
Pro obyvatele Kašperských Hor a okolí Ročník 21, číslo 1, rok 2023

Novinky z radnice 
Platit kartou můžete už i na Městském 
úřadě a na MěKIS Kašperské Hory.

ÚNOR 2023

Karel Klostermann se svými sourozenci, ateliérové foto ve Vídni z roku 1873, archiv Muzeum Šumavy

Klostermannova výročí

| Svět podle Karla Klostermanna je ná-
zev vzpomínkového programu, který 
se uskuteční 17. února od 17:00 v  kaš-
perskohorském Horském klubu a  při-
pomene 175leté výročí od narození 
a  100leté  od úmrtí proslulého šumav-
ského spisovatele. 
Pozvání přijali Václav Sklenář, předseda 
spolku Karel Klostermann – spisovatel 
Šumavy, historik Muzea Šumavy Vladimír 
Horpeniak a spisovatel Ondřej Fibich. Tito 
hosté jsou skutečnými znalci Klosterma-
nnova života a díla a přiblíží tohoto au-
tora návštěvníkům akce. V  závěru bude 
promítnut nový dokument Karel Kloster-
mann – Apoštol smíření, pod kterým je 
podepsána dvojice autorů Václav Sklenář 
a Radek Nakládal.

Kašperky žijou! vzpomene na šumavského spisovatele

Karel Klostermann se narodil 13. úno-
ra 1848 v Horním Rakousku, v městečku 
Haag am Hausruck a  letos tomu bude již 
175 let. Byl mu sotva jeden rok, když se ro-
dina jeho otce stěhovala na Šumavu, zpět 
do míst, odkud vzešli jejich předci. 
Pro další zajímavosti ze života Karla Klos-
termanna a jeho rodiny se vydejte 17. úno-
ra v 17:00 do Horského klubu. Vstupné na 
akci je dobrovolné.

Radek Nakládal, kulturní referent

Pozvánky  
Kultura obohatí nejen jarní období ve 
městě - maškarní, divadla, besedy, kino...

MŠ, ZŠ, ZUŠ Kašperské Hory
Mateřská školka vás seznámí s průběhem 
školního roku; žáci ZŠ píší reportáže z akcí.

Zajděte si do knihovny
| Městská knihovna nabízí 25 knižních 
titulů od Karla Klostermanna, včetně 
nové sbírky třiatřiceti fejetonů s  ná-
zvem Šumava z roku 2022.
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE

20. března 2023

Příspěvky zasílejte elektronicky na 
e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

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

FOTOGALERIE Z AKCÍ MŠ, ZŠ

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Vojtová Jarmila
Kopa Jan

Rejšková Emilie
Kadarová Miloslava

Hofmannová Jaroslava
Jarošík Vladislav

Müller Václav
Škvára Stanislav
Voruda Václav
Vrhel Miroslav

Lichtenburk Ladislav
Sporková Amálie

Nová Marie
Morongová Jiřina

Kratochvíl Vladimír
Schmid František
Toschová Anna

Chalupná Květoslava
Hrachová Růžena

Fiala Miloš
Pádecká Marie
Vrbický Rudolf

Kadlec Bohuslav

zemřela:

Lidmila Vinická

Pozůstalým tímto vyslovujeme upřím-
nou soustrast.

Pokud si nepřejete být ve Společen-
ské kronice zveřejněni, sdělte nám to 
na MěKIS, nebo e-mailem na adresu: 

zpravodaj@kasphory.cz

Poděkování
Dovoluji si touto cestou upřímně podě-
kovat obvodnímu lékaři v  Kašperských 
Horách panu MUDr. Ladislavu Jonovi 
a  jeho zdravotní sestře paní Houbové 
za vynikající odbornou zdravotní pomoc 
a péči, kterou obětavě věnují mé osobě 
v době mého pobytu v ČR. 
S úctou a vděčností Sofia Kobryn, Lviv, Ukrajina

celý soubor jeho šumavských obrazů za-
koupil před lety jeho blízký přítel podni-
katel František Tosch pro výzdobu svého 
Parkhotelu Kašperské Hory. Kalista často 
vystavoval s fotografem Jaroslavem Sýb-
kem, například v  Sušici a  Kašperských 
Horách. V  Kalistových obrazech, vět-
šinou se jednalo o  barevné pastely, se 
často objevují motivy jako hrad Kašperk, 
Mouřenec, údolí Otavy, Roklan, Březník 
s Luzným, Plešné jezero…

Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy 

Před několika dny nás zastihla smutná 
zpráva, že 30. prosince 2022 zemřel 
v  Českých Budějovicích ve věku 73  let 
malíř a grafik Pavel Kalista, velký milov-
ník Kašperských Hor a  okolní Šumavy. 
Do Kašperských Hor jezdíval se svými 
rodiči již od nejútlejšího mládí. Kalistovi 
si tady při starobylé Tuškovské aleji vy-
stavěli chalupu s  kouzelným výhledem 
na okolní šumavské hory kolem Dobré 
Vody a Hartmanic. Pavel Kalista je svý-
mi pracemi zastoupen v Muzeu Šumavy, 

Vzpomínka na milovníka Šumavy, malíře Pavla Kalistu 

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás 
informovat, že od prosince 2022 je na 
pokladně Městského úřadu Kašperské 
Hory možné provádět platby i bezhoto-
vostní formou prostřednictvím plateb-
ních karet. 
Tuto službu můžete využít například již při 
platbě místního poplatku ze psů, který je 
splatný do 31. března nebo poplatku za 

Nově platby kartou na pokladně MÚ a v infocentru
obecní systém odpadového hospodářství, 
který je splatný do 30. června.
Zároveň můžete platit bezhotovostně 
také při nákupu zboží v  infocentru. Na 
nákup vstupenek na prohlídky, kulturní 
akce a  do kina se možnost platby kartou 
nevztahuje. 

Martina Hamáková
vedoucí MěKIS

NOVÁ ÚŘEDNÍ DESKA je od 1. ledna 2023
V PLNÉM PROVOZU PŘED BUDOVOU RADNICE.

| NAJDETE ZDE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTY, OZNÁMENÍ, USNESENÍ 
RADY A ZASTUPITELSTVA apod.

| Slouží zároveň jako informační panel 
Městského kulturního a informačního 
střediska – obsahuje informace pro tu-
risty i občany města, důležité kontakty, 
mapy, přehled kulturních akcí a další. 

Ovládání je snadné, podobné např. mo-
bilnímu telefonu, intuitivní, přizpůsobené 
i  hendikepovaným občanům, nabízí mj. 
možnost předčítání všech informací.

PROSKLENÉ VITRÍNY u budovy Coop NEBUDOU JIŽ NADÁLE  
POUŽÍVÁNY JAKO OFICIÁLNÍ ÚŘEDNÍ DESKA MĚSTA.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
 

Nejbližší jednání zastupitelstva 
města se koná ve čtvrtek 13. dubna 

2023 od 17:00 v Horském klubu.

TERMÍNY JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
 

22. února, 8. a 22. března,  
5. a 19. dubna 2023. 

Jednání rady města jsou neveřejná.

▲▼ Z MŠ - rozbalování dárečků ve třídě Sluníček a Broučků

▲▼ Žáci 7. a 8. třídy ZŠ vyrazili do partnerského města Grafenau, společně 
se učili si porozumět. Články studentů na straně 8.

Městské kulturní a informační středisko, SDH Kašperské Hory a místní občané Vás zvou na 

18. února 2023

Masopustní 
průvod MěsteM 

a zabijačkové hody

10:00 | Sraz MaSeK Ve VeStibulu Kina
10:30 | začáteK u KaŠnY

PRŮVOD MASEK MĚSTEM V DOPROVODU HARMONIKÁŘŮ
13:00 | HaSičSKá zbrOJniCe 

ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY A MASOPUSTNÍ VESELÍ

Změna programu vyhrazena

▲ Z MŠ - Tři králové ve třídě Včelek. Článek k akcím naleznete na straně 8. 
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Jako každoročně i letos po vánoč-
ních svátcích byly zahlceny modré 
odpadové zvony papírem; přesto, 
že vývoz proběhl již jednou v  le-
tošním roce těsně po svátcích, byly 
koncem dalšího týdne zase plné. 
Největším problémem jsou kar-
tony, které by bylo třeba natrhat 
na menší kousky, aby prošly otvo-
rem do zvonu, ale to je samozřej-
mě pracné a  pomalé… Takže se 
většinou občané snaží karton do 
zvonu nacpat celý, kdy pak zpra-
vidla uvnitř zvonu zůstávají hluchá 
místa a kapacita nádoby není napl-
no využita. Ještě horší nešvar ně-
kterých výtečníků je „přistavení“ 
kartonů ke zvonu, aniž by se ho 
majitel namáhal roztrhat nebo slo-
žit a vhodit dovnitř. Zřejmě i tímto 
způsobem odložení má uspokojivý 
pocit, že třídí odpad. Karton takto 
volně ložený pochopitelně zvlhne, 

nebo rovnou zmokne a není jej už 
možné likvidovat jako tříděnou 
komoditu, ale jako směsný nebo 
objemný odpad, za jehož likvidaci 
město zaplatí daleko větší částku 
než za odpad tříděný. K nárůstu 
množství kartonu dle mého názo-
ru došlo i tím, že v poslední době 
bylo předáno několik desítek no-
vých apartmánů jejich majitelům 
a  ti se takto zbavují obalů při 
zařizování bytů. Proto vyzývám 
občany, i  vlastníky rekreačních 
objektů, aby pro sběr větších 
kartonů využívali sběrný dvůr, 
který slouží všem, kteří zde mají 
trvalý pobyt nebo vlastní objekt 
k  bydlení nebo rekreaci a  platí 
si poplatek za likvidaci odpadu. 
Sběrný dvůr je otevřen každou 
středu 14:00–16:00 (v  zimě) 
nebo 14:00–17:00 (v  létě) 
a v sobotu 9:00–12:00. 

Kašperské Hory

 » volební účast v I. kole 63,34 % (777 platných hlasů);
 » volební účast ve II. kole 66,12 % (884 platných hlasů).

1. kolo 2. kolo
č. příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel 68 8,75
2 Bašta Jaroslav 26 3,34
3 Pavel Petr Ing. M.A. 216 27,79 491 55,54
4 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 5 0,64
5 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 107 13,77
6 Babiš Andrej Ing. 323 41,57 393 44,45
7 Diviš Karel PhDr. 10 1,28
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 22 2,83

Rejštejn

 » volební účast v I. kole 64,79 % (136 platných hlasů);
 » volební účast ve II. kole 67,56 % (152 platných hlasů).

1. kolo 2. kolo
č. příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel 18 13,23
2 Bašta Jaroslav 8 5,88
3 Pavel Petr Ing. M.A. 53 38,97 91 59,86
4 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 0 0,00
5 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 14 10,29
6 Babiš Andrej Ing. 41 30,14 61 40,13
7 Diviš Karel PhDr. 1 0,73
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 1 0,73

Srní

 » volební účast v I. kole 71,49 % (168 platných hlasů);
 » volební účast ve II. kole 81,2 % (324 platných hlasů).

1. kolo 2. kolo

č. příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Fischer Pavel 9 5,35

2 Bašta Jaroslav 9 5,35

3 Pavel Petr Ing. M.A. 67 39,88 262 80,86

4 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 0 0,00

5 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 28 16,66

6 Babiš Andrej Ing. 50 29,76 62 19,13

7 Diviš Karel PhDr. 2 1,19

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 3 1,78

Volba prezidenta České republiky

Modrava

 » volební účast v I. kole 92,79 % (192 platných hlasů), 
 » volební účast ve II. kole 96,1 % (395 platných hlasů).

1. kolo 2. kolo
č. příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel 24 12,50
2 Bašta Jaroslav 5 2,60
3 Pavel Petr Ing. M.A. 101 52,60 348 88,10
4 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 0 0,00
5 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 33 17,18
6 Babiš Andrej Ing. 20 10,41 47 11,89
7 Diviš Karel PhDr. 2 1,04
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 7 3,64

Horská Kvilda

 » volební účast v I. kole 88,64 % (76 platných hlasů);
 » volební účast ve II. kole 96,67 % (199 platných hlasů).

1. kolo 2. kolo
č. příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel 10 13,15
2 Bašta Jaroslav 5 6,57
3 Pavel Petr Ing. M.A. 42 55,26 179 89,94
4 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 0 0,00
5 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 8 10,52
6 Babiš Andrej Ing. 9 11,84 20 10,05
7 Diviš Karel PhDr. 2 2,63
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 0 0,00

Zdroj: ČSÚ, www.volby.cz

Andrea Staňková
tajemnice MěÚ Kašperské Hory

Počty voličů při volbě prezidenta a  množství voličských hlasů, které získali 
kandidáti v  I., a  II. kole volby v  Kašperských Horách a  v  obcích ve správním 
obvodu kašperskohorského úřadu

o
jen z. 312/2002 Sb.),

: ihned / dle dohody,

ch 

a

jakoby nebyla odsouzena.
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KAŠPERKY SOBĚ informují občany
Vážení občané Kašperských Hor, 
dovolte nám za sdružení Kašperky 
sobě krátce okomentovat jednání 
zastupitelstva ze dne 14. prosince 
2022. Na úplném začátku skládali 
dva naši zastupitelé slib. Po složení 
mandátu pana Jana Egera, z důvo-
du neslučitelnosti funkcí, kdy jako 
vedoucí stavebního úřadu nemůže 
být zároveň zastupitelem, nastou-
pil do funkce zastupitele pan Filip 
Kortus. Dále tedy za naše sdružení 
pracujeme ve složení: MDDr. Petra 
Šislerová, Kurt Weishäupl, Ing. Mi-
roslav Olšaník a Filip Kortus.
Jak jsme slibovali v  předvolebním 
programu, chceme vás více infor-
movat o dění ve městě. Chápeme, 
že ne každý čte zápis z jednání rady 
a zastupitelstva, a tak bychom vždy 
chtěli krátce shrnout důležité body.
Jako první a  velmi důležité téma 
je rozpočet města na rok 2023. 
Zastupitelstvem byl jednohlasně 
na rok 2023 schválen rozpočet se 
schodkem -110.449.000,00 Kč, kdy 
schodek rozpočtu je pokryt zůstat-
kem finančních prostředků z minu-
lých let. V příštích letech bychom 
se chtěli zaměřit na detailnější 
analýzu na straně provozních 
nákladů, kde této části nebyla 
z  našeho pohledu věnována do-
statečná pozornost. 
Dalším bodem jednání bylo 

schválení cen vodného a  stoč-
ného pro rok 2023. Cena vod-
ného byla schválena na úrovni 
26,00  Kč a  stočného 59,00 Kč 
bez DPH. Z naší strany padl návrh 
na věnování se v budoucnu této 
problematice a  řešení například 
stanovením tarifních pásem vo-
doměrů, dvousložkové ceny vody, 
zvážit kroky vedoucí ke snížení 
ceny vody pro trvale žijící obyvatele.
Posledním důležitým tématem 
byla výše místního poplatku za 
obecní systém odpadového hos-
podářství. Bylo revokováno usne-
sení zastupitelstva města ze dne 
30. června 2022 o  podmínkách 
pro poskytnutí finančního daru 
na rok 2023 trvale žijícím obyva-
telům města Kašperské Hory, kdy 
mělo být trvale žijícím obyvatelům 
finančně kompenzováno navýšení 
poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství. Bohužel se 
nám nepodařilo prosadit náš návrh 
na snížení poplatku za odpady na 
650,00 Kč, pro hlasovali pouze 
4 naši zastupitelé, zdrželo se 11 za-
stupitelů, návrh nebyl přijat. Výše 
poplatku tedy zůstává na částce 
750,00 Kč, s  tím, že i  toto téma 
bude předmětem budoucí diskuze. 
Na závěr přejeme jménem našeho 
sdružení všem hodně štěstí a pev-
né zdraví v tomto roce.

Za sdružení Kašperky sobě sepsal Filip Kortus

Nešvary ukládání tříděněho papíru u nás

Využívání kontejnerů na drobné kovy

Donedávna byl ve městě umístěn 
jen jeden a to za prodejnou Coop 
na náměstí, který je vždy velmi 
rychle zaplněn. Proto koncem 
loňského roku město pořídilo dal-
ší dva zvony, kdy jeden je umístěn 

v Besední ulici a druhý ve Sme-
tanově ulici. Prosím ty, kteří mají 
bydliště v  Besední a  Smetanově 
ulici a jejich okolí, aby přednostně 
využívali tyto nádoby. 
Helena Marková, odbor živ. prostř.
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| K tomu abychom mohli šetřit v nákla-
dech na vytápění, musíme si nejprve 
uvědomit, že základní energetickou jed-
notkou není ani kilowatthodina (kWh), 
ani gigajoule (GJ), ale česká koruna (Kč). 
Takže veškerou spotřebu našeho bytu, 
nebo domu musíme přepočítat na Kč.

Jaká je spotřeba energie na vytápění? 

Vytápění je z  hlediska spotřeby energií 
jiná kategorie než vaření, nebo chlazení 
potravin. Pro představu uvažujme 
průměrně zateplený rodinný dům. 
Jeho tepelná ztráta je 10 kW. To 
znamená, že v  zimě, když mrzne, je 
venku výpočtová teplota -18°C, musíme 
každou hodinu pro vytápění domu dodat 
10 kWh, za den pak 240 kWh. Současná 
zastropovaná cena silové elektřiny je 
6,00 Kč/kWh. To odpovídá konečné ceně 
elektřiny 9,00 Kč/kWh. Pokud bychom 
vytápěli dům elektrickými přímotopy, 
nebo elektrokotlem, pak nás vytápění 
v  takto mrazivém dni bude stát denně 
2.160,00  Kč, za měsíc by to pak bylo 
neskutečných 64.800,00 Kč. Samozřejmě, 
že ani v  zimě každý den takto nemrzne, 
v létě netopíme vůbec. Reálné náklady na 
vytápění jsou nižší a  poměrně výrazně 
se liší podle použitého paliva a  způsobu 
vytápění. V  současných cenách jsou 
roční náklady pro jednotlivá paliva vidět 
z  následující tabulky. Zvolený příklad 
rodinného domu s  tepelnou ztrátou 
10 kW odpovídá spotřebě 59 GJ. To je 

Spotřeba energie na vytápění domu 

průměr spotřeb pěti náhodně zvolených 
rodinných domů v  Kašperských Horách, 
které mají jako jediný zdroj vytápění teplo 
z centrální výtopny. Jejich spotřeby v roce 
2022 byly v rozmezí 32–97 GJ.
Z uvedeného příkladu vyplývá, že v dneš-
ních cenách je možnost využívání dodávky 
tepla z centrální výtopny pro občany Kaš-
perských Hor výhodou. Rozhodnutí o vybu-
dování centrálního zdroje tepla tehdejšího 
vedení města bylo správným, strategickým 
rozhodnutím. Stejně tak si uznání zaslouží 
společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. Jak 
za spolehlivé dodávky tepla a vody, tak i za 
kvalitní údržbu a  další plánovaný rozvoj 
naší městské infrastruktury.

Milan Bechyně

Tabulka ročních nákladů na vytápění pro jednotlivá paliva:

Zdroj tepla Cena  
za jednotku

Spotřeba 
paliva

Náklady  
na vytápění

Zemní plyn 3,60 Kč/kWh 20 945 kWh 60.300,00 Kč/rok
Tepelné čerpadlo 9,00 Kč/kWh 5 780 kWh 41.590,00 Kč/rok
Elektřina přímotop 9,00 Kč/kWh 16 951 kWh 117.837,00 Kč/rok
Dřevní pelety 14,00 Kč/kg 4 389 kg 49.142,00 Kč/rok
Palivové dřevo 1.250,00 Kč/prms 19,3 prms 19.300,00 Kč/rok
Centrální výtopna 522,50 Kč/GJ 59 GJ 30.827,00 Kč/rok

Cena palivového dřeva je v tabulce uváděna v korunách za prostorový metr ští-
paného sypaného dřeva (prms). Pro ceny plynu je uvažována zastropovaná cena 
komodity 3,00 Kč/kWh, pro cenu elektřiny zastropovaná cena komodity 6,00 Kč/
kWh, což přibližně, v závislosti na tarifu odpovídá celkové ceně 9,00 Kč/kWh. 
Cena tepla z centrální výtopny je předběžně kalkulovaná pro rok 2022. Všechny 
uváděné ceny jsou včetně DPH. Zdroj: TZB-info.cz

Rok 2022 byl srážkově normální a tep-
lotně nadnormální. Průměr srážek je 
za posledních 15 let 804 mm a tak rok 
2022 se zdá být průměrný, ale zvýšené 
teploty po celý rok a velmi deštivý čer-
ven (190 mm) vytváří spíš zbytek roku 
sušší.

LEDEN:  teplý, teploty kolem nuly 
a málo sněhu;

ÚNOR:  stejný jako leden;
BŘEZEN:  hodně sluníčka - celkem 

21 dní, málo srážek, přesto 
3 dny sněžilo;

DUBEN:  trochu chladnější, více srážek
KVĚTEN:  teplejší, průměrné srážky, 

19. a  20. 5. teploty 25°C 
a 29. 5. sněhové krupky;

ČERVEN:  teplý a vlhký, hodně srážek - 
celkem 190 mm;

ČERVENEC:  málo srážek s  průměrnou 
teplotou, jen 2x přes 30°C;

SRPEN:  chladnější měsíc a dru-
há polovina i deštivá;

ZÁŘÍ:  hodně srážek 
(109  mm), teplotně 
teplejší a  ani jeden 
ranní mrazík;

ŘÍJEN:  teplý a  suchý bez 
mrazíků, vrchol tep-
la 27.  10. až 31.  10. 
s 25°C;

LISTOPAD:  opět poměrně teplo, 
první sníh a  mráz až 
19. 11.;

PROSINEC:  parádně zimní, 10 le-
dových dní, kdy tep-
lota nešla nad 0°C 
a  nakonec Silvestr + 
16 °C, jinak jen 4 dny 
sluníčko.

Příjemně prožitý rok 2023 Vám všem 
přeje Mäntl Miroslav, Kašperské Hory

Jaké bylo u nás počasí v roce 2022
Několik údajů

Maximální teplota 32°C (19. 6. a 5. 8.)
Minimální teplota -14°C (18. 12.)
Úhrn srážek 794 mm
Max. vrstva sněhu 16 cm (17. 12.)
Sněhová pokrývka 57 dní, opět málo
Počet dnů se srážkami 183 dní
Počet slunečných dnů 119 dní
Počet dnů s bouřkou 23 dní

A několik zajímavostí

29. 5. sněhové krupky

18. 6. - 20. 6. 3x tropická noc, teplota 
neklesla pod 20°C

24. 6. napršelo 53,5 mm, za 
1 hodinu 36,5 mm

19. 11. první sníh
31. 12. teplota 16°C

| Máme za sebou první měsíc v  novém 
roce a ani knihovna nelení a snaží se vás 
nalákat k  návštěvě. Nabídka je široká, 
stačí si vybrat: 10 deskových a  spole-
čenských her, 21 titulů z  interaktivního 
kouzelného čtení i  s  elektronickou albi 
tužkou. Přes 300 nových knižních titulů 
získaných od 1. 1. 2022 dosud. Nabídka 
časopisů Tina, Květy, Receptář, Rozma-
rýna, Rozmarýnka a Vítaný host.

Stolní hry

V  nabídce jsou velmi oblíbené hry jako 
desková prostorová hra Ubongo – honba 
za diamanty, nebo karetní obrázková hra 
Dixit. Pro trénování paměti u  dětí je tu 
Brainbox – pohádky, desetiminutová hra 
na procvičování paměti a vědomostí. Mají 
vaše děti trochu problémy s  výslovností? 
Spojte příjemné s užitečným a zvolte hru 
Rozhýbej svůj jazýček aneb logopedie hrou. 
Pro milovníky kostiček je tu Čtenářská věž 
– prověřte svoji zručnost a koncentraci při 
stavbě věže z dřevěných kamenů, pro ne-
bojácné přidáme ještě znalost literatury 
klasických děl a autorů dětských knih. Nejsi 
jen tak ledajaké dítě. Máš super schopnos-
ti a  tví rodiče jsou tajní agenti, vydej se 
s dětskou únikovou hrou Super špunti do 
akce! Pro starší je tu úniková hra v  kniž-
ním podání Hádanky a hlavolamy Sherlocka 
Holmese. Zábavnou hrou, kterou lze docílit 
i poznávání přírody nabízí 4 přírodovědné 
hry s velkým leporelem herních plánů, ne-
bojte se zapojit děti už od 4 let. V naší 
nabídce nechybí ani tradiční Člověče, ne-
zlob se! a Activity. V podobném duchu je 
i poslední hra Loupežníci, třeste se!

Kouzelné čtení

Kouzelné čtení je už velmi známým vzdělá-
vacím konceptem, díky kterému se zábav-
nou a  poutavou formou dozvíte spoustu 
zajímavých a užitečných informací. Aktuál-
ně máme v knihovně 21 titulů kouzelného 
čtení. Půjčit si můžete i samotnou elektro-
nickou tužku.

Časopisy

Kromě stálé nabídky periodik, které jsou 
zmíněné v úvodu článku nám čtenáři nosí 
i  další tematické časopisy, které si máte 
možnost pročíst. Jedná se o Lidé a země, 
Naše příroda, Živá historie, 100+1 historie, 
Svět na dlani, Enigma a Záhady života.

Poděkování

Knihy nakupujeme nejen díky městskému 
rozpočtu, taktéž čerpáme z dotací a celo-
státních projektů například Česká knihovna. 
Zajímavé knihy získáváme i od vás - čtenářů 
jako dary knihovně. Tímto bych všem, kteří 
věnovali zajímavé aktuální tituly knihovně, 
chtěla velice poděkovat, naposledy to byli 
manželé Matunovi, paní Dobešová, pan 
Vosátka a pan Bechyně. 

E-katalog 

Vše co máme, najdete i z domova. Přehled 
veškerých knih, časopisů, her a dalších titulů 
naleznete v  klidu z  domova přes internet 
v elektronickém katalogu knihovny na strán-
ce https://plk.tritius.cz/library/khory/. Pře-
hledně seřazené zde máte i novinky, které 
průběžně zadáváme 
do katalogu. Pod 
svým heslem přidě-
leným ke čtenářské 
průkazce si můžete 
díla rovnou zarezer-
vovat nebo prodlou-
žit dobu již vámi vy-
půjčené knihy.

Co nás čeká

Čtvrtek 16. března od 18:00
Šumavští spisovatelé v knihovně | bře-
zen – měsíc čtenářů nám přinese zajíma-
vé povídání s místními spisovateli o  je-
jich tvorbě a  čerpání inspirace. Beseda 
s Ondřejem Fibichem, Janou Zábranskou 
Halbhuberovou, Lucií Oudovou a Micha-
elou Vacíkovou se uskuteční v Obřadní 
síni na radnici.

Noc s  Andersenem | tradiční akcí 
knihovny ve spolupráci s  místní školou 
bude uspořádání tematického programu 
spojeného s nocováním.

NOVĚ Čtenářský klub pro nejmenší | 
každý druhý čtvrtek v měsíci. Začínáme 
13. dubna v 10:00 v knihovně.

Nejen hry v  knihovně

E-katalog knihovny

FB skupina Knihovna Kašperské Hory

Zajímají vás novinky a další informace 
z  knihovny? Přidejte se do facebookové 
skupiny Knihovna Kašperské Hory. Můžete 
zde debatovat nad vypůjčenými knihami, 
tipy co číst nebo naopak. Pokud budete mít 
náměty na nové knihy nebo nějaké zajíma-
vé připomínky, podělte se o to prostřednic-
tvím těchto stránek.

Jsme tu pro vás

Pokud se na cokoli chcete zeptat nebo nám 
sdělit vaše zkušenosti, náměty na knihy či 
besedy, které si myslíte, že by bylo zajíma-
vé u nás mít. Nebojte se a přijďte se o tom 
pobavit osobně. Naším cílem je, abychom 
měli v nabídce tituly, které budete chtít vy 
a budou se často půjčovat. Je nám líto těch 
knih, které stále na svého prvního čtenáře 
čekají i několik let.
Tak na viděnou v knihovně!

Veronika Lukešová
Knihovna Kašperské Hory

Ukázka z nabídky knih z kouzelného čtení v Městské knihovně v Kašperských Horách

Stolní hry, které si v knihovně můžete zapůjčit

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-teplou-vodu-a-elektrickou-energii-tzb-info
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V předvánoční době k dětem do školky za-
vítala jak mikulášská družina, tak i Ježíškova 
vánoční nadílka se spoustou hraček, výtvar-
ných potřeb, knih, učebních pomůcek. Tak-
též jsme mohli do školky zakoupit digitál-
ní interaktivní pomůcky (Albi tužky a Albi 
knihy, programovatelnou Bee-bot Včelku, 
digitální mikroskopy, chytrý vláček s dráhou 
aj.). Děti ze třídy „Včelek“ si zahrály v rámci 
„Pyžamového dne“ na zvířátka ukládající se 
k zimnímu spánku, navštívily IS a SEV s pro-
gramem „Zimní spáči“, divadelní představení 
v Sušici vztahující se k příchodu Vánoc a za-
hrály si přímo na pódiu „živý Betlém“.
„Včelky“ zavítaly do Městské knihovny, kde 
pro ně byl paní Lukešovou připraven pěkný 
program s četbou pohádky, plněním zábav-
ných úkolů a samozřejmě prohlídkou knihov-
ny a seznámením s dětskou literaturou.
Po celý adventní čas byly v přízemí školky 

připraveny vánoční trhy, prodej našich vá-
nočních dekorací proběhl i  na slavnostním 
rozsvícení vánočního stromku na kašpersko-
horském náměstí.
V  prvním lednovém týdnu jsme nezapo-
mněli na tříkrálovou tradici s  výrobou 
zdobených korun, dramatizací a  zpěvem 
koledy. Dalšími aktivitami, které obohatily 
naše školkové dny, bylo výtvarné vyjádře-
ní mandal pod vedením lektorky Milušky. 
I  ti naši nejmenší krásně a  trpělivě svoje 
mandaly „vyťupkávali“. Návštěvou IS a SEV 
jsme navázali na další prohloubení znalostí 
ze světa šumavské přírody. Konečně jsme 
se dočkali sněhové nadílky a uskutečnil se 
tak 4 denní lyžařský výcvik, na který se 
děti velice těšily.
Ze školky všem přejeme krásný rok 2023 
a příjemné prožití zimního období!

Za MŠ Radka Kolářová

Mateřská školka informuje

| Ve druhém adventním týdnu, kdy naše 
partnerské město Grafenau pořádalo své 
tradiční vánoční trhy, jsme s  vybranými 
žáky 6.-8. tříd vycestovali na jednodenní 
návštěvu Realschule a města Grafenau. 
Školu při této příležitosti navštívil také 
druhý místostarosta města pan Wolf-
gang Kunz. Celá akce se uskutečnila díky 
Česko-německému fondu budoucnosti, 
který se významně finančně podílí na 
podpoře projektů partnerství mezi Če-
chy a Němci. 
Od fondu jsme měli již dříve schválené pro-
středky na vícedenní společný pobyt našich 
žáků ve Wildniskempu nedaleko Zwieslu, 
který se ovšem kvůli covidu neuskutečnil. 
Vzhledem k  tomu, že děti na obou stra-
nách hranic mají zájem o vzájemná setká-
vání, chtějí poznávat kulturu svých sousedů 
a rozvíjet své jazykové dovednosti, plánu-
jeme v letošním i příštím roce další výjezdy 
žáků do Německa.

Za ZŠ Kašperské Hory Eva Pelčarská

Německo

9. 12. 2022 jsme s paní učitelkou Pelčar-
skou jeli do Německa do hezkého města 
Grafenau. Jeli jsme na návštěvu do školy, 
kde jsme se seznámili s mnoha příjemnými 
lidmi v našem věku. Mluvili jsme s nimi an-
glicky, bylo to fajn. Potom jsme s nimi šli 
na krásné vánoční trhy. Dali jsme si tradiční 
německé jídlo Weißwurst mit Semmel (pá-
rek v housce) s dětským punčem. Byla tam 
hezká pekárna, kde jsme si koupili výbor-
né německé preclíky. Moc hezká vánoční 
atmosféra. Děkujeme za možnost se tam 
podívat. 

Naty Dubová, Nela Chladová, 8. třída

nezmínit i kantýnu, kde si studenti mohou 
kupovat svačiny. Nejvíc zábavná byla asi ja-
zyková animace, kde jsme učili Němce češ-
tinu a my jsme se učili německy. Poté, co 
skončila animace, jsme se vydali na náměstí, 
kde se konaly vánoční trhy. Nejvíc jsem si vy-
chutnala čokoládové tyčky a belgickou hor-
kou čokoládu ve zdejší cukrárně. Poté nás 
vyzvedl autobus a jeli jsme domů.
Tento výlet doporučuji jak turistům, tak 
studentům. 

Vrtalová Štěpánka, 8. třída

Výlet do Německa

V pátek 9. prosince jsme jeli se školou na 
výlet do partnerského města Grafenau. Na 
této německé škole nás překvapila velikost 
jejích prostorů. Zaujalo nás, že v  hodině 
angličtiny se mluví jen anglicky. Byli jsme 
ohromeni ukázněností žáků, i  učitelé se 
zdáli klidní. Líbil se nám zde i bufet. Děti 
samy si mohly vybrat, co si chtějí dát na 
svačinu či na oběd. Měly tam delší přestáv-
ky a tišší zvonek. Také hodiny zde probíha-
ly odlišněji, než u nás. Největším rozdílem 
je, že žáci mají klasickou základní školu jen 
čtyři roky a potom si vybírají odbornost.

Petr Málek, Ondra Dolejš, 
Honza Nguyen a Ondra Marek, 7. třída

Advent v Grafenau

| Rády bychom vám představily nový čte-
nářský klub, který byl založen v  letoš-
ním školním roce na naší škole. Je nás 
celkem sedm a pod vedením paní učitel-
ky Kačmárové se scházíme každé úterý 
v učebně. 
Povídáme si o literatuře, pracujeme s tex-
tem a  sestavujeme články pro časopis. 
Každý čteme sice jinou knihu, ale to ne-
vadí, protože je to pak zajímavější. Knihy 
přinášíme buď z domova anebo nám je paní 
učitelka půjčí. Od té doby, co chodíme do 
tohoto klubu, nás čtení baví ještě víc.

Anna Marková, Anna Honová

Co se dělo ve škole?

První pololetí je už téměř u konce a v něm 
proběhlo mnoho zajímavých akcí. Za prvé 

bychom chtěli zmínit otevření nového atle-
tického hřiště nad školou, jehož pásku pře-
střihlo mnoho významných osobností pro 
naše město. Děti si zde chvilku zasportova-
ly a poté se v doprovodu učitelů a učitelek 
vrátily zpět do školy k běžnému vyučová-
ní. Hřiště je otevřeno nejen pro školu, ale 
i pro veřejnost.
Druhou akcí v  tomto pololetí se stal spor-
tovní den, který se konal ve sportovní hale, 
pod vedením pana Jana Váni, jenž umožnil 
všem dětem 4. a 5. třídy zúčastnit se tur-
naje, kdy 3. místo získala Michaela Bublíko-
vá, 2. místo Martin Pál a na prvním místě 
se umístil Vít Hofštädter. Všem výhercům 
gratulujeme!
Další akce, která stojí za připomenutí, je 
akce, při které nám pan sokolník umož-
nil nahlédnout do světa dravců a mnohé 

z nich jsme si mohli i pohladit. Dozvěděli 
jsme se, jak přijímají potravu a jak vyvinuté 
mají vjemy. Této akce se zúčastnily děti ma-
teřské školy a žáci základní školy.
Toto pololetí také děti od páté do devá-
té třídy navštívily „zimní kino“ tedy přes-
něji řečeno den, kdy kino promítalo filmy 
se zimní tematikou. Tato akce měla velmi 
kladné ohlasy.
Jak jistě víte, tak školní Vánoce se v  roce 
2022 moc nepovedly, kvůli chřipkové epi-
demii, která zasáhla celou Českou republi-
ku, ale to dětem nevadilo a dárky si pře-
daly později.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem za-
městnancům školy a lidem, kteří, umožnili 
konání těchto akcí. Děkujeme!

Isabella Machovičová,  
Vanessa Lišková, Vojtěch Majer

Žáci ZŠ představují nový čtenářský klub

| V rámci svých služeb poskytuje Charita 
Sušice na středisku v  Kašperských Ho-
rách Sociálně aktivizační služby (SAS) 
pro seniory a  osoby se zdravotním po-
stižením. Služby jsou zdarma a jsou pro-
vozovány ambulantní i  terénní formou. 
Pod záštitou SAS zde probíhá také výuka 
Virtuální Univerzity třetího věku.
Jak se říká, rok se s  rokem sešel, a  před 
námi jsou teď nové plány a úkoly. O tom, 
jak se nám povedl rok minulý, svědčí nejen 
statistické údaje, ale i  spokojenost našich 
klientů.
V roce 2022 jsme v SAS v terénních služ-
bách pracovali s  30 a  v  ambulantních 
službách s  34 klienty. Celkem proběh-
lo 1383 setkání. Připraveno bylo za celý rok 
547 programů, kdy se naši klienti účastnili 
nejen vyhledávaných společenských aktivit, 
kavárniček, besed a přednášek, ale i třeba 
oblíbeného tvoření, pečení, společenských 
her nebo cvičení. Mnoho z  nich si také 
rádo popovídalo při návštěvách v  domác-
nostech. Někteří využili i možnosti společ-
ných vycházek nebo cvičení jógy v místní 
sportovní hale.

lákavý – návštěva zámku Kozel a jeho pro-
hlídka za krásného slunečného počasí. Mu-
sím konstatovat, že účast byla hojná. Po 
návštěvě zámku a  jeho krásných zahrad 
jsme navští vili město Nepomuk. V Nepo-
muku jsme využili místní restauraci, kde 
jsme poobědvali. Pak následovala návště-
va pivovaru Zlatá kráva a ochutnávka vy-
nikajícího piva. Do Kašperských Hor jsme 
se vrátili velice spokojeni. Všichni jsme se 
shodli, že se nám výlet moc líbil.
V sobotu 24. září pořádala Charita Suši-
ce moc milou akci  - Den Charity. Udělali 
jsme si vlastně takový výlet autobusem 
do Sušice. Na ostrově Santos byl bohatý 
program: skupina Paddy´s  Bangers nám 
zpříjemnila odpoledne krásnou irskou hud-
bou a my, účastníci výletu, jsme si mohli 
nechat změřit tlak nebo cukr u  zdravot-
ních sestřiček a využít více možností, které 
se nabízely. Celkově se sobotní výlet do 
Sušice moc povedl.
V  úterý 11. října jsme na Kašperských 
Horách společně oslavili Den seniorů, 
který též neměl chybu. O hudební dopro-
vod se postarali místní Kůrovci, kteří ni-
kdy nezklamou. Byla to hezká příležitost 
k milému setkání.
Též se vždy těšíme na každý čtvrtek, jelikož 
máme v  místní sportovní hale zajištěno 
cvičení s  úžasnou paní cvičitelkou, paní 
Lenkou Hruškovou. Cvičení nás moc baví.
Na závěr bych ráda vyzvedla společná 
předvánoční setkání v DPS. Na vánoční 

kavárničce nás navštívil také pan ředitel 
Charity Karel Weishäupel a  sušická ve-
doucí sociálně aktivizačních služeb paní 
Lenka Krátká. Společně jsme vzpomenuli 
závěr roku a k tomu nám zahráli Kůrovci. 
Domnívám se, že se všichni dobře bavili 
a i na taneček došlo.
Tímto bych moc ráda poděkovala ješ-
tě naší koordinátorce služeb, paní 
Ing.  Janě Zábranské Halbhuberové 
a paní Bc. Veronice Machalové za jejich 
velké pracovní nasazení, ochotu a moc 
milý přístup. Děkuji moc!

Vděčná důchodkyně Lenka Kůsová

Sociálně aktivizační služby 

Velmi nás potěšilo poděkování klient-
ky a její pohled na naši činnost:
Velice ráda bych poděkovala Charitě Su-
šice, konkrétně pracovnicím střediska Kaš-
perské Hory, za velmi zajímavé akce, které 
se konaly v roce 2022, a alespoň několik 
z nich bych ráda vyzvedla.
V úterý 31. května se konal celodenní vý-
let pro místní seniory. Program byl velice 

Věříme, že se nám stále daří poskytovat 
našim klientům dostatečné zázemí pro spo-
lečná setkávání, podpořit jejich samostat-
nost a soběstačnost a pomoci jim smyslu-
plně a aktivně trávit jejich volný čas. Každý 
radostný úsměv a slova chvály jsou pro nás 
vždy velikou odměnou…

Za Charitu Sušice 
Jana Zábranská Halbhuberová 

koordinátorka SAS

nabízejí zajímavé možnosti využití volného času

Návštěva dětí z třídy Včelek v knihovně

Lyžařský kurz pro děti z mateřské školky

Žáci z Kašperských Hor a Grafenau spolu při výuce

Společné porozumnění žáků na téma Vánoce

Škola v Grafenau

Když jsme přijeli do Německa a  zastavi-
li jsme před školou, zalíbilo se mi, jak je 
velká. Po vstupu dovnitř nás zaujala ote-
vřená hala a  elektrický rozvrh hodin. Vý-
uka angličtiny byla fajn, potkala jsem tam 
super lidi, a přesto, že jsme každý odjinud, 
rozuměli jsme si. Po výuce jsme si poslech-
li vokální kapelu. Ani bych tomu nevěřila, 
ale v Německu mají skvělé obědy od vege-
tariánské pizzy až po kuřecí burgr, nejde 

Předvánoční setkání v Horském klubu
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| V loňském roce se našemu Sboru dobro-
volných hasičů Kašperské Hory po dvou 
letech, kdy jsme byli omezováni pande-
mií COVID-19, se podařilo opět zapojit 
do dění. 
První akcí, kterou jsme pro občany města 
uspořádali, bylo tradiční pálení čarodějnic 
a  oslavy 1. máje. Jsme moc rádi, že tato 
akce mohla ve spolupráci s městem Kašper-
ské Hory a MěKIS proběhnout na našem 
náměstí a věříme, že letošní bude alespoň 
taková jako loni. Dále se náš sbor zúčastnil 

okrskové soutěže v požárním útoku kona-
né na fotbalovém hřišti. Těší nás, že i tato 
akce přivítala mnohé občany našeho měs-
ta, kteří našemu družstvu přišli fandit. Ně-
kteří členové našeho sboru během prázd-
nin připravili vzdělávací odpoledne pro děti 
z  příměstského tábora, kdy je hrou učili 
o  bezpečnosti, základech první pomoci, 
ukázali jim hasičskou techniku a mnohé dal-
ší. Poslední akcí, kterou sbor uspořádal pro 
širokou veřejnost, byly předvánoční vepřo-
vé hody a den otevřených dveří. Návštěv-
níci se tak mohli podívat na nové prostory 
hasičské zbrojnice. I  členové sboru se při-
dali ke zvelebení zbrojnice, a proto máme 
nyní krásné zázemí nejen pro SDH, ale pře-
devším pro zásahovou jednotku složenou 
z členů SDH a také pro naše nejmladší. Od 
října 2022 máme 18 nových mladých hasi-
čů, pravidelně se scházíme a učíme je vše, 
co by měl správný hasič znát. 

Jednotka SDH Kašperské Hory měla 
v loňském roce 69 zásahů.:

Požár  8x
Dopravní nehoda 8x
Technická pomoc 10x
Ostatní pomoc 7x
Únik ropných produktů  2x
Dovoz pitné vody 34x

Členové jednotky se během roku pra-
videlně školí, aby jejich pomoc byla co 
nejefektivnější.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem členům sboru za odvedenou práci, 
Městu Kašperské Hory za nové prosto-
ry a  stálou podporu a  Kašperskohorským 
městským lesům zastoupených jednatelkou 
Ing. Hanou Naušovou za peněžitý dar, kte-
rý bude použit k  dalšímu rozvoji činnosti 
našeho sboru.
Všichni doufáme, že se v  letošním roce 
budeme moci setkávat při příjemných akti-
vitách a nejen za blikajících majáků a hou-
kající siréně.
Přejeme všem mnoho krásných chvil v letoš-
ním roce, pevné zdraví a spoustu úspěchů.

Za SDH Kašperské Hory  
Tereza Havlová Tymichová

Zpráva o  činnosti sboru 
kašperskohorských hasičů

| Karel Klostermann, jehož významná 
životní výročí si letos připomínáme, je 
spisovatelem, který se čitelně prosadil 
v proudu české realistické prózy sklonku 
19. a počátku 20. století. Českému čte-
náři přiblížil život tehdejší Šumavy i  ji-
hočeského venkova. 
Se životem tohoto spisovatele je úzce spjato 
i naše město. Kašperské Hory byly dokonce 
dlouhou dobu i jeho stálým bydlištěm. Sem 
se vracel za rodiči, početnými sourozenci 
a dalšími příbuznými a přáteli. V devadesá-
tých letech 19. století, už jako středoškol-
ský profesor, jezdil na prázdniny do horské 
usedlosti - takzvaného „bílého domku“ na 
Klapperlu na Vysokém (dnešním Kloster-
mannově) vrchu mezi Kašperskými Horami 
a Rejštejnem. Odtud podnikal své šumavské 
výlety, odtud vycházel na návštěvy mamin-
ky a některých sourozenců do Kašperských 
Hor, za bratrem Jakubem na rejštejnskou 
faru, k příbuzným do Srní a za přáteli do Su-
šice. Zde rovněž pilně psal svá některá díla. 

Na tyto své pobyty na „Klapperlu“ vzpomí-
ná ve  sbírce drobných próz „Prázdniny na 
Šumavě“. Do Kašperských Hor umístil Klos-
termann děj řady svých románů a povídek. 
Není divu, vždyť Kašperské Hory byly tehdy 
přirozeným městským centrem celé střední 
Šumavy. V souvislosti s Kašperskými Horami 
si připomeňme slavný román V ráji šumav-
ském, prózy Hostinný dům, Pozdní láska, 
Odyssea soudního sluhy, Pan profesor…
Lze tvrdit, že Kašperské Hory jsou Kloster-
mannovým městem. Karel Klostermann tu 
má svůj pomníček, místní kino tu nese spiso-
vatelovo jméno, je tu Klostermannova ulice. 
Pamětní deska na domě čp. 12–13 ve Vimper-
ské ulici připomíná místo, kde Klostermann 
s  rodiči a  sourozenci bydlíval v  60. letech 
19. století. V  místním Muzeu Šumavy se 
uchovává část spisovatelovy pozůstalosti, 
rukopisy, podobizny, fotografie, nábytek, 
osobní předměty… Klostermannovy návště-
vy Kašperských Hor byly poměrně časté. 
Téměř ustaly po roce 1908, kdy ho zklamal 

Karel Klostermann a  Kašperské Hory

laxní přístup městské správy při událostech 
protičeských výpadů při sjezdu německého 
šumavského spolku v  Kašperských Horách.
Úzký vztah k  našemu městu měla téměř 
celá Klostermannova rodina. Spisovatelův 
otec MUDr. Josef Klostermann nastou-
pil místo městského lékaře v  Kašperských 
Horách v říjnu roku 1862. Pocházel z rodi-
ny, která měla na Šumavě více než stale-
tou historii. Jeden z prvních předků Daniel 
Klostermann sídlil už koncem 17. století na 
statku mezi Kvildami. Přes přání své matky, 
která chtěla, aby se syn stal knězem, Josef 
Klostermann vystudoval ve Vídni medicínu. 
V Kašperských Horách tento nový městský 
lékař, první léčitel v místě s vysokoškolským 
diplomem, se stal brzy členem městské 
rady. Když nesouhlasil s  rozpočtem města 
a určitými machinacemi s financemi, opustil 
dobře honorované místo a stal se v městě 
jen praktickým lékařem bez nároku na pen-
zionování. V  Kašperských Horách se Josef 
Klostermann pustil do politické kariéry. Znal 
se s  řadou osobností českého kulturního 
a politického života včetně F. L. Riegra, kte-
rého provázel při jeho cestě Šumavou. Dr. 
Klostermann byl několik let starostou kaš-
perskohorského okresu a  kandidoval také 
do zemského sněmu v roce 1867, ale zvolen 
nebyl. Podle vzpomínek svého syna - spiso-
vatele žil Josef Klostermann krajně střídmě, 
nevyhýbal se fyzické práci, uměl výborně 
plavat, ovládal jízdu na koni, vydával se na 
dlouhé procházky a pokud ho netlačil čas, 
chodíval i ke vzdálenějším pacientům pěšky. 
Mluvil pěti jazyky a  jako samouk se naučil 
hrát na klavír. Zpíval krásným barytonem. 
Měl prý tak vybrané a uhlazené chování, že 
v něm nikdo ani nemohl tušit synka z nejza-
padlejších končin Šumavy.
Se svou pozdější chotí Charlottou, roze-
nou Hauerovou, která pocházela ze staré-
ho a  známého sklářského rodu Abele, se 
Josef Klostermann seznámil v  Hůrkách na 
Šumavě. V  době příchodu do Kašperských 
Hor byli Klostermannovi již poměrně zralou 
manželskou dvojicí, ačkoliv měli ještě malé 
děti. Doktoru bylo již osmačtyřicet a Char-
lotta byla o osm let mladší.

Klostermannova rodina byla poměrně po-
četná. Budoucí spisovatel měl totiž celkem 
devět mladších sourozenců, čtyři bratry 
a pět sester. Mladý Karel Klostermann svou 
rodinu pochopitelně rád navštěvoval. Cesto-
val sem na prázdniny ze studií na gymnáziu 
v Písku a později na medicíně ve Vídni. Jedno 
téměř dobrodružné putování z Písku na vá-
noční svátky u rodičů v Kašperských Horách 
zachytil v próze Na cestě k domovu. Také 
cesty z  Vídně byly pro mladého Kloster-
manna značně zdlouhavé a obtížné, zvláště 
v zimě. Před vznikem železnice do Českých 
Budějovic cestoval obvykle po Dunaji do Pa-
sova, odtud dostavníkem do Freyungu a pak 
musel pěšky přes vysoko položené horské 
pláně u Bučiny a Kvildy. Opačným směrem 
z Pasova do Vídně cestoval student Kloster-
mann nezřídka na dřevařských vorech, což 
bylo značně dobrodružné a samozřejmě po-
někud nebezpečné.
Zvlášť těžká doba rodině nastala, když 
MUDr. Josef Klostermann v listopadu 1875 
zemřel a o nezaopatřené děti a k tomu ještě 
o dědečka se musela Charlotta Klosterma-
nnová starat sama. Po smrti svého man-
žela žila s  částí své rodiny zcela v ústraní, 
mimo ruch městečka. Lidé ji vnímali jako 
dlouholetou pomocnici zasloužilého léka-
ře. Na paní doktorovou si lidé zvykli tak, 
že ji mnozí z nich navštěvovali v drobných 
zdravotnických záležitostech ještě dlouho 
po smrti jejího manžela. Radila také v zále-
žitostech léčení domácích zvířat a dobytka, 
byla tak svého druhu prvním veterinářem 
v Kašperských Horách. Paní Klostermanno-
vá byla velice pracovitá, vyznala se v plete-
ní, vyšívání, háčkování i  v  jemných ručních 
pracích. I  takto své rodině hmotně přilep-
šovala. Farní kronika ji dokonce chválila, že 
s dcerami a dalšími mladými dámami sešila 
a  vyšíváním vyzdobila nádherný baldachýn 
pro svatostánek místního kostela. Paní Lotta 
přežila svého manžela o plných dvacet osm 
let. Ještě když jí bylo osmdesát, psala svou 
korespondenci nádherně a vzletně pečlivým 
a  úhledným písmem, okouzlovala každého 
svým uměním společenské konverzace. Ze-
mřela 23. září 1903. Pohřbena byla po boku 

svého nejmladšího syna Jakuba v Rejštejně, 
který tu byl farářem a odešel z tohoto svě-
ta v poměrně mladém věku pouhých třiceti 
sedmi let.
V  Kašperských Horách se narodily nada-
né spisovatelovy neteře Anna a Ernestina 
Jelinekovy. Jedná se o dcery Klostermann-
ovy nejstarší sestry Rózy, která se v Kaš-
perských Horách v roce 1871 provdala za 
učitele kreslení na zdejší podreálce Aloise 
Jelínka (Jelineka). Manželům Jelínkovým se 
v  Kašperských Horách narodily dvě dcery 
Anna v roce 1875 a Ernestina v roce 1880. 
Anna Jelinek si zvolila učitelské povolání 
a časem se stala ředitelkou jedné z vídeň-
ských škol. Nikdy se neprovdala a zemřela 
teprve v roce 1972 v požehnaném věku 97 
let. Stala se první překladatelkou českých 
spisů svého strýce Karla Klostermanna do 
němčiny a sepsala rovněž obsáhlý životopis 
svého děda MUDr. Josefa Klostermanna, 
kterého si velmi vážila, ačkoli osobně ho 
nemohla poznat. Druhá Klostermannova 
neteř z  Jelinekovy rodiny – Ernestina Jeli-
nek, narozená 18. října 1880 v Kašperských 
Horách, byla mimořádně nadanou malířkou. 
Žila určitou dobu v Ostravě. Soubor jejích 
obrazů, ovlivněných secesí, je uložen 
v muzeu v Železné Rudě, kam jezdívala na 
prázdniny.

Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy

Karel Klostermann v roce 1882, Muzeum Šumavy

Karel Klostermann se svými hostiteli na Klapperlu 
u Rejštejna v roce 1889, Muzeum Šumavy

le zasvěcená sv. Archandělu Michaelovi, 
kterou zřídil magistrát města v roce 1687. 
O století později josefínské reformy při-
vodily této kapli zrušení. Její raně barokní 

oltář doplněný socha-
mi svatých Šebestiána 
a Floriána se později 
dostal do poutního 
kostela Panny Marie 
Sněžné. V roce 1786 
si bývalou kapli koupil 
měšťan a sklářský mistr 
Ignác Eisner a vystavěl 
zde tzv. „Michaeligeb-
äude“ – Michalskou bu-
dovu, která zprvu slou-
žila jako lázně a obytný 
dům. Od roku 1873 
tu sušický podnikatel Poznáváte?

Bernard Fürth (vnuk slavného továrníka) 
vyráběl sirky. V době největší prosperity 
zde pracovalo kolem 150 lidí. Na počát-
ku 20. století se tady prosadil dřevařský 
podnik Franze Horrera, známý též výrobou 
proutěného nábytku. Pamětníci vzpomínají 
na poválečná léta, kdy zde „Solo Kašperské 
Hory“ kromě různého řeziva, řeznických 
špalků… vyrábělo hlavně pro vývoz v tak-
zvané „hůlkárně“ oblíbené smetákové hole. 
Dnes objekty slouží pilařskému provozu 
a centrální výtopně na biomasu. 

značka Horki

Poznáváte krajinu a stavby, které vidíte 
na obrázku?

„Michaeli“ – místo při cestě z města ke 
hřbitovu sv. Anny na snímku kolem roku 
1890, v pozadí vrch Borovina, Svatobor 
a Tuškov. Původně tady stávala mešní kap-

Oslavy 1. máje 2022 na kašperskohorském náměstí Mladí hasiči se pravidelně scházejí od října 2022

Členové místního Sboru dobrovolných hasičů
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  PRODEJ     KUŘIC
                2023
 FIRMA
          NOVÁK
                     RADOMYŠL

KAŠPERSKÉ  HORY – 11.15 hod. 
U  COOPU
  DNE:   23.3 / 20.4 / 18.5 / 15.6 / 

13.7 / 10.8 / 7.9 / 5.10 / 2.11 / 30.11

  červené, černé, kropenaté, modré,
žíhané, bílé  - stáří 20 týdnů
                       cena 240 Kč/ks
tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz

| K  sváteční atmosféře vánočního času 
v našem městě významnou měrou při-
spěl vánoční koncert konaný ve výstav-
ním prostoru místního Muzea Šumavy 
28. prosince 2022 ve spolupráci Šu-
mavského kulturního spolku a  Muzea 
Šumavy. 
Program sestavený z  děl evropských kla-
siků tří staletí svedl k  sobě čtveřici mla-
dých umělců, jejichž domovem je Šuma-
va. Pěveckých partů se vehementně ujaly 
studentky českobudějovické konzervatoře 
Markéta Kurzová z Kašperských Hor a Pav-
la Hubáčková z  Vojslavic. Sólové skladby 
pro klarinet přednesl s  bravurní jistotou 

domácí hudební profesionál a  pedagog 
Martin Kanaloš. Zazněly tak interpretačně 
náročné skladby Francise Poulenca a Bély 
Kovácse. Ocenění zaslouží znamenité dy-
namicky rozvinuté klavírní doprovody Kláry 
Prunerové, učitelky ze ZUŠ v Sušici. Poslu-
chače zvláště okouzlil jemný a  nádherný 
soprán domácí Markéty Kurzové v áriích G. 
P. Pergolesiho, G. Verdiho a W. A. Mozar-
ta. Dobrou vizitkou této kulturní akce byl 
i nebývalý zájem domácích i prázdninových 
posluchačů, kteří se do muzejního sálu, kde 
se koncert konal, málem nevešli.

Vladimír Horpeniak
Šumavský kulturní spolek a Muzeum Šumavy

Úspěch vánočního koncertu

Pěvkyně Pavla Hubáčková a Markéta Kurzová při 
vánočním koncertu 28. 12. 2022 v Kašperských 
Horách, foto archiv Muzeum Šumavy

| V  pátek 16. prosince, tak jako již ně-
kolik let v našem městě před Vánocemi, 
bylo před kašperskohorským skříňovým 
betlémem opět živo. Veřejnosti byly 
představeny nové figurky v betlému.
V 18:00 se před ním sešli hosté a také ná-
vštěvníci, kteří netrpělivě očekávali jejich 
odhalení. Na úvod všechny přivítal starosta 
města Jan Voldřich, který neopomněl vy-
zdvihnout význam skříňového betlému pro 
město a poděkoval tvůrcům Jiřímu Brožo-
vi a Vladivoji Hrachovi za jejich stálé úsilí 
o jeho zdokonalování. Pak Jiří Brož společ-

ně s Radkem Nakládalem otevřeli skříňový 
betlém a nové figurky byly návštěvníkům 
odhaleny. Jednou z nich je figurka nového 
starosty města Jana Voldřicha, stojícího 
před radnicí u  koní, další jsou spojeny se 
vzpomínkou na natáčení pohádky Anděl 
Páně na hradě Kašperk. U hradu v betlé-
mu se proto obje-
vil anděl Petronel 
(Ivan Trojan), čert 
Uriáš (Jiří Dvořák) 
a  na místě Pustého 
hrádku se rozhlíží 

Kašperskohorský betlém 
se pyšní novými figurkami

Bůh (Jiří Bartoška) a  režisér Jiří Strach. 
Nenápadnou, ale také další novou figurkou 
je paní Leante Janderová, která sedí u nej-
staršího domu nedaleko našeho náměstí, 
budovy Solnice v ulici Bohdana Týbla. Paní 
Janderová se velmi zasloužila před 30 lety 
o vznik partnerství mezi Kašperskými Ho-
rami a bavorským městem Grafenau, díky 
svému tlumočení. V  závěru novým figur-
kám, celému skříňovému betlému a  všem 
přítomným požehnal kašperskohorský 
správce farnosti otec Jan Kulhánek.

Radek Nakládal, kulturní referent

Lednový Oskar G. Siebert

| V pátek 13. ledna v 17:00 byl hostem 
pořadu Kašperky žijou! – Můj život s že-
leznou oponou, kameraman a spisovatel, 
Čechoněmec, pan Oskar Georg Siebert.
Jeho neuvěřitelné životní osudy představil 
ve své nové knize Nežádoucí, ze které také 
divákům pořadu odcitoval několik kapitol. 
Oskar Georg Siebert, se narodil 23. června 
1942 v Berlíně. Jeho otec pracoval ve filmové 
produkci v Babelsberských atelierech v Ber-
líně a jeho matka, rozená Češka, jako filmová 
statistka na Barrandově. Po povolání Oska-
rova otce na frontu, se vrací Oskar a  jeho 
sestra do Prahy a později je následuje i jejich 
matka. Oskar se sestrou vyrůstají v Čechách 
jako „německé děti“ a jelikož jejich otec byl 
prohlášen za nezvěstného, jsou často nazý-
vány jako „němečtí pancharti“. Oskar musel 
snášet ponižování a  diskriminaci jako Ně-
mec. Jelikož nemohl jako Němec studovat, 
vyučil se ve státních pracovních zálohách. Po 
vojně se zapojil do kultury a mládežnického 
hnutí. Byl spoluzakladatelem nové mládež-

Kašperky žijou!
nické organizace Svaz Klubu 
Mládeže. Politicky se angažoval 
proti vedoucí úloze a  ideologie 
KSČ a okupaci Sovětským sva-

zem. Pracoval ve spojení s Pergnerem a Ha-
vlem a v lednu 1970 byl zatčen orgány StB. 
Koncem dubna 1970 byl propuštěn z vyše-
třovací vazby. Byl zbaven veškerých funkcí 
v  mládežnickém hnutí, byla mu zakázána 
veškerá veřejná kulturní a sportovní činnost 
a musel pracovat pod dohledem StB až do 
svého vystěhování do NSR v červenci 1976. 
Ve volném čase se věnoval neprofesionální-
mu filmu. Jeho krátké filmy byly oceněny na 
mezinárodních festivalech. Od roku 1991 se 
Oskar angažoval v  německo-české kulturní 
spolupráci. Po úraze v  roce 2012 odkložil 
kameru a začal psát. 
Diváci na začátku pořadu měli možnost vi-
dět jeho 12minutový dokument, který nato-
čil před 20 lety o návštěvě tehdejšího prezi-
denta Václava Havla v Regensburgu. Páteční 
setkání s  tímto spisovatelem v  Horském 
klubu bylo příjemným setkáním s člověkem 
s obrovskou vůlí překonávat překážky, které 
mu jeho dosavadní nelehký život „nadělil“.

V  březnu Vám představí 
Krále Šumavy Nowotného

| 15. března od 17:00 vás zveme do Hor-
ského klubu na pořad „Kašperky žijou!“. 
Pozvání přijal spisovatel a badatel, autor 
úspěšných publikací Osudy ze šumav-
ských chalup a  Příběhy ze šumavských 
chalup, Josef Voldřich. 
Letos se Josef Voldřich zaměřil na postavu 
slavného převaděče a pašeráka, sudetského 
Němce, Kiliána Nowotného. Kilián Nowotny 
se narodil v  pátek 1. prosince 1905 prav-
děpodobně v  osadě Pláně (Planie) čp. 88 
u  Starých Hutí, spadající pod šumavskou 

obec Nové Hutě (Kaltenbach), fara Nový 
Svět. Často se uvádí, že Kilian byl vlast-
ním jménem Franz Nowotny a  Kilian bylo 
jen krycí jméno. Všechny přístupné mat-
riční a  úřední dokumenty, četnická hlášení 
z 30. let a dokonce i nápis na Kiliánově hro-
bě však nesou jméno Kilian Nowotny a jak 
se zdá, že ve skutečnosti to bylo s krycím 
jménem pravděpodobně naopak. Kilián za 
své pašerácké éry v  době první republiky 
a těsně po válce také vystupoval pod pře-
zdívkami Sekáč a  Dlouhý Hans. Rozšíření 
jména Nowotnych v Kaltenbachu a nezna-
lost jednotlivých rodin taktéž přispěla ke 
Kilianově krytí. Přezdívka Sekáč se ujala až 
po roce 1948, když začal převádět agenty. 
V době jeho největší slávy byl Čechy pře-
zdíván Král Šumavy, Němci Paschkönig (Král 
pašeráků) nebo Grenzkönig (Král hranice), 
Američany pak King of the Road (Král sil-
nice). Rádio Svobodná Evropa v Mnichově 
a  ve Vídni natočilo s  Kilanem řadu relací. 
Podle, nejméně dvou svědectví, rodinu No-
wotnych na území Bavorska sledovala StB 
a v  roce 1957 se dokonce pokusila o neú-
spěšný atentát na Kiliana (např. podle svě-
dectví bývalého pracovníka rádia Svobodná 
Evropa Jana Berwida Buquoye). Roku 1967 
ze zdravotních důvodů prodal svou dřevař-
skou firmu a žil dál životem důchodce. Král 
Šumavy – Kilian Nowotny zemřel po dlouhé 
nemoci dne 12. března 1977 v nemocnici ve 
Waldkirchenu v nedožitých 72 letech. 
Josef Voldřich vám v  pořadu Po stopách 
Krále Šumavy řekne o  životě Kiliana 
spoustu zajímavostí, společně s  Radkem 
Nakládalem vám také v  pořadu promítne 
novou video pozvánku s  názvem Po sto-
pách Dlouhého Hanse. Zveme vás 15. břez-
na od 17:00 do Horského klubu. Vstupné 
dobrovolné.

Radek Nakládal
kulturní referent

| Dne 16. prosince minulého roku byla 
v prostorách Muzea Šumavy v Kašperských 
Horách otevřena nová historická expozice 
s názvem Cesty šumavského sklářství. 
Tato stálá výstava je součástí rozsáhlejšího 
kulturního projektu podporovaného Plzeň-
ským krajem, Evropskou unií a  Minister-
stvem pro místní rozvoj. Projekt ve svém 
celku zahrnul stavební úpravy stávajících 
muzejních budov včetně výstavby výtahu, 

Cesty šumavského sklářství
dále zřízení nového muzejního depozitáře 
v budově bývalé zvláštní školy. Nová muzej-
ní expozice se nachází v patře vedlejší budo-
vy muzea čp. 141 na náměstí a zaujímá cel-
kem 5 místností. V názorné zkratce provází 
návštěvníka sedmi stoletími sklářské výroby 
na Šumavě, od 14. století až po současnost. 
Expozice se stala vítanou příležitostí sezná-
mit veřejnost s jedinečnými sbírkami šumav-
ského skla, které se systematicky v muzeu 

budují již od 40. let 
20.  století. Z  nej-
starších předmětů 
nepochybně zau-
jmou ukázky rene-
sančního malované-
ho skla, dále typické 
české barokní poháry 
na nožce s  víkem, 
zdobené řezbou 
i  broušením, nebo 

například luxusní rokokové a klasicistní ná-
pojové sklo. Zajímavá je připomínka výroby 
tabulového skla, zrcadel ale i tradice obrazů 
a obrázků malovaných na skle. Zvláštní po-
zornost autoři expozice věnovali produkci 
největších šumavských skláren 19. a počát-
ku 20. století – v Lenoře, Anníně a Klášter-
ském Mlýně u Rejštejna. Zvláště umělecká 
sklářská manufaktura firmy Lötz v Klášter-
ském Mlýně, díky svým secesním barevným 
vázám zdobených irizováním a sčesávanými 
dekory, si získala světovou slávu. Úspěch 
tohoto skla byl podmíněn cílevědomou 
spoluprací s  nejlepšími průmyslovými vý-
tvarníky té doby. Expozice dále přesvědčivě 
dokládá, že sklářství na Šumavě nepatří jen 
minulosti, ale že díky místním tvůrcům se 
úspěšně rozvíjí i v našich časech. Náročné-
ho úkolu nově předvést dějiny šumavského 
sklářství moderními prostředky se v Muzeu 
Šumavy v Kašperských Horách ujal výstav-
nický ateliér Spectrum Brands s.r.o. z Brna.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Znovuotevření kašperskohorského skříňového betlému na radnici

Nové figurky v betlémě: pí Leante Janderová, čert Uriáš, anděl Petronel, Bůh, 
režisér Jiří Strach a současný starosta města Jan Voldřich

Spisovatel Oskar Georg Siebert při své besedě

Secesní sklo v expozici Muzea Šumavy v Kašperských Horách
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| Zveme vás na putovní výstavu v galerii 
na radnici „Bavorsko-šumavská hranice 
pašeráci, pytláci a převaděči“, která po-
trvá do 31. března. 
Návštěvníci výstavy se mohou například po-
drobně seznámit s  nekorunovaným králem 
pašeráků šňupacího tabáku nazývaným Ta-
bákový Petr. Pohádkově pašováním zbohatl, 
všechno ale prohrál v kartách nebo utratil za 
pálenku a ženské. Působivé jsou i osudy rodá-
ka ze Smrčné u Vimperka, vyučeného typo-
grafa a pozdějšího šéfredaktora listu Šumav-
ský hraničář po druhé světové válce Josefa 
Peka. Ten ve svém domku přechovával osoby 

| V sobotu 18. února v 10:00 se sejdou 
ve vestibulu kina maškary v rámci maso-
pustu v našem městě. 
U  kašny, tak jako v  minulém roce, zazní 
opět známá masopustní lidová: „Masopust 
držíme, nic se nevadíme pospolu. Proč by-
chom se hádali, když jsem se tak shledali, 
poznovu? Proč bychom se hádali, když jsme 
se tak shledali, poznovu? V dobrém jsme se 

čekající na přechod přes hranice, a pak je vět-
šinou předával známému převaděči Kilianovi 
Nowotnému. Nowotny byl zároveň pašerá-
kem a při převádění lidí pašoval do Bavorska 
cigarety a cigaretové papírky. Z novější doby 
je záznam převaděčského příběhu, ve kte-
rém sanitka sloužila na začátku osmdesátých 
let k převozu východoněmeckých emigrantů 
na západ. Do převádění, často i celých ro-
din, z Čkyně a Vimperka, kde čekali, přes 
Kvildu k hranicím mezi Bučinou a Knížecími 
Pláněmi, byla zapojena trojice lidí - úředník 
vimperské továrny, řidič sanitky a důstojník 
Pohraniční stráže.     Radek Nakládal, kult. ref.

Od února na radnici pašeráci, pytláci a převaděči

Masopust držíme, nic se nevadíme…pospolu 
sešli, rádi jsme se našli, pospolu. Dří ve než 
se rozejdem, ještě se napijem, poznovu.“ Pak 
maškary zavítají ke kašperskohorskému pi-
vovaru a na radnici, kde bude oddán ma-
sopustní manželský pár a  starosta města 
předá obecnímu „vojclovi“ klíče od města. 
Ty pak musí maškary vrátit do půlnoci, ne-
boť jejich vláda v tu dobu končí. 
Průvod projde městem a letos nově zavítá 
ke kašperskohorské hasičárně, kde místní 
SDH Kašperské Hory připraví masopustní 
zabijačkové hody. Zde také bude maso-
pustní závěrečná. Již ve 13:00 je možné si 
u hasičů koupit a tak ochutnat zabijačkové 
pochoutky. 
Pokud má někdo zájem se aktivně zú-
častnit letošního masopustního průvodu, 
neváhejte napsat svůj vzkaz do 18. úno-
ra na email: kultura@kasphory.cz.

Radek Nakládal, kulturní referent

Kašpérák o prázdninách 
promítá v kině dětem 

| Kdo je Kašpérák? Skřítek, který žije 
v  našem kině a  vždy se objeví u  pří-
ležitosti třídenního festivalu dětských 
filmů. Letos se tak stane 8.–10. břez-
na. Od 17:00 se můžete těšit vždy na 
jeden rodinný film. 
Ve středu 8. března to bude česko-slo-
venský animovaný film Websterovi ve 
filmu. Nová filmová dobrodružství ve-
selé pavoučí rodinky. Animovaný film 
pro diváky všech generací. 
Ve čtvrtek 9. března jste zváni na 
českou pohádku Princezna zakletá 
v  čase  2. Tato pohádka je pokračo-
vání české fantasy pohádky režiséra 
a scenáristy Petra Kubíka z roku 2020. 
Oproti prvnímu filmu tu převažují fan-
tasy prvky nad těmi pohádkovými. 
Festival dětských filmů Kašpérák 2023 
zakončí v  pátek 10. března americký 
animovaný film Kocour v botách: Po-
slední přání. V rámci animace se druhý 
Kocour v  botách vydává trochu jiným 
směrem. Dva české a  jeden americký 
film to je nabídka letošního Kašpéráka 
2023 v našem kině. 
Srdečně vás 8. až 10. března zveme! 

Divadelní jaro v kině
| V  sobotu 25. března zveme dětské 
i dospělé diváky na Divadelní jaro do 
kina. V  15:00 dětští diváci uvidí po-
hádku „Jak Honza zachránil mlynáře“ 
a  v  19:00 zveme širokou veřejnost 
na divadelní představení „Zase (ti) 
tupitelé“. 
V  kašperskohorském kině se představí 
ochotnický divadelní spolek Ochotníci 
Ostrov z  Ostrova nad Ohří. Pohádku, 
Jak Honza zachránil mlynáře, upravil Jan 
Mareš a  vypráví o  chamtivém mlynáři, 
který se může polepšit, když ho od pekla 
zachrání jen statečný Honza s kouzlem, 
na které jsou všichni čerti krátcí. Večerní 
divadelní představení Zase (ti) tupitelé, 
jejímž autorem je Petr Tomšů, pojednává 
o tom, co se může přihodit při zasedání 
obecního zastupitelstva v  jedné nejme-
nované obci. Obyčejní lidé, neobyčejné 
problémy a  naprosto lidu prostá… par-
don… lidu blízká řešení. Vždyť o maje-
tek a  slávu jde vždy až v  první řadě! 
S touto divadelní hrou divadelníci z Os-
trova excelovali loni na přehlídce ochot-
nických divadel v Horažďovicích. Srdečně 
Vás zveme!

Radek Nakládal
kulturní referent

Karel Šíp bude bavit diváky v kašperskohorském kině

Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory Vás zve na putovní výstavu

PAŠERÁCI, PŘEVADĚČI 
A PYTLÁCI

Na dvanácti panelech jsou před-
staveny životy pašeráků, pytláků 
a převaděčů a následně i různé  
osudy jejich rodin.

Výstava vznikla za podpory 
Česko-německého fondu 
budoucnosti. 

VERNISÁŽ
3. února v 17:00

VÝSTAVNÍ MÍSTNOST
RADNICE KAŠPERSKÉ HORY

3. února – 31. března 2023

Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory Vás zve na   

8.–10. března 2023

festival dětských a rodinných filmů

O jarních prázdninách do kina

KAŠPÉRÁK

8. března 17:00   Websterovi ve filmu

9. března 17:00   Princezna zakletá v čase 2

10. března 17:00  Kocour v botách: Poslední přání

Změna programu vyhrazena

Vstupné 100 Kč

Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory vás zve na program

PO STOPÁCH KRÁLE ŠUMAVY

vstupné dobrovolné

15. března 2023 | 17:00
Horský klub

o tzv. Králi Šumavy – sudetském Němci, Kilianovi 
Nowotném, pocházejícím z Kaltenbachu (Nových Hutí)

   V RÁMCI POŘADU KAŠPERKY ŽIJOU! VÁS ZVEME 
   NA PŘEDNÁŠKU JANA VOLDŘICHA A FILMOVÝ DOKUMENT

| Na Zelený čtvrtek 6. dubna navští-
ví Kašperské Hory bavič, moderátor 
a  textař Karel Šíp. V  místním kině vy-
stoupí se svým zábavným pořadem Mi-
nipárty na motivy televizního pořadu 
Všechnopárty. 

Karel Šíp je již několik desetiletí stáli-
cí českého showbyznysu. Začínal jako 
baskytarista a textař desítek populárních 
písní. Do povědomí televizních diváků 
vstoupil díky spolupráci s Českou televizí 
jako moderátor pořadu Hitšaráda. Čas-
to vystupoval po boku Jaroslava Uhlíře, 
Josefa Aloise Náhlovského či Jiřiny Boh-
dalové. Je také několikanásobným drži-
telem ceny TýTý.  Moderátorské role se 
Karel Šíp drží dodnes, již od roku 2005 
se s diváky setkává pravidelně v pořadu 
Všechnopárty, kde mu společnost dělají 
zajímaví hosté. Na úspěch navazuje svým 
projektem Minipárty, se kterým vystou-
pil již v řadě měst napříč republikou. Po-
řadem provází Jiří Bláha a prostor dosta-
nou také dotazy diváků. 
Předprodej vstupenek probíhá v Městském 
kulturním a informačním středisku a také 
na webové stránce www.kulturasusice.cz. 
V  předprodeji zakoupíte vstupenku 
za 390 Kč a na místě za 450 Kč.

Martina Hamáková
vedoucí MěKIS

Masopustní masky v Kašperských Horách

Moderátor a bavič Karel Šíp, zdroj: foto Raub

mailto:kultura@kasphory.cz
http://www.kulturasusice.cz
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DLOUHODOBÉ

Pondělky a středy | 15:00–17:00 
Úterky a čtvrtky | 09:30–11:30
Pátky | 13:00–15:00
Provozní doba knihovny.
Městská knihovna v budově radnice  |

Celoročně
Kešky pro opravdové dobrodruhy 
Mapa s indiciemi v infocentru na radnici.
Kašperské Hory |

03.02.–31.03.
Pašeráci, převaděči a pytláci
-putovní výstava-
Na 12 panelech jsou představeny živo-
ty a osudy pašeráků, pytláků a převa-
děčů a následně i osudy jejich rodin. 
výstavní síň v budově radnice  |

08.02.–15.03. | středy od 14:00
Komentované prohlídky města
Vstupenky  k zakoupení v infocentru.
sraz před budovou radnice |

Pondělky | 14:30–15:30
Cvičení pro seniory
Na udržení a zlepšení kondice.
sportovní hala |

Pondělky | 16:00
Cvičení batolátek
Pro maminky s dětmi 1–4 let. Nutná 
rezervace na tel: 733 576 399.
sportovní hala |

Pondělky | 17:30–19:00
Cvičení cesty k sobě
Vhodné pro mládež, dospělé i seniory.
sportovní hala |

Úterky | 19:30–20:30
Lekce jógy s Lucií
Naladíte se na vnímání svého vlastní-
ho těla a zklidníte svou mysl.
sportovní hala |

KrátKODOBÉ 

ÚnOr

11.02. | 15:00
Maškarní karneval pro děti
Můžete se těšit na zábavný program 
pro děti plný soutěží se zkušenými 
animátory Veselé rodiny. 
Vstupné dospělí 60 Kč a děti 40 Kč. 
Horský klub |

17.02. | 17:00
Svět podle Karla Klostermanna
-Kašperky žijou!-
Vzpomínkový program připomene 
stoleté výročí úmrtí proslulého šu-
mavského spisovatele. Hosty pořadu 
budou Václav Sklenář, Vladimír Hor-
peniak a Ondřej Fibich. 
Horský klub |

18.02. | 10:00
Masopustní průvod
Všichni kdo máte rádi zvyky a zábavu, 
přijďte a pomozte nám udržet tuto 
tradici. Masopustní průvod městem 
doprovodí kapela Kůrovci.
sraz u kašperskohorského kina |

18.02. | 13:00
Masopustní zabijačkové hody
Masopustní veselí se kolem 13. ho-
diny přesune do hasičské zbrojnice 
v Besední ulici, kde bude pokračovat 
zábava a bude možnost si zakoupit 
zabijačkové pochoutky. 
hasičská zbrojnice |

BŘEZEn

08.–10.03 | 17:00
Kašpérák 2023  
-dětské prázdninové filmy-
08.03. Websterovi ve filmu

09.03. Princezna zakletá v čase 2
10.03. Kocour v botách: Poslední přání
kašperskohorské kino |

15.03. | 17:00
Po stopách krále Šumavy 
-Kašperky žijou!-
Přednáška Jana Voldřicha a filmový 
dokument o tzv. Králi Šumavy – su-
detském Němci, Kilianovi Nowotném, 
pocházejícím z Kaltenbachu (Nových 
Hutí)
Horský klub |

16.03. | 18:00
Šumavští spisovatelé v knihovně 
Beseda se spisovateli z blízkého oko-
lí. Povídání o jejich tvorbě, hledání 
témat a námětů k tvoření.
radnice Kašperské Hory  | – obřadní síň

20.03. | 10:00
nejmilejší koncert
Regionální soutěž pořádaná Dětským 
domovem Kašperské Hory pro děti 
z Plzeňského a Karlovarského kraje.
kašperskohorské kino |

25.03. | 15:00 
Jak Honza zachránil mlynáře 
-Divadelní jaro s Ochotníky Ostrov-
Představení pro děti. I chamtivý mly-
nář se může polepšit, když ho od pek-
la může zachránit jen statečný Honza 
s kouzlem, na které jsou všichni čerti 
krátcí.
kašperskohorské kino |

25.03. | 19:00
Zase (ti) tupitelé 
-Divadelní jaro s Ochotníky Ostrov-
Co vše se může přihodit při zasedá-
ní obecního zastupitelstva v jedné 
nejmenované obci. Budete se možná 
divit, anebo se možná ani divit nebu-
dete. 
kašperskohorské kino |

KULtUra           ÚnOr / BŘEZEn 

Změna programu vyhrazena

tIP PrO VáS!

tIP PrO VáS!

tIP PrO VáS!

tIP PrO VáS!

tIP PrO VáS!
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