše 
město novému starostovi, Petru Málkovi.

Tak tedy tady je pár nejdůležitějších úda-
jů z mého pohledu. Starostkou města jsem 
byla od 21. 1. 2013 do 6. 11. 2014. Vlastně 
jsem dokončila volební období po té, co 
Ing. Alena Balounová odešla do důchodu. 
Moje představa byla, že plně navážu na její 
desetiletou práci. Zda se mi to povedlo, to 
musíte posoudit sami. 

Po mém nástupu do funkce byly rozesta-
věné dvě akce: Dlouhá ulice – západní část 
a plochy pro ukládání štěpky. Obě stavby 
jsou dokončené, plochy pro štěpku jsou 
ještě doplněné váhou pro vážení nakupo-
vaného paliva.

Další akce, které uvedu, byly za 
Ing. Balounové více či méně připravené. 
Za mého působení se povedlo zrealizovat: 
finální podobu Krátké ulice v Kašperských 
Horách, opravu komunikace na Dolní 
Dvorce a Trnové Dvory, na Bajerov, část 
komunikace na Opolenec – tu část, která 
se nachází v katastrálním území Opolenec, 
část v katastrálním území Tuškov opravena 
není, protože se tam dokončují komplex-
ní pozemkové úpravy, které pozemkově 
a majetkově upřesní polohu stávající vyjeté 
komunikace. Za budovou základní školy 
a mateřské školy jsme našim dětem postavili 
„Přírodní dětské hřiště při MŠ Kašperské 
Hory“, zbývá zde vyúčtovat dotaci. Žádost 
o dotaci je podána také na „Dodávku vyba-
vení pro systém svozu bioodpadu a vyba-
vení kompostárny v Kašperských Horách“. 
Kompostárna je fyzicky postavena, chybí 
její oplocení a kolaudace a také vybavení 
příslušnou technikou, na kterou je právě 
ona dotace. Je již vybrána dodavatelská 
firma, která techniku městu dodá. Pak už 
může začít sloužit nám všem. Způsob jejího 
provozování, hlavně svozu bioodpadu od 
jednotlivých občanů, musí zpracovat nová 
rada města, nebo jimi pověřený pracovník. 
O další dotaci jsme požádali na „Dodávku 

vybavení pro intenzifikaci systému svozu 
bioodpadu v Kašperských Horách a oko-
lí“, zní to vznešeně, ale ve skutečnosti se 
jedná o náhradu dosluhující multikáry, 
kterou dnes a denně potkáváte při úklidu 
města. I zde je již vybrána dodávající firma. 
Dosluhuje i server na radnici, proto jsme 
požádali o dotaci na „Konsolidaci HW 
a SW úřadu zvýšení zabezpečení a elek-
tronizace agend města Kašperské Hory“, 
je vybraná firma, která má zúřadovat vý-
běrové řízení na zhotovitele této akce. 
Dlouho všem slibujeme „Parkoviště 94 
stání, Sušická ulice, Kašperské Hory“, tedy 
odstavné parkoviště na bývalé pile lesního 
závodu. Jsme před dokončením projektu 
pro stavební povolení, chybí nám specifi-
kace vjezdových bran. 

Připravuje se i dokumentace pro územ-
ní řízení na Sušickou ulici – od cedule 
Kašperské Hory až po vjezd na náměstí. 
Na tuto akci se zároveň „nabalí“ sousední 
ulice, neboť součástí opravy Sušické ulice 
musí být i výměna všech sítí. Besední uli-
ce je projektantem zpracována tak, že po 
dojednání posledního problému s památ-
káři u kapličky sv. Antonína (proti škole), 
bude moci město požádat o územní řízení. 
Na Besední ulici bezprostředně navazuje 
Vimperská ulice, na kterou projektant zpra-
coval studii – od školy až po poslední domy 
směrem na Vimperk. Další akcí, na kterou 
vybraná firma zpracovává dokumentaci, je 
„Přírodní koupací biotop“, tedy koupaliště, 
které v Kašperských Horách hodně dlouho 
chybí. Mělo by se postavit u fotbalového 
hřiště na Cikánce. Je požádáno i o dotaci 
na opravu a vybavení stávajícího sběrného 
dvora. Započali jsme s opravou vodních 
zdrojů, protože to, že máme dostatek pitné 
vody, je jedno z našich největších bohat-
ství. Vodní zdroj Nový Ždánov už opra-
vujeme – to nejnutnější. Firma v současné 
době připravuje dokumentaci na opravu 
Nového Ždánova i nefunkčního Starého 
Ždánova. Přípravné práce probíhají i na 
dokumentaci pro úpravu čistírny odpad-
ních vod v Kašperských Horách. 

Na úplný konec ve výčtu akcí jsem si ne-
chala akci, která v poslední době vzbuzu-

je mnoho emocí a vášní: „Základní škola 
Kašperské Hory, multifunkční tělocvična“. 
Mnohé bylo řečeno, mnohé napsáno. Tak 
tedy to nejdůležitější: 14. 7. 2014 jsme pře-
dali staveniště vítězné firmě Silba – Elstav, 
která se zavázala, že nám tělocvičnu posta-
ví za cenu 34.172.535,- Kč + 21% DPH, 
což je celkem 41.348.767,- Kč. 15. 7. 2014 
započala stavba a předpokládaný termín 
dokončení výstavby je 15. 7. 2015. Zatím 
práce „běží“ dle harmonogramu. Ve chví-
li, kdy píšu tento článek, je postavena celá 
gabionová zeď u hlavní silnice, gabionová 
zeď za budoucí tělocvičnou je téměř do-
končená. Děti budou do tělocvičny chodit 
„suchou“ nohou spojovacím krčkem, na 
kterém je položen prefabrikovaný strop, 
dokončují se izolace. Současně s tím se 
navážejí další vyrobené části skeletu, kte-
ré v určité fázi montáže začnou doplňovat 
28 m dlouhé lepené vazníky, další části 
krovu a také střešní krytina. Počasí nám 
zatím docela přeje, takže doufám, že se vše 
podaří dříve, než přijde špatné počasí, než 
napadne sníh. V době, kdy jsem opouštěla 
„starostenskou“ židli, byly na radnici fak-
tury za cca 3,5 mil. Kč (z toho za 2,5 mil. 
Kč zaplacené, poslední faktura je splatná 
v prosinci 2014) a také faktury za technic-
ký dozor investora a za autorský dozor, což 
nejsou žádné závratné sumy.

Na veřejném zasedání zastupitelstva jsem 
slíbila, že zveřejním stav finančních pro-
středků města na účtech u bank. U ČSOB 
je 85.037.453,97 Kč, u České spořitelny 
2.247.086,70 Kč a u ČNB 239.909,96 Kč. 
Toto je stav dne 19. 11. 2014 ráno.

Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem odcházejícím zastupitelům za spolu-
práci, i všem spolupracovníkům, kteří mi 
byli nápomocni. Děkuji i Vám všem, kteří 
jste mě podporovali v mojí práci dobrým 
slovem, květinou, nebo jenom prostým po-
děkováním. Velice si toho vážím.

Na závěr mi prosím dovolte, abych nové-
mu panu starostovi, oběma místostarostům 
a dalším radním, i všem zvoleným zastupi-
telům popřála hodně zdraví, pevné nervy 
a hodně pracovních úspěchů. 

Bohuslava Bernardová

ní, určena role statistů. Kromě postu starosty 
Kašperky obsadili 3 další místa v radě měs-
ta, lídrovi Pohody přenechali z vděčnosti 
za podporu před volbami a možná jako zá-
vazek k loajalitě v budoucnu místo prvního 
neuvolněného místostarosty. K překvapení 
většiny přítomných nově zvolený starosta 
k neuvolněnému místostarostovi navrhl 
ještě dalšího tzv. druhého místostarostu, 
který bude pro celé volební období pro vý-

zasedání zastupitelstva nešli v domnění, že 
získání nejpočetnějšího zastoupení v 15-ti 
členném zastupitelstvu pro naše sdružení 
znamená i účast v radě města a při vítězství 
paní Bernardové ve volbách její potvrzení 
ve funkci starostky pro další období, zpro-
středkuji několik souvisejících postřehů. 

Stručně lze volbu nového vedení města 
charakterizovat jako předem domluvené di-
vadlo v režii zástupců Kašperek pro život, 
kde ve scénáři byla nám, vítěznému sdruže-

Předně bych chtěla, coby kandidát sdru-
žení Nové Kašperské Hory na nevolitelném 
místě, moc poděkovat za hlasy, kterými 
jste nás ve volbách do zastupitelstva pod-
pořili. Získali jsme nejvíce hlasů ze všech 
volebních stran a v jednotlivcích podle 
počtu hlasů obsadili přední místa. Podle 
současného volebního zákona nám díky 
přepočtům bylo přiděleno 6 míst v novém 
zastupitelstvu, tedy nejvíce z volebních 
stran. Těm z Vás, kteří jste na ustavující Pokračování na str. 5

Několik postřehů k volbě nového vedení města

Předání funkce
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našeho sdružení, a prosadili ho do funkce 
místostarosty. Zřejmě jsme podcenili jeho 
další vlastnosti. Jsem dost stará a nejsem na-
ivní, abych čekala jakoukoli vděčnost, ale po 
říjnových volbách podle mě dostala na frak 
i elementární lidská slušnost, neboť to, že se 
s námi v užším vedení města vůbec nepočítá, 
nám nedokázal říci do očí. Dozvěděli jsme 
se to z novinového článku. V souvislosti 
s volbami se nebudu ohánět hesly o demo-
kracii, myslím si, že v našem malém městě, 
kde každý zná každého, je důležitější slušné 
jednání - to přece vůbec nic nestojí. Dívám 
se na volební leták Kašperek pro život a ří-
kám si, kolik z jeho obsahu bylo myšleno 
vážně. Podle mého názoru některá svá hesla 
popřeli hned na počátku své vlády ve městě. 
Uvidíme, jak si povedou dál.

Uvedený popis a hodnocení nedávných 
událostí souvisejících s volbami je pouze 
mým osobním pohledem na věc. V žád-
ném případě jej, vážený čtenáři, nepovažuj 
za názor a hodnocení zastávané ostatní-
mi zástupci našeho sdružení, neboť text 
s nimi nebyl nikterak konzultován.

Alena Balounová, 
občan Kašperských Hor

považovali za svůj závazek, a proto jsme 
se rozhodli navrhnout ve volbách do no-
vého vedení města své zástupce, i když 
bylo zřejmé, že neuspějeme. Podle vo-
lebních výsledků jsme považovali za ko-
rektní zastoupení v radě města v poměru: 
2 místa pro Nové Kašp. Hory, 2 místa pro 
Kašperky pro život, 1 místo pro Pohodu. 
Na funkci starostky jsme proti panu 
Málkovi navrhovali paní Bernardovou, 
která získala absolutně nejvyšší počet hla-
sů od voličů. Neuspěli jsme. Dále jsme 
navrhli do rady Ing. Mäntla – kandidáta 
s druhým nejvyšším počtem hlasů od vo-
ličů a Mgr. Havla – opět marně.

Kašperky pro život nastolily vládu jed-
né strany v dosazení lídra Pohody na post 
prvního místostarosty si pojistily podporu 
ukázněných zastupitelů z jeho sdružení 
pro rozhodování o dalším osudu našeho 
města. Pro pohodlné vládnutí nových 
"správců" města bylo potřeba vyšachovat 
ze hry osobnosti samostatně uvažující, 
schopné zastávat pevné názory a prosazo-
vat je ve prospěch všech občanů. 

Ironií je, že strůjce popsaných událostí 
jsme jako odborníka před 4 roky pozvali do 

kon funkce uvolněný, tedy placený na plný 
úvazek (...vždyť jsme bohaté město). Ani 
toto rozšíření placených postů ve vedení 
města starosta nepovažoval za potřebné 
přítomným občanům jakkoli zdůvodnit 
a případně uvést, jaká oblast veřejné správy 
bude místostarostům svěřena do jejich pů-
sobnosti. Zástupci Kašperek i Pohody opět 
poslušně bez připomínek "jako jeden muž" 
odhlasovali placenou funkci bez konkrétní 
náplně osobě, kterou valná většina občanů 
města vůbec nezná. Kde chybí informace, 
logicky vzniká prostor pro dohady a spe-
kulace – pročpak najednou taková změna 
ve struktuře vedení města? Že by staros-
ta pochyboval, zda zvládne správu města 
tak jako obě jeho předchůdkyně s jedním 
formálně fungujícím místostarostou, nebo 
potřeboval projevit vděčnost za všestran-
nou podporu při získávání hlasů od voličů 
- občanů města? Kdo ví, jak to je?!

Tušili jsme, že bylo všechno předem 
rozhodnuto dávno před ustavujícím za-
sedáním zastupitelstva, neboť nikdo 
s námi před volbami ani po nich nejed-
nal. Podporu od našich voličů jsme však 

Dokončení ze str. 4

SDRUžeNÍ NeZÁVISlýCH KANDIDÁTů „POHODA“

našim voličům:

K volbám jste se dostavili, svůj hlas jste nám věnovali.

Za podporu děkujeme, pohodu vám slibujeme!

Lídr SNK „Pohoda“

Jaroslav Chlada

Poděkování 

Sbor dobrovolných hasičů děkuje
Pavlovi Břicháčkovi 

za zapůjčení vraku k provedení 
výcviku hasičů na vyprošťování.

Pa�e� Břicháček
Smetano�a 403, Kašpe�ské Ho��

(a�eá� �ed�e Medica ��te�)

Te�: 602 415 716

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA 
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Klub kašperskohorských žen 

přeje všem pohádkové Vánoce, 

v roce 2015 hodně zdraví, štěstí, 

pohody a hlavně lásky.

Až do letošních komunálních voleb jsem 
byla přesvědčena, že žiji nejen v malebném 
pohraničním městečku s bohatou minulostí, 
ale i v kulturním prostředí, kde lidé k sobě 
mají blízko a pokud dojde k neshodám, vy-
říkají si je z očí do očí. Akt s pohřební kyticí 
s černou stuhou s nápisem „ Dlouho neza-
pomeneme“ objednané přímo v pohřební 
službě a také pany funebráky ochotně osob-
ně doručené na radnici tehdy ještě starost-
ce města pí. Bernardové, mě z této naivity 
vyvedl. A nejen evidentně mne. Shledávám, 
že lidé tento akt odsuzují, ale šeptají a roz-
hlížejí se, zda je někdo neposlouchá.To se 
máme už zase začít bát říkat, co si myslíme, 
aby se snad náhodu „neznelíbili“? Paradox 
je už jenom v tom, že „obdarovaná“ touto 

Sláva vítězům, čest poraženým
nehorázností zá-
roveň obdržela od 
voličů nejvíce prefe-
renčních hlasů.

Doufám, že nově 
zvolené zastupi-
telstvo tento akt 
veřejně odsoudí. 
A osobně udělám 
vše proto, abych 
se octla z dosahu 
služeb firmy pana 
Adámka, neboť 
o pietě v takovém 
pohřebním ústavu 
mám pochybnosti. 

Iva Sedlářová

Klatovský deník 17. 10. 2014 – autor 
R. Kutěj, M. Kilián:

Končící starostka dostala morbidní dar

Kašperské Hory – Pořádný šok proži-
la starostka Kašperských Hor Bohuslava 
Bernardová (54) na středečním zasedá-
ní tamní městské rady. Političce, který se 
svým Sdružením Nové Kašperské Hory 
sice vyhrála volby, ale starostkou zřej-
mě nebude, protože se proti ní spojí další 
dvě uskupení, přivezla přímo na zasedání 
rady města pohřební služba smuteční ky-

tici s nápisem „Dlouho nezapomeneme“ 
(na snímku). Starostka nečekaný příjezd 
„funebráka“ polekal a obrátila se proto na 
policii. 

„Kytice je sice hezká, ale upřímně řeče-
no mě takový dárek překvapil. Zpočátku 
jsem to považovala za hloupý vtip, ale když 
mi členové rady řekli, že nikdo z nich to 
v žádném případě nebyl, změnila jsem ná-
zor. Nebojím se přímo o sebe, ale o svoji 
rodinu, proto jsem informovala policii,“ 
konstatovala Bernardová. „Neznámému 
anonymnímu dárci bych chtěla poděkovat 
za květiny,“ dodala.

Majitel sušické pohřební služby Miroslav 
Adámek, který kytici Bernardové osobně 
doručil, Deníku řekl, že neví, kdo ji ob-
jednal a zaplatil. Jediné, co může potvrdit, 
je, že to byl muž. „U nás se totiž mohou 
smuteční kytice objednávat i anonymně. Je 
to poměrně běžné, třeba v případě milenek 
ženatých mužů, kteří zemřeli, a naopak. 
Měli jsme tu i případ, kdy budoucí ženich 
objednal nastávající nevěstě ke svatbě smu-
teční kytici s nápisem NEJVĚTŠÍ CHYBA 
MÉHO ŽIVOTA. My se neptáme, pro nás je 

důležitá diskrétnost,“ uvedl Adámek.
Adámkovi nepřišlo divné ani to, že má 

kytici zavézt do Kašperských Hor. I to je 
prý poměrně běžné. „Myslel jsem, že si ji 
radnice objednala kvůli pohřbu některé-
ho z tamních občanů. Vůbec nic špatného 
mě nenapadlo,“ prohlásil Adámek a dodal: 
„Mrzí mě, že já, který nikdy neměl s poli-
tikou nic společného, jsem byl zatažen do 
takové záležitosti.“

Pokud se podaří vypátrat toho, kdo kytici 
poslal, hrozila by mu zřejmě maximálně po-
kuta. „Případ šetříme pro podezření ze spá-
chání přestupku proti občanskému soužití,“ 
řekla na dotaz Deníku Dana Ladmanová 
z klatovské policie.

Tolik citát článku z Klatovského dení-
ku. Jenom na vysvětlenou – nehovořila jsem 
o tom, že se bojím o rodinu, ale že se bojím 
o svého psa, aby mu někdo neublížil. Je to pro 
mne ale také člen rodiny. Škoda, že pán, kte-
rý mi nechal květiny doručit, nenašel dostatek 
odvahy přijít za mnou osobně a sdělit mi, co se 
mu nelíbí…..

Bohuslava Bernardová

Pohřební kytice ženu vystrašila

MGR. MIROSLAV BURŠÍK
DOUČOVÁNÍ NĚMECKÉHO JAZYKA  
PRO ZAČÁTEČNÍKY, STŘEDNĚ POKROČILÉ 
A POKROČILÉ V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

příp�a�a na p�aco�ní poho�o� � SRN
g�amatika + p�aktická kon�e�zace
�ozumná cena 

Kontakt: 
te�.: 721 126 983, e-mai�: bu�.mi�a�seznam.cz
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Divadelní spolek Kašpar letos v srpnu 
zahrál dva známé tituly - Romeo a Julie 
a Cyrano. Oba tituly byly výborně herecky 
obsazeny, výborně zahrány, vše fungovalo 
jak mělo a navíc nás obdivuhodně "podr-
želo" počasí. V jinak celkem deštivém létě 
nám nepršelo na představení ani jeden ve-
čer a mohli jsme odehrát všech osm zcela 
vyprodaných večerů.

I v další části turistické sezo-
ny nám počasí přálo, návštěvnost 
byla nadprůměrně vysoká. Příznivému 
vývoji turistické sezony však předbíha-
la poctivá příprava. Poměrně dost času 
jsme strávili s přípravou nových prohlí-
dek a také s přípravou kulturních progra-
mů. S kolegyněmi z MěKIS jsme se jako 
Kašperské Hory účastnili veletrhu Region 
Tour v Brně a pod hlavičkou Mikroregionu 
Šumava veletrhu Holiday World v Praze. 
Vedle toho jsme prováděli mnoho dal-

Velká část turistické sezony je již za 
námi, a proto můžeme pomalu bilancovat 
a srovnávat. Oproti loňskému roku nám 
letos doposud přálo počasí i načasování 
významných svátků. Díky mimořádně 
mírné zimě jsme začali turistickou sezo-
nu o dva týdny dříve - již v půli března, 
Velikonoce letos připadly na 2. polovinu 
dubna. Počasí nás hlavně letos ušetřilo 
jakýchkoliv extrémů, což se vše příznivě 
promítlo do celkové návštěvnosti. 

17. května jsme slavnostně otevřeli 
nové prohlídky o životě na hradě. Naším 
krédem je, že návštěvník hradu by se 
měl leccos zajímavého dozvědět, měl 
by se umět kolem sebe podívat i něco 
zajímavého objevit a následně by si měl 
umět představit hradní život v minu-
losti. Turista by se ale hlavně neměl při 
prohlídce hradu nudit. Proto jsme tuto 
prohlídku stylizovali do jakéhosi kurzu 
kasteologie. Součástí prohlídky je také 
nová unikátní audiovizualice. V pod-
statě se jedná o oživlou středověkou 
nástěnnou malbu, která zachycuje jeden 
den na středověkém hradě, nápadně se 
podobající Kašperku. Dosavadní reakce 
návštěvníků nám potvrzují, že se nám 
náš záměr podařilo naplnit a díky tomu 
máme ve stálé nabídce dva nové a kvalit-
ní prohlídkové okruhy.

Letní prázdninový provoz tradičně do-
provází kulturní programy. Za všechny 
zmíním dva. Červencové noční pohlídky 
hradu byly takovou dobrodružnou výpra-
vou do nitra tajemného hradu. Návštěvníky 
naštěstí doprovázel zkušený záhadolog 
a objevovatel tajemství, takže možná i díky 
tomu zažili účastníci těchto výprav něco, 
co by normálně nezažili.

Turistická sezona 2014 na hradě Kašperku

ších marketingových aktivit. Výsledkem 
je nejen nadprůměrná návštěvnost hra-
du Kašperk, ale celé destinace Kašperské 
Hory. Právě v marketingu, v kvalitě služeb 
a programů máme ale ještě velký a nikdy 
nekončící kus práce před sebou.

Na hradě Kašperku také máme co zlep-
šovat a obnovovat. Např. z turistické in-
frastruktury bude potřeba vyřešit odvoz 
odpadních vod. A zásadní se jeví rovněž 
přestavba návštěvnických WC, které již 
nevyhovují technicky ani kapacitně.

Přesto nás ale dosavadní výsledky mo-
hou naplňovat optimizmem do nové turis-
tické sezony. Ale rok ještě úplně nekončí. 
Letošní zimní prohlídky s doprovodným 
programem budou zaměřeny na vánoční 
čas na středověkém hradě. 

Srdečně zveme všechny občany 
Kašperských Hor. 

Zdeněk Svoboda

jsou zábavné a zároveň edukativní, sezna-
mují s regionem a jeho zvyklostmi.

Pro aktuální nabídky a více informací 
doporučujeme navštívit webové stránky: 
http://www.hotelrilancio.cz/

Pavla Freij

a při rekonstrukci se 
zaměřili na rozšíření 
dětské herny a well-
ness zóny, ve které vé-
vodí unikátní vířivka 
společně se saunou. 
V rámci těchto úprav 
se také změnil ná-
zev na Family hotel 
Rilancio activity & 
wellness, ve kterém se 
může ubytovat najed-
nou až 44 hostů.

Další zajímavou 
novinkou je rozší-
ření kuchyně a služeb hotelové restaurace, 
která bude nabízet speciality z lokálních 
surovin i pro vegetariány.

Cílem vedení hotelu je nabízet hostům 
zajímavé programy, které jim zpestří dovo-
lenou a prázdniny dětí. Všechny programy 

Legendární hotel v Kašperských Horách, 
který si mnozí obyvatelé naší republiky pa-
matují ze svých dovolených s rodiči a prv-
ními krůčky na lyžích, se po krátké rekon-
strukci opět otevřel pro své hosty.

Majitel hotelu si se svým týmem vzali za 
cíl se ještě více přiblížit požadavkům hostů 

legendární hotel se znovu otevřel

Živý Betlém 
24. 12. 14.oo hod před kostelem sv. Markéty
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zvolen biskupem v Tours. Sem se váže jed-
na z pověstí, v čase volby se milý Martin, 
neb byl člověkem stydlivým a skromným, 
schovával mezi hejnem husí, ale ty jej svým 
kejháním prozradily. Nebo prý jej rušily při 
kázání, a proto husa skončila na pekáči jako 
martinská pečínka. Kdo ví? Příběh byl do-
vyprávěn, my se naučili martinskou píseň 
a hle! Z nebe se snesly sněhové vločky a nocí 
přiletělo psaní, jež nás nabádalo, ať se černou 
tmou vydáme hledat Martinovo poselství. 
Budiž, s písní na rtech s Vyvolávačem, se 
Světlonošem Dášou, s lucernami, lampióny 
a rozličnými světýlky jsme se jali prosvětlovat 
tmu. Černočernou, tajemnou, mlhavou nocí 
se vinul magický světelný had a rozezníval 
naše nitra a temné okolí tóny martinské pís-
ně. Zázrak! Z mlhy vystoupil sv. Martin na 
koni. My jej svými zpěvy a touhou přivola-
li. Sv. Martin nás vedl další cestou, až jsme 
přišli ke světelné bráně. Martin nám přečetl 
své poselství. Nazval nás svoji družinou, sta-
li jsme se posly sv. Martina a vyvolenými. 
Naším úkolem je šířit štědrost, dobro a lás-
ku a světýlko, jež jsme zažehli a uzamkli 
do svých srdcí, nás bude provázet dlouhou 
tmavou zimou. Se znamením - bílou hvěz-
dou na čele děti prošly světelnou bránou, 
získaly martinský rohlíček, podkůvky koně 
sv. Martina. S úsměvem, lehkým rozechvě-
ním a krásným zážitkem se počala světýlka 
rozcházet do svých domovů. 

Ráda bych poděkovala všem, jež pomoh-
li - kolegyňce Dáše Ševčíkové, kamarádce 
Lucce Málkové, jež domluvila s panem 
Milanem Bechyněm Martina a koně, ka-
marádce Markétě Markové, která zařídila 
přes pana Radka Vrhela zhasnutí světel, je-
jímu manželovi Michalovi za martinskou 
píseň, Marušce Voldřichové a p. Havlovi za 
fotodokumentaci a světlonošům Radkovi 
Kolářovi a Jakubovi Ostádalovi. Děkuji 
a těším se příště!

Martinská světla připomínají nebeské 
hvězdy, které nám nabízí svou pomoc a po-
silují niterní teplo v lidech.

Vyvolávač Liběna Svobodová

Listopad je časem, kdy ubývá světla, při-
bývá zimy, končí hospodářský rok. Kdysi 
končívala v tento čas čeledi služba, hospo-
dáři je vypláceli a dostávali výslužku, ně-
kde i velký martinský rohlík. Někteří če-
ledíni - nezbedníci celý svůj roční výdělek 
propili v hospodě a vyváděli různá alotria 
a od té doby se zlobičům říká ,,Martínci“. 
Listopad je časem, kdy se příroda chystá 
ke spánku a i my směřujeme ke zklidně-
ní, k době adventu, noříme se více do sebe, 
přemýšlíme o běhu věcí, o smyslu života. 
Na této cestě potřebujeme SVĚTLO. 

Svatomartinské slavnosti předcházely 
velké přípravy. Celý týden byl propojen té-
matem sv. Martina. Započali jsme Tvořivou 
dílničkou pro rodiče Broučků, kde jsme ze 
zavařovacích sklenic a hedvábného papíru 
vytvořili nádherné lucerničky. Třída Včelek 
si vyráběla lampičky ve školce spolu s uči-
telkami. S legendou jsem děti seznámila 
loutkovým divadélkem, z lepenky jsme 
udělali koně, zpívali martinské písně. Takto 
připraveni a navnaděni jsme se v předvečer 
svatého Martina sešli u kapličky. S velkým 
očekáváním událostí následujících. Ve svět-
le hořících loučí v pozadí se symbolickou 
kapličkou započal ,,Vyvolávač“, s dovole-
ním já, vyprávět legendu o sv. Martinovi. 
Byl skutečně žijící bytostí a narodil se jako 
každý mamince a tatínkovi, leč tatínek byl 
vojákem a přestože Martínek měl dobré 
srdce nehodící se na roli vojáka, musel na-
rukovat. Služba u vojska byla plná strádání, 
útrap, boje a tvrdosti. Martinovo dobré srdce 
trpělo a duše se stávala prázdnou. Jednoho 
dne, když se svými druhy vjížděl do měs-
ta Amiensu, spatřil, jak se u městské brány 
choulí promrzlý žebrák. Když jej míjel, zve-
dl žebrák ruku, za šeptal slova, která hned 
odvál vítr, a prosebně pohlédl na Martina 
velkýma očima. Nikdo si chuďase nevšímal, 
ale Martinovi se jej zželelo a protože u sebe 
neměl peníze, stáhl svůj plášť, mečem jej 
rozťal ve dví a polovinu daroval žebrákovi. 
Té noci se mu zjevil anděl a Martin druhé-
ho dne opustil vojsko. Časem byl dokonce 

Svatý Martin v Kašperkách

Státní svátek 28. 10. vznik samo-
statného českého státu jsme oslavily 
věru osobitě. My učitelky z Mateřinky 
Kašperinky jsme se vydaly na vý-
let do Mateřské školy St. Elizabeth 
v Grafenau. Jak k tomu vůbec došlo? 
Jednoduše. V září nás oslovila tato ma-
teřinka, že by velmi ráda navázala spo-
lupráci s českou školkou. Slovo dalo slo-
vo a začátkem října nás přijeli navšívit 
paní ředitelka Mateřské školy Christine 
Zwiebel, jež je hlavní iniciátorkou 
projektu. Spolu s ní přijela tlumočni-
ce a koordinátorka Vendula Maihorn 
a spisovatel Von Michael Sellner, autor 
knihy Kouzelné stromy.

S panem ředitelem Richardem 
Novým, kolegyňkami Mirkou, Dášou, 
Radkou a dětmi jsme je velmi vřele 
přivítali. Hovořili jsme o možnostech, 
plánech, o problémech ve školkách 
a původní myšlenka spolupráce začína-
la nabývat jasnějších obrysů. Tématem 
projektu by se měla stát výše zmíněná 
kniha. Dva skřítci - kamarádi, kaž-
dý z jiné země - jeden z Čech a druhý 
z Německa, se stanou hlavním moti-
vem. Zvítězí jejich touha po přátelství 
a po sounáležitosti. Po této seznamovací 
schůzce jsme byly pozvány zase my do 
Německa. Byly jsme nadšené. Ve školce 
je velmi milé, vstřícné prostředí, pěkné 
vybavení, ve třídách mají Montessoriho 
koutky, velkou hernu, kde nám děti za-
hrály na nástroje a zazpívaly česko – ně-
meckou písničku. Strávily jsme zde téměř 
celé dopoledne a vůbec to nebyl ztracený 
čas, naopak načerpaly jsme inspiraci 
a trochu si rozšířily obzory. Dokonce 
jsme domluvily další návštěvu a paní 
Zwiebel přijede do naší školky i s dětmi. 
V prosinci se na ně budeme těšit.

Celý projekt je opravdu v plenkách, 
je to takové malé semínko, které již za-
pustilo kořínek a je na nás, zda vyraší, 
poroste a možná i pokvete.

Liběna Svobodová

Učitelky 
Kašperinky 
v Grafenau
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Ukázky vlastních 
prací žáků 6. třídy
Podzim - D. Šubrová

Přichází podzim přichází, 
barevné listí se na zemi nachází…
Podzim už je tady, 
listí padá do zahrady.
Listí padá ze stromů, 
podzim krášlí přírodu.
Táta stojí na žebříku, 
sbírá jabka do košíku.
Po obloze letí mraky, 
děti na kopci pouští draky.
Studený vítr ve větvích se honí, 
sluníčko za obzor se kloní.
Podzim to je krásné období, 
svět nám hezky ozdobí.

Podzim - P. Chalupná

Podzim si koupil malovánky,
pastelky a barvičky, 
bílou míchá na beránky,
hnědou barví zajíčky.
Stromy někde natřel rudě,
jinde celé ze zlata,
vybarvené listí pouští
z větví rovnou do bláta.

Podzimní - M. Kortusová

Když se blíží listopad
Už je z kopců cítit chlad.
Sluníčko si rádo pospí,
pod nohama listí šustí.
Zima se už kvapem blíží,
po kopcích se mlhy plíží.
Vítr si hraje s mraky,
my pouštíme draky.
Občas sluníčko nás ještě zahřeje,
ale taky chladný deštík omyje.
Už se blíží zima,
vše schová bílá peřina. 

11. prosince 2014 oslaví 70. narozeniny 
náš bývalý kolega pan učitel Pavel Ruda. 

Nedávno odešel do důchodu, ale jako 
by tu s námi byl stále. Do Kašperských 
Hor se rád vrací, vždyť zde dlouhá léta 
působil a Kašperské Hory se staly jeho 
druhým domovem. Vyučoval převážně 
matematiku a zeměpis, ale také výtvar-
nou výchovu. 

Na škole rovněž působil jako výchovný 
poradce a vedl kroužek stolního tenisu. 
Tato záliba ho dovedla až na metu nej-
vyšší – stal se rozhodčím I. třídy s me-

zinárodní licencí. Jeho velkou láskou 
bylo cestování nejen po vlastech českých 
a slovenských. Po roce 1989 se jeho ces-
tovatelský zájem rozšířil na celou Evropu. 
Možná jste mnozí s ním vyjeli „za hranice 
všedních dnů“. 

Další Pavlovou vášní jsou betlémy. 
Nenechá si ujít žádnou výstavu a je sku-
tečným odborníkem. 

Rádi bychom touto cestou popřáli panu 
učiteli pevné zdraví, klid, pohodu a hlavně 
hodně času na své koníčky. 

Za učitelský sbor Věra Korcová

Blahopřejeme

Dovolte mi, abych poděkovala jako 
předseda školské rady za spolupráci všem 
dosavadním členům školské rady, řediteli 
zdejší základní školy i bývalým předsta-
vitelům města za 
velmi dobrou spolu-
práci, která měla na 
zřeteli vždy jen cel-
kový prospěch.

Rodičům dětí 
bych doporučila, 
aby se s problémy 
obraceli přímo na 
ředitele školy, nebo 
aby oslovili kterého-
koliv člena školské 
rady. Budeme vždy 
nápomocni při řeše-
ní potíží vašich dětí.

Přeji touto cestou 
všem nově zvoleným 
i jmenovaným, kteří 
budou jako my, řešit 

Prosincové mlhavé dny nás nutí k za-
myšlení a malému ohlédnutí za uplynulým 
rokem. Občas je také dobré poděkovat 
těm, kteří nám v průběhu roku pomáhali. 
Za naše žáky bych chtěla poděkovat IS NP 
Šumava v Kašperských Horách za zajíma-
vé a kvalitní programy. Jsme zároveň part-
nerskou školou a naši žáci se pravidelně 
účastní přírodovědných soutěží. Další dík 
patří MĚKIS. Kultury není ani v našem 
městě nikdy dost, a tak vítáme jakoukoli 
možnost prohlédnout si zajímavou výstavu 
nebo zhlédnout nějaký pěkný film. Teď se 
těšíme na pohádku Tři bratři. Rovněž si 
určitě všichni vážíme trpělivosti a nápa-
ditosti všech vedoucích kroužků. Letos se 
nabídka kroužků rozrostla a děti mají vel-
kou možnost výběru. Kvalitní využití vol-
ného času je základ pro správný osobnostní 
vývoj a třeba i budoucí profesní orientaci.

Asi bych ve výčtu mohla pokračovat… 
myslím si, že se naše malé město má čím 
pochlubit. Žije a pracuje zde hodně vý-
borných a ochotných řemeslníků, můžeme 
navštívit několik skvělých kulinářských 
i jiných podniků, máme dobře zásobenou 
knihovnu, spoléháme na fungující zdra-
votnictví a na šikovné a rychlé hasiče. 
Staré domy získávají nový kabát, ve slunci 
se blýskají opravené střechy. Město je čisté 
a upravené, což je také zásluha technických 
služeb. Květinová výzdoba dodává hezký 
rámec našemu náměstí, teď navíc nádherná 
adventní výzdoba. Užívejme si proto nejen 
toto adventní období v klidu a vzájemném 
pochopení pro druhé, zkrátka radujme se, 
veselme se… hezké vánoční svátky a v no-
vém roce jen to dobré. 

-vk-

Nezapomínejme…

problémy spojené s chodem školy, aby je-
jich práce byla smysluplná a upřímná.

Hana Naušová 

Ze školské rady 

Prodej vánočních stromků
Bude probíhat ve dnech 
17. a 18. 12.2014

od 10.00 do 15.00 hodin
v budově sídla 

Kašperskohorských městských lesů s.r.o. 
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Pro adventní a vánoční čas připravili 
pracovníci Muzea Šumavy v Kašperských 
Horách a Sušici v prostorách tzv. Galerie 
v Kašperských Horách výstavu historic-
kých i soudobých betlémů ze Šumavy. 
Návštěvníci tak mohou obdivovat výtvo-
ry legendárních betlémářů – řezbářů jako 
byli Prokop Mack, Wenzel Tutschku, 
Alois Matschiner... Po delší době je tak 
mimo jiné opět představen Tutschkuův 
velký rodinný betlém z kašperskohorské 
rodiny Hörnischovy z počátku 20. sto-
letí s obsáhlou stafáží četných daráků, 
představující snad všechny vrstvy obyva-
tel staré Šumavy. Podobně cenným bet-
lémem jsou tzv. Hofmeistrovy jesličky ze 
Sušice nebo podstatná část velmi vzácné-
ho, původně kostelního betlému z roku 
1859, připisovaného místnímu truhláři, 
řezbáři a muzikantovi Prokopu Mackovi. 
Betlémské město je tu představeno nejen 
měštanskými domy Kašperských Hor, 
ale i budovou místního kostela a dokonce 

i hradem Kašperkem. V prezentaci sou-
dobých betlémů samozřejmě nechybí díla 
Karla Tittla z Velhartic, Vladivoje Hracha 
a Jaroslava Podzemského z Kašperských 
Hor. Instalaci působivě doplňuje nápodoba 
šumavského lidového interiéru s ukázkami 
lidového malovaného nábytku a podmaleb 
na skle.

Své místo zde mají i historické nábožen-
ské obrazy zpodobňující scény Narození 
Páně, Klanění pastýřů a sv. Tří králů, 
Matku Boží i svatou Rodinu. Sváteční at-
mosféru na výstavě spoluvytvářejí obrazy 
českých malířů zachycující zimní šumav-
skou krajinu.

V muzeu si rovněž můžete zakoupit 
knihy o Šumavě včetně bohatě ilustrované 
publikace Vladimíra Horpeniaka Advent 
a vánoční zvyky na Šumavě z nakladatel-
ství Karmášek. Výstava potrvá do konce 
února 2015.

Vladimír Horpeniak

Výstava v muzeu  
 - Šumavské betlémy 

Výstavy
Otevři zahradu 
rajskou...

Zápůjčkou unikátní sochy sv. Vintíře 
z 15. století z Dobré Vody u Hartmanic 
se Muzeum Šumavy v Kašperských 
Horách účastní mezinárodního výstav-
ního projektu „Otevři zahradu rajskou – 
Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300“, 
který připravila Národní galerie v Praze 
ve spolupráci s Katolickou teologic-
kou fakultou UK v Praze a Akademií 
věd ČR. Expozice připomíná kulturní 
a historický přínos řádu benediktinů při 
formování středoevropských států bě-
hem raného středověku. Výjimečná vý-
stava se koná v prostorách Valdštejnské 
jízdárny v Praze a potrvá do 15. března 
2015. 

-vh-

Josef Váchal, Magie 
hledání

Galerie hlavního města Prahy 
ve spolupráci s kurátorkou Marií 
Rakušanovou pořádá do 4. 1. 2015 
v Domě u Kamenného zvonu na 
Staroměstském náměstí v Praze výstavu 
Josef Váchal - Magie hledání. Výstava 
je věnována vztahu všestranného uměl-
ce Josefa Váchala (1884 – 1969) k magii 
a okultismu. Na tuto výstavu Muzeum 
Šumavy v Kašperských Horách zapůj-
čilo vzácný exemplář unikátní grafické 
knihy Josefa Váchala Šumava umírají-
cí a romantická. Jak je vidět, Muzeum 
Šumavy je skutečně ústavem s bohatý-
mi a významnými sbírkami, a to nejen 
v měřítku regionálním. 

-vh-

Nedávno jsem procházela předadventní 
Prahou. Listí ještě nestačilo opadat, ale na 
všech nárožích čněly nápisy s nabídkou na 
vánoční zboží. Byl to sváteční den a přesto 
lidé kolem už nabírali ten známý předvá-
noční úprk za nejlepšími úlovky vánočních 
dárků. Letos tak nějak poprvé mě to ne-
zlobilo. Je přeci tak krásné druhého obda-
rovat, udělat mu radost, myslet na něj už od 
září a rozvažovat, který dárek je ten pravý. 
Mám pro všechny ty utíkající lidi pochope-
ní. Mám pochopení, ale přece jen…

Napadlo mě v těch rozzářených ulicích 
vyzdobených už vánočně, zda by na takové 
krásné velké ceduli před obchodem nemělo 
všude stát: „Největší radost uděláte svým 
blízkým, když jim věnujete svůj čas.“ 
A jako přidanou hodnotu pak jistě můžete 
věnovat něco krásného pro potěšení. Kdosi 
moudrý řekl: „Žádný dar nenahradí čas, 
který jsme měli darovat svým bližním“… 
„Dáváš-li svůj čas, dáváš sám sebe“… 
Nedává přece smysl věnovat člověku opuš-
těnému nebo smutnému kazetu s kapesní-
ky nebo pyžamo a přitom mu nevěnovat 
svůj láskyplný čas. Nedává smysl darovat 
dětem krásné drahé dárky, ale přitom jim 
nevěnovat čas v naslouchání a úplné po-
zornosti. Nedává smysl darovat někomu, 
koho máme rádi krásnou jachtu na pobře-
ží (např.:-)), ale přitom mu nevěnovat čas, 
který bude patřit jen jemu. My sami jsme 
druhým darem, ale oni to poznají, až když 
budeme mít odvahu být jim opravdově na 
blízku.

Vánoce jsou vskutku krásné svátky, lí-
bezné a radostné… Oslavujeme narození 
zázračného děťátka v betlémských jeslích, 
děťátka, které je tím Darem největším.
Narození Ježíše Krista. Jeho život byl celý 
darem pro druhé. Nenechával si nic pro 
sebe. Mějme tedy odvahu slavit Vánoce 
podle jeho vzoru, být tu pro druhé a věno-
vat jim svůj čas. Rozdáme tak tolik radosti, 
že by to žádný, třebaže diamantový náhr-
delník nedokázal…

Pokojné a požehnané Vánoce. 
Jarka Korandová

Vánoce, čas obdarování…
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T r a d i č n í 
t ř í k r á l o v á 
sbírka v našem 
městě a okolí 
se uskuteční 
ve dnech 2. 1. 
- 6. 1. 2015.

Žehnání koled-
níků s P. Tomasem 
proběhne 2. led-
na  p ř i  mš i  s v. 
v 17.00 hodin 
v DPS.

Jako každý rok 
je možné se k nám 
připojit a stát 
se buď kolední-
kem či vedoucím 
skupinky. 

Noví zájemci, kteří by s námi chtě-
li prožít tříkrálové obchůzky a pomoci 
tak potřebným, hlaste se prosím na tel: 

731 669 951 u Veroniky Dražkové (vedoucí 
střediska Charity v DPS).

Těšíme se na setkání s vámi!
Jarka Korandová

Tříkrálová sbírka 2015

30. listopadu byla první neděle adventní, 
kdy se tradičně rozsvěcuje vánoční strom 
na náměstí a v kostelích a domácnostech 
se zapaluje první svíce adventního věn-
ce. Každou neděli se zapaluje další svíce 
a s počtem svící roste i touha po vánoč-
ních svátcích. Kdo bude chtít, může tyto 
vzácné dny strávit s naší farností v kostele 
sv. Markéty. V kostele bude svítit betlém-
ská hvězda, která nás povede do Betléma, 
kde se můžeme podělit o radost z toho, že 
se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. 

I tento rok se v adventní době budou 
konat v kostele sv. Markéty tradiční so-
botní rorátní mše sv. při svíčkách (6. 12. 
a 20. 12.). Člověk do kostela dorazí za tmy 
(v 7.00 hod.) s rozžatou svící a odchází za 
svítání. Tato hluboká symbolika nám při-
pomíná, že ten, kdo putuje za Ježíšem, pu-
tuje k blahodárnému světlu. 

Advent je také čas k zamýšlení se nad se-
bou samými; nad tím, jak žijeme, zda je to 

v souladu s naším svědomím a s dobrými 
mravy; rozjímání nad tím, zda žijeme ve 
smíření s Bohem, se sebou a s lidmi ko-
lem sebe. V kostele bude několik příleži-
tostí k přijetí svátosti smíření, duchovnímu 
rozhovoru či společné modlitbě. Je důležité 
nepodlehnout shonu předvánočních zkra-
cujících se dnů plných večírků, nákupů, 
pečení a často i nemocí.

Sám se budu zamýšlet také nad tím, jak 
se v našem městě k sobě navzájem chová-
me. Jedna událost, dva týdny před dušička-
mi, mnou a mnoha dalšími, s nimiž jsem 
hovořil, přímo otřásla: jako poděkování 
za její službu městu poslal(a) naší bývalé 
starostce Bohuslavě Bernardové neznámý 
pachatel(ka) pohřební květinu s věnová-
ním na černé stužce „dlouho nezapomene-
me“. Květinu osobně předal pan Miroslav 
Adámek, majitel pohřební služby v Sušici. 
Nechci tu rozebírat tento nechutný čin, jen 
napravit to základně lidské, co tu doposud 

chybělo: paní Bernardová, omlouvám se 
Vám a stydím se za to, co se stalo. Takové 
chování nepatří do našeho města. Děkuji 
za všechno, co jste pro naše město udělala 
a za každý den (mnohdy i volný čas), který 
jste Vašemu poslání věnovala. Nové radě 
žehnám + a děkuji, že se chtějí pro naše 
město a dobro obyvatel zasadit. 

A nás všech se ptám, zda v našem ma-
lebném městě chceme zacházet jeden 
s druhým tímto způsobem? Kéž se dotyč-
ný(á) nad sebou zamyslí a kéž je mu (jí) 
odpuštěno. A ostatní: nenechme si naše 
pokojné soužití v krásných Kašperských 
Horách narušit někým, kdo nemá úctu 
k důstojnosti člověka, ani zdravý smysl pro 
humor. 

Přeji Vám všem, tedy i dotyčné(mu), 
požehnaný + advent a dostatečný čas 
k zamyšlení se nad sebou.

Váš duchovní, 
Pater Tomas van Zavrel

Advent
– čas k zamyšlení se nad sebou

O čtvrté neděli adventní - 21. prosince si 
od 14.00 do 16.00 hodin můžete přijít pro 
Betlémské světlo a přijmout svátost smíře-
ní (zpověď) nebo duchovní rozhovor. 

Od Štědrého dne do neděle 28. prosince 
bude i tento rok od 14.00 do 16.00 hodin 
otevřený kostel. Můžete se pomodlit a pro-
hlédnout jesličky. Tento rok bude půlnoční 
celebrovat P. Václav Hes ze Sušice. 

Těšte se na společné zpívání vánoč-
ních koled. P. Tomas bude slavit půlnoční 
v kostele sv. Václava v Sušici. 

Mše sv. budou ve čtvrtek 25. prosin-
ce na slavnost Narození Páně a v pátek 
26. prosince na svátek sv. Štěpána, vždy 
v 9.30 hod. V předvečer svátku Svaté rodi-
ny, v sobotu 27. prosince v 18.00 hod. se již 
tradičně koná Rybova mše vánoční za do-

provodu příležitostného orchestru a sboru 
Šumavan z Klatov. Při této mši sv. bude 
P. Tomas žehnat manželům. 

Vánoční výzdoba v kostele bude zase 
nádherná a typicky šumavská, tak se 
přijďte potěšit i Vy se svými přáteli a ro-
dinnými příslušníky. 

Budeme se na Vás těšit.
Helena Pekárková

Vánoce v kostele sv. Markéty

Jak si mnozí jistě ještě pamatujete, 
tak byla minulá vánoční sbírka v kos-
tele sv. Markéty věnována Jonášovi 
Benedovi. Výnos byl příspěvkem na 
nový kočárek. 

Tento rok se bude opět konat vá-
noční sbírka, neboť Vánoce jsou 
svátky, při kterých více než jindy 
myslíme na jiné. Tento rok bude 
trochu jiná v tom, že jednotliví dár-
ci mohou do určité míry spoluroz-
hodovat o tom, kam výnos sbírky 
převedeme. 

Na výběr bude několik možností: 
Klub Jonáš, Skautský oddíl Kašperské 
Hory, Dětský domov, Košík pro 
souseda (pomoc místním lidem 
v nouzi) a Oblastní Charita (péče 
o seniory). Vybraný obnos bude řím-
skokatolickou farností do určitého 
stropu zdvojnásoben. 

Pater Tomas van Zavrel

Vánoční sbírka
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odpoledne na škol-
ním hřišti.

S přáním pokoj-
ných vánočních 
svátků

 Jarka Korandová

Foto: Některé děti se 
zúčastnily též Misijní 
neděle v kostele sv. Markéty. 
Uprostřed A. Bernardová 
z Úbislavi, která je mou 
velkou pomocnicí.

přes hlavní výkonnostní kategorii mužů 
a žen až po veterány s věkem nad 65 let. 
Orientační běh se tak opravdu řadí mezi 
sporty na celý život.

A tak i na první den nového roku 2015 
opět připravíme závod pro všechny zá-
jemce, od úplných začátečníků až po 
ty nejzdatnější, a moc se na jejich účast 
těšíme. Opravdu stačí jen překonat zby-
tečné obavy z mapy a případnou svoji 
pohodlnost. 

-mf-

i přes neúčast na vzdálenějších závodech 
pro péči o dvě malé děti. Stabilní výkony 
pak podávali Miloš Fiala, Jakub Hulec, 
Pavel a Hanka Šustrovi. Za velkou nadě-
ji považujeme i výkony obou žáků, Tondy 
a Ondry Šustrů. Ti byli nominováni do 
žákovských štafet a družstev západočeské 
oblasti na Mistrovství ČR, které se ko-
nalo druhý říjnový víkend v okolí hradu 
Radyně.

S velmi pěkným ohlasem se pak setkal, 
v září naším oddílem pořádaný dvojzávod, 
15. ročník 
"Šumavského 
kufru". Při 
sobotním zá-
vodě s cent-
rem v osadě 
Opolenec i ne-
dělním vzdále-
nějším Zálesí, 
bylo vždy na 
startu téměř 
300 závodní-
ků. Od dětí, 
absolv ujíc ích 
své první ori-
entační krůč-
ky na fábor-
kované trati 
v doprovodu 
svých rodičů, 

Jedna sezona končí a druhá začíná.

Ve zbývajících dnech roku 2014 čeká čle-
ny oddílu orientačního běhu TJ Kašperské 
Hory ještě několik závodů zimní ligy obou 
oblastí (západočeské i jihočeské), na jejichž 
rozhraní je naše město. 

V letošním roce jsme již tradičně začali 
na Nový rok a pořekadlo "Jak na Nový rok 
– tak po celý rok" se nám opravdu naplnilo. 
Již samotná účast 52 borců na tomto závo-
dě nás moc potěšila. Byla to akce, které se 
mimo členů a přátel oddílu účastnili i ná-
vštěvníci, kteří si právě naše město zvolili 
pro silvestrovský pobyt s přivítáním nové-
ho roku. 

Celkem jsme v průběhu celého roku, 
v různém počtu od jednoho do 15 zá-
vodníků, startovali na více než sedmde-
sáti závodech 
(u vícedenních 
akcí jsou počí-
tány jednotlivé 
etapy). Stabilně 
výborné výko-
ny, korunova-
né vítězstvím 
v dvouden-
ních závodech 
u Vodňan, opět 
předvedla Pavla 
Hulcová, a to 

Orientační běh v Kašperských Horách

Chtěla bych poděkovat za uplynu-
lý rok všem drobným dárcům i městu 
Kašperské Hory za finanční podporu, ale 
i za dary v podobě sladkostí, pomůcek, 
her do Klubu Jonáš. Srdečně děkujeme!

V minulém školním roce navštěvovalo 
klub ve farní místnosti 8 - 12 dětí, v sou-
časné době je to 11 dětí. Činnost v klubu je 
různorodá. Děti převážně hodinu hrají hry 
a soutěže a druhou hodinu tvoří. Též jsme 
putovali na pouť do Klatov nebo jsme spo-
lečně s dětmi chystali soutěže na Dětské 

Klub Jonáš
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k cíli. Až si přestaneme házet klacky pod 
nohy, závidět si, řešit nesmysly, udávat se, 
zasévat pomluvy a nevraživost a využije-
me takto získanou energii na smysluplné 
činnosti, věci se budou rychle měnit k lep-
šímu. Můžeme začít hned - milým úsmě-
vem, upřímným pozdravem na ulici a za-
myšlením, jak tohle můžu právě já změnit. 
To je moje vánoční přání pro Kašperské 
Hory. 

Sabina Kmecová, Café Nebespán

Na náměstí se rozzářila nová studna 
plná pramínků světýlkové vody. Je krásná. 
Stejně jako nové náměstí a vlastně celé měs-
tečko, zasazené do úchvatné okolní krajiny. 
Turisté, které potkávám u nás v kavárně, 
jsou z ní nadšení. A další, různých národ-
ností, ji postupně objevují. Je jich čím dál 
víc. Moc bych si přála, abychom jim uměli 
Kašperské Hory „naservírovat“ se stejnou 
hrdostí a pohostinností, jako to umí napří-
klad v sousedním Rakousku. V turistickém 

ruchu je budoucnost města pro nás občany, 
jen lesy nás nespasí. V prosperujícím a ob-
čanům vstřícném městečku se nebudou 
lidé bát podnikat, otevřít si svůj krámek, 
nabídnout zajímavou službu. Vzniknou 
nová pracovní místa a vrátí se mladí lidé, 
kteří jsou hybnou energií každé komunity. 
Kašperské Hory ten potenciál určitě mají. 
Potřebujeme k tomu více odvahy, pracovi-
tosti a především schopnost a ochotu ko-
munikovat, domluvit se na společné cestě  

 

Vánoční přání



VÝSTAVY
1. 12. 2014 - 13. 3. 2015
V�sta�a „Net�adiční panenk�“
V�sta�a panenek Ba�bie a M� Scene � háč-
ko�an�ch kost�mech.
| V�sta�ní místnost �adnice Kašpe�ské Ho��

6. 12. 2014 – 28. 2. 2015
V�sta�a Šuma�ské Bet�ém�
| Ga�e�ie Muzea Šuma�� Kašpe�ské Ho��

DALŠÍ AKCE
30. 11. | 10.00 - 17.00
Vánoční t�h� na 1. ad�entní nedě�i 
Vánoční t�h� � p�osto�u ma�ebného náměstí 
s dop�o�odn�m p�og�amem
| Náměstí Kašpe�ské Ho��

30. 11. | 10.00
Kouze�ná �uce�na
Di�ade�ní pohádka  nejen p�o ma�é 
| Kino Kašpe�ské Ho��

30. 11. | od 14.00
Zahájení ad�entu na Mouřenci
14.00 p�oh�ídka koste�a, 15.00 mše s�atá 
spojená se žehnáním ad�. �ěnců
|Annín, koste� s�. Mořice

30. 11. | 15.30 - 16.30
Vánoční konce�t kape�� Wi�d Sticks 
Bubenická sho�, sm�čco�� k�a�tet a zpě�
| Kino Kašpe�ské Ho��

30. 11. | 16.30 - 16.50
Z�onko�� p�ů�od
| odchod z pa�číku u kina

30. 11. | 17.00
Rozs�ícení �ánočního st�omu
| Pa�čík u kina Kašpe�ské Ho��

30. 11. | 17.10
Skupina Ba�akud�

Hudební ��stoupení místní skupin�
| Pa�čík u kina Kašpe�ské Ho��

6. 12. | 9.30 
Mše ke s�. Miku�áši 
| Koste� s�. Miku�áše Kašpe�ské Ho��

6. 12. | 9.00 
Od�sea soudního s�uh� | Memo�iá� 
F�antiška Ko�tuse 
V�cházka do oko�í Kašpe�sk�ch Ho�
| s�az u kašn� na Náměstí

6. 12. | od 14.00
Miku�ášská nadí�ka na h�adě Kašpe�k
Akce Fami�� hote�u Ri�ancio, b�ižší in�o�mace 
a �eze��ace na te�. 379 738 340
| Fami�� Hote� Ri�ancio, Náměstí 8

6. 12. | 15.00 - 16.30 
Miku�áš p�o děti
Zába�n� p�og�am p�o děti, diskotéka, soutě-
že a h�� s Miku�ášem a če�t�, nebude ch�bět 
ani nadí�ka.
| Ho�sk� k�ub Kašpe�ské Ho��

6. 12. | 16.00
Ve�nisáž ��sta�� bet�émů
| Muzeum Šuma�� Kašpe�ské Ho�� 

6. 12. | 17.00 
Miku�ášsk� �eče�, křest d�oudí�né 
knih� „Šuma�a očima V�. Ho�peniaka“
Dop�o�odn� hudební p�og�am, m�u�ené 
s�o�o, �o�k�o�ní soubo�, �ozdí�ení nadí�k�, 
pohoštění. 
| Ho�sk� k�ub Kašpe�ské Ho��

7. 12. | 10.00 – 16.00
Vánoční minit�h � Nebespánu
příjemná atmos�é�a, s�ařáček zda�ma, ochut-
ná�ka �šech p�oduktů ���ábějících � Nebe-
spánu. K zakoupení: dob�ot� z Nebespánu 
�četně �ánočního cuk�o�í, k�ásné �ánoční 
s�ícn� a deko�ace, S�ojšáčk�, �inuté be�ušk�, 
ke�amiku ze Sušice a da�ší mi�é dá�ečk�
| Ka�á�na Nebespán Kašpe�ské Ho��

7. 12. | 14.30 
Konce�t skupin� Zebedeus, p�oh�ídka 
koste�a
|Annín, koste� s�. Mořice

11. 12. | 15.00 - 18.00
Před�ánoční t�oři�á dí�na
T�adiční akce, kd� si při šá�ku dob�ého čaje 
spo�ečně ���obíme o�iginá�ní dá�k� pod st�o-
meček s ��užitím pří�odních mate�iá�ů.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

13. 12. | 9.30 – 19.00
Kašpe�sk� Yo�o Contest - KYC
P��ní �o�o zá�od� na Šuma�ě.
| Kino Kašpe�ské Ho��

13. 12. | 17.00
Pok�ačo�ání Kašpe�skoho�ského 
Bet�éma 
Třetí s�a�nostní zno�uote�ření Bet�éma s do-
p�něním da�ších posta�iček a budo�.
| V�sta�ní místnost �adnice Kašpe�ské Ho��

13. 12. | 20.00
S�esh Beats Mountain Edition
V�stoupení sušické kape�� Non �imit, poté 3 DJ
| Ho�sk� k�ub Kašpe�ské Ho��

14. 12. | 15.00 
Konce�t skupin� D�uh� pokus, p�o-
h�ídka koste�a
|Annín, koste� s�. Mořice

17. 12. | 10.15 a 19.00
Pohádka Tři b�atři
Česká ��mo�á pohádka nejen p�o děti, 
p�omítáme 2x
| Kino Kašpe�ské Ho��

17. 12. | 17.00 
Vánoční spi�á�a 
Na akci Vás z�e Mateřinka Kašpe�inka, �íce 
in�o�mací na p�akátcích.
| Náměstí před koste�em s�. Ma�két� Kaš-
pe�ské Ho��

KULTURA PROSINEC 1. ČÁST



KULTURA PROSINEC 2. ČÁST
18. 12. | 10.00 a 16.00
Vánoční besídka MŠ, ZŠ a ZUŠ Kaš-
pe�ské Ho��
| Kino Kašpe�ské Ho��

20. 12. | od 16.00 
Jak nej�épe namazat běžk�
P�aktick� seminář s ukázkami p�o �šechn� 
mi�o�ník� bí�é stop�, �stup je zda�ma
| Ka�á�na Nebespán Kašpe�ské Ho��

20. - 27. 12
Vánoce se z��k� sta�é Šuma��
Vánoční p�og�am p�o děti, h��, dí�ničk�. 
Akce Fami�� hote�u Ri�ancio, b�ižší in�o�mace 
a �eze��ace na te�. 379 738 340
| Fami�� Hote� Ri�ancio, Náměstí 8

21. 12. | 10.00 - 15.00
Vánoční t�h� na 4. Ad�entní nedě�i 
Vánoční t�h� s dop�o�odn�m p�og�amem 
| Náměstí Kašpe�ské Ho��

21. 12. | 15.30 - 17.00
Vánoční  konce�t ho�až�o�ick�ch 
zpě�áků a muzikantů
T�adiční před�ánoční konce�t � podání 
Vo�ného sd�užení ho�až�o�ick�ch zpě�áků 
a muzikantů 
| Fa�a Kašpe�ské Ho��

21. 12. | 14.00 – 16.00
Bet�émské s�ět�o
Rozdá�ání bet�émského s�ět�a s dop�o�od-
n�m p�og�amem
| Koste� s�. Ma�két� Kašpe�ské Ho��

21. 12. | 14.00 
T�adiční konce�t Žihe�ského 
pě�eckého smíšeného sbo�u
|Annín, koste� s�. Mořice

24. 12. | 14.00
Ži�� Bet�ém
T�adiční di�ade�ní h�a Ži�ého Bet�éma 
u �stupu do koste�a s�. Ma�két� � �ežii 

R. Nak�áda�a
| Koste� s�. Ma�két�

24. 12. | 0.00
Pů�noční mše
| Koste� s�. Ma�két� Kašpe�ské Ho��

24. 12. – 28. 12. | 14.00 - 16.00 
Koste� s�. Ma�két� ote�řen �eřejnosti 
| Koste� s�. Ma�két� Kašpe�ské Ho��

27. 12. | 16.00
Andě� Páně na Mouřenci
Pohádku, kte�á před 10 �et� �znik�a mj. i na 
Mouřenci, u�ede její �ežisé� Jiří St�ach.
|Annín, koste� s�. Mořice

27. 12. | 18.00
R�bo�a mše �ánoční
Sbo� a o�chest� Šuma�an K�ato�� 
| Koste� s�. Ma�két� Kašpe�ské Ho��

28. 12. – 1. 1.  
Zimní p�oh�ídk� h�adu Kašpe�ku s do-
p�o�odn�m p�og�amem 
| H�ad Kašpe�k

28. 12. a 30. 12. | od 17.00
Vánoční noční p�oh�ídk� města
�eze��ace nutná na te�. 376 503 411 
| �adnice Kašpe�ské Ho��

29. 12. | 18.00
Konce�t pě�k�ně Adé�� Lučanské
| sá� Ga�e�ie Muzea Šuma�� Kašpe�ské Ho��

31. 12. | 9.30
Si��est�o�sk� ��stup na Sed�o
Odjezd autobusu � 9.30 z Náměstí � Kaš-
pe�sk�ch Ho�ách do A�b�echtic, odtud ��stup 
na Sed�o a přes h�ad Kašpe�k zpět
| Kašpe�ské Ho�� a oko�í

31. 12. | 19.00
Sjezd ��žařů s pochodněmi – Vítání 
no�ého �oku 2015
| Skia�eá� Lišák Kašpe�ské Ho��

31. 12. | 0.00
Si��est�o�ská pů�noční bohos�užba 
s P. Tomasem �an Za��e�em
|Annín, koste� s�. Mořice

ROK 2015
1. 1. 2015 | 13.30 - 16.00
No�o�oční zá�od � o�ientačním běhu
| p�osto� u kina Kašpe�ské Ho��

3. 1. a 4. 1.
T�adiční třík�á�o�á sbí�ka
| Kašpe�ské Ho��

15. 1. | 18.00
B��ink� p�o každ� den
Přij�te si pos�echnout po�ídání o znám�ch 
i méně znám�ch �éči��ch �ost�inách. Součástí 
p�og�amu je také ochutná�ka b��inko��ch 
čajů. 
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

22. 1. | 13.00 - 15.30
T�oři�á dí�na z o�čína - Zp�aco�ání 
��n� p�stěním
Přij�te si ��zkoušet jednu z technik zp�a-
co�ání o�čí ��n�. P�stit budeme mok�ou i 
suchou technikou, ��t�oříte si �oňa�á m�d�a, 
kouze�né �í��, z�ířátka, ku�ičk� a da�ší t�a��.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

5. 2. | 13.00 - 16.00
Den s ko�o��átkem
Co je třeba udě�at, než si up�eteme po-
nožk�? Budeme p�át, česat, spřádat a dá�e 
zp�aco�á�at o�čí �ouno. Co z toho �znikne, 
zá�eží už jen na Vás.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

P�o�ozní doba MěKIS � p�osinci:
1. 12. - 23. 12. | po - pá | 9.00 - 12.00, 
13.00 - 16.00
24. 12. - 26. 12. | za�řeno
27. 12. - 31. 12. | denně | 9.00 - 16.00

změna p�og�amu ��h�azena


