
Pro obyvatele Kašperských Hor a okolí Ročník 20, číslo 3, rok 2022

Rozhovor  
Rozhovor s hokejovou nadějí z našeho měs-
ta Janem Slaninou.

Ohlédnutí za jarními akcemi  
Připoměňte si, jak proběhly kulturní událos-
ti, které se konaly v jarních měsících.

Hrad Kašperk   
Oblíbená divadelní představení, koncerty 
a mnoho dalšího se odehraje na hradě. 

ČERVEN 2022

Děti, které byly uvítány mezi občany města Kašperské Hory (foto: Andrea Staňková)

Vítání nových občánků 
Slavnostní program se uskutečnil po dvouleté odmlce  

V pátek 20. května 2022, po dlouhých 
dvou letech a pauze způsobené protie-
pidemickými opatřeními, přivítala sta-
rostka města Bohuslava Bernardová 15 
nových občánků:
8 chlapců a 7 děvčátek.

Na slavnosti Vítání občánků nechyběl 
ani kulturní program, kdy se svým pás-
mem básniček a písniček vystoupily děti 
z místní mateřské školy. 
Jako vzpomínku na svou první slavnost 
obdrželi malí občánci od města drobné 
dárky, maminky kytičku a oba rodiče po-
depsali zápis v pamětní knize. 
Dětem přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spokojený život. Rodičům hodně rados-
ti, trpělivosti a vzájemné lásky.

Mezi občany města jsme přivítali: 
Elišku Kocumovou,  »
Antonína Nauše,  »
Antonína Tušinovského,  »
Andreu Rosíkovou,  »
Matyáše Čapka,  »
Sáru Lovasovou,  »
Jiřího Kuhna,  »
Isabelu Štekrovou,  »
Elišku Chladovou,  »
Karolínu Červenkovou,  »
Filipa Šubu,  »
Šimona Beránka,  »
Tadeáše Škváru,  »
Mikuláše Matouška,  »
Hanu Violu Černou.  »

Michala Vintrová
matrikářka MÚ Kašperské Hory
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Připravujeme novou pohlednici 
Městské kulturní a informační středisko oslovilo paní učitelku 
Hanu Stonovou Prančlovou, která vede výtvarné oddělení na 
místní ZUŠ, se zajímavým nápadem. Rozšířit nabídku pohlednic 
o takovou, kterou by vytvořily místní děti. Výsledkem bylo 28 
obrázků, jeden hezčí než druhý. Přesvědčte se sami.
Rozhodování nebude snadné. 
Můžete nám s výběrem pomo-
ci a při tom si všechny obrázky 
prohlédnout v kašperskohor-
ském kině, kde budou práce dětí 
vystaveny po celé léto. Vybírat 
můžete do konce června. 

tým MěKIS

AKTUALITY

Nejmladší občánci města a jejich rodiče (foto: Andrea Staňková) Nejmladší občánci města a jejich rodiče (foto: Andrea Staňková)

Děti z mateřské školy si připravily pěkný program (foto: Andrea Staňková)
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

20. července 2022
Příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Nová Adolfa                             
Stíbalová Daniela                             
Gendjarová Mária                     
Havlová Libuše                    
Brožová Květa                              

Lavrinčíková Jana                         
Niedermeierová Bohdanka

Králík Alois
Čácha Miloslav
Graslová Marie
Blatská Helena
Schmied Jindřich
Stodolová Jarmila

Skýpala Jan                             
Krúpa Karel                             

Kintzlová Naděžda                     
Jonáková Jana                    

Matas Jan                              
Hudík Josef                         

Dolák Jaroslav
Podzemská Jana
Švecová Božena

Bukáčková Emilie
Markovičová Margita

Řimnáčová Anna
Jáchym Josef
Grasl Ladislav
Filipčík Josef
Němec Václav

zemřeli:
Bártíková Hana 
Pavelek Mojmír

Pozůstalým tímto vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

 Pokud si nepřejete být ve 
Společenské kronice zveřejněni, sděl-
te to na MěKIS, nebo e-mailem na 

adresu: zpravodaj@kasphory.cz

TERMÍNY JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KAŠPERSKé HORY

8. a 22. června a 13. a 27. července 2022

Jednání rady města se konají v kanceláři starostky města, jsou neveřejná.  
Podklady, podněty a připomínky, které mají být zařazeny na jednání rady města je  
třeba doručit na podatelnu MěÚ vždy nejméně 7 dní před plánovaným termínem 

jednání rady města. 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Příští jednání se uskuteční: 
 30. června 2022.  

Zastupitelstvo města se koná  
od 17:00 v Horském klubu.

VZPOMÍNKA

Ráda bych vzpomněla na pana Karla 
Voldřicha. Již je tomu rok, co není 

mezi námi.  
Vzpomíná Lenka Kůsová.

32°C ( )

-15°C (12. 2.)
856,6 mm

26 cm (19. 1.)

101 dní (málo)
24 dní

Maximální teplota
Minimální teplota

písek ze Sahary a teplo 17°C
tropická noc 

teplota 20°C
první sníh

20. 9.
26. 11.

23. 2.
19. 5. a 20. 5. 

17. 7. 

Jaké bylo počasí v roce 2021
Rok 2021 byl srážkově mírně nadnormál-
ní, i když vzhledem k posledním rokům se 
zdál velice mokrý. Teplotně byl normální. 
Prvních 5 měsíců bylo poměrně chladno, 
červen předvedl léto a pak už skoro žád-
né nebylo. Podzim byl teplý a taky suchý. 
Bylo hodně deštivých dnů a to 200, což 
bylo  o 30 % víc než je normál za posled-
ních 10 let. Naopak sluníčka bylo o 20 % 

méně. Nejvíce slunce svítilo v září a říjnu.
LEDEN: celý měsíc sněhová pokrývka, bez  
slunce a srážky 61 mm;
ÚNOR: málo srážek a více slunce;
BŘEZEN: velice chladný měsíc až poslední 
tři dny teplota okolo 20°C;
DUBEN: opět velice chladný měsíc, cel-
kem 11x padal sníh;
KVĚTEN: chladno a deštivo;

ČERVEN: teplý a vlh-
ký, 2 tropické noci;
ČERVENEC: dešti-
vo a léto bez teplot 
přes 30°C; 
SRPEN: to samé co 
červenec;
ZÁŘÍ: velice teplé 
a hlavně suché;
ŘÍJEN: to samé co 
září;
LISTOPAD: začátek 
teplo až ke konci 
ochlazení a první 
sníh;
PROSINEC: chlad-
nější, 3x ledový den.

Příjemně prožitý rok  
2022 Vám všem 
přeje 

Miroslav Mäntl
Kašperské Hory
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Sb., vyhlášky Ministerstva vnitra o pro-
vedení některých ustanovení zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitel-
stev obcí a o změně některých zákonů:
(1) Předsedovi okrskové volební komise pří-
sluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále 
jen „odměna“) ve výši 2.200 Kč, místo-
předsedovi a zapisovateli okrskové volební 
komise ve výši 2.100 Kč a ostatním členům 
okrskové volební komise ve výši 1.800 Kč.
Odevzdáním (zasláním) přihlášky nevzni-
ká nárok na členství v okrskové volební 
komisi. V případě možnosti zařazení do ko-
mise, budeme přihlášené zájemce kontak-
tovat (možno až do volebních dnů, včetně).
Předpokládané datum 1. zasedání OVK 
pro volební okrsek č. 1 Kašperské 
Hory:  01.09.2022 (čas a místo bude 
upřesněno v zasílané pozvánce). Dle § 
15 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona 
se oznámení o svolání 1. zasedání OVK 
mj. zveřejňuje na úřední desce a po-
kládá se za doručené dnem vyvěšení. 
Účast na 1. zasedání OVK je povinná.
Datum a místo konání školení členů 
OVK k zásadám hlasování a k systému 
zjišťování a zpracování výsledků voleb 
(ČSÚ), povinné pro předsedu, místopřed-
sedu a zapisovatele OVK (§ 14f odst. 5 
zákona): bude včas upřesněno a zasláno.

Další podrobné informace o volbách na-
jdete na webu Ministerstva vnitra ČR: 
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-
do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx

Andrea Staňková
tajemnice MÚ Kašperské Hory

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. 
a 24. září 2022 volby do zastupitelstev 
obcí a třetiny Senátu Parlamentu České 
republiky (I. kolo) rozhodnutím publiko-
vaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 
Sb. Volby probíhají v pátek od 14:00 do 
22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.

Podle § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 
Sb., zákon o volbách do zastupitel-
stev obcí a o změně některých zákonů:  
Každá politická strana, politické hnutí a ko-
alice, jejichž kandidátní listina pro volbu do 
Poslanecké sněmovny byla zaregistrována 
ve volebním kraji, jehož součástí je volební 
okrsek, a každá politická strana, politické 
hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž 
přihláška k registraci byla zaregistrována pro 
volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož 
součástí je volební okrsek, může delegovat 
nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena 
a 1 náhradníka do okrskové volební komise. 
Není-li takto dosaženo nejnižšího stanove-
ného počtu členů okrskové volební komise 
podle § 14c odst. 1 písm. c), jmenuje před 
jejím prvním zasedáním členy na neobsazená 
místa starosta. V případě, kdy počet členů 
okrskové volební komise poklesne pod stano-
vený počet v průběhu voleb do Parlamentu 
České republiky a nejsou-li náhradníci podle 
věty první, jmenuje starosta na neobsazená 
místa další členy komise.

Informace pro bezpartijní zájemce o člen-
ství v okrskové volební komisi (OVK)
dle § 17 odst. 1 výše uvedeného zákona: 
Členem okrskové volební komise může 
být státní občan České republiky a stát-
ní občan jiného státu, jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je 
Česká republika vázána a která byla vy-
hlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, 
je přihlášen k trvalému pobytu v obci na 
území České republiky, případně k přechod-
nému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, a 
a) který alespoň v den slože-
ní slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překáž-
ka výkonu volebního práva, a
c) který není kandidátem pro vol-
by do zastupitelstva obce, pro které 
je okrsková volební komise vytvořena.

Členové OVK jsou povinni zúčastnit se pře-
depsaných školení a všech zasedání komise.

Přihlášku pro bezpartijní zájemce o člen-
ství v OVK  je možné zaslat, nejpozději 
do 15.07.2022: e-mailem: tajemnik@kas-
phory.cz, nebo doručit osobně (písemně) 

Informace pro občany k podzimním 
volbám do zastupitelstev obcí

na podatelnu MěÚ s těmito údaji:
jméno, příjmení, datum narození, adresa 
trvalého pobytu, adresa pro doručování, 
pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu 
a platné kontakty (telefon, popř. e-mail).

Odměna pro členy okrskové volební 
komise
podle § 62 z. č.  491/2001 Sb.: 
(1) Člen okrskové volební komise má ná-
rok na zvláštní odměnu za výkon funkce. 
Předseda, místopředseda a zapisovatel 
okrskové volební komise mají nárok na vyš-
ší zvláštní odměnu za výkon funkce než 
ostatní členové okrskové volební komise. 
Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon 
funkce nemá člen okrskové volební komise, 
který nesplnil povinnost účastnit se školení 
k zásadám hlasování a k systému zjišťová-
ní a zpracování výsledků hlasování, ledaže 
byl zapisovatel jmenován nebo předseda 
a místopředseda určen losem v době, kdy 
již nebylo možné účast na školení zajistit.
(2) Člen okrskové volební komise, který 
je v pracovním nebo služebním poměru, 
má nárok na pracovní nebo služební vol-
no v nezbytně nutném rozsahu a na ná-
hradu mzdy, platu, služebního příjmu 
nebo odměny ve výši průměrného výděl-
ku od uvolňujícího zaměstnavatele. Čle-
novi okrskové volební komise, který není 
v pracovním nebo služebním poměru, 
avšak je výdělečně činný, přísluší paušál-
ní náhrada ušlého výdělku za dobu výko-
nu funkce člena okrskové volební komise.
Výši odměny členů okrskových volebních 
komisí upravuje § 1 vyhlášky č. 59/2002 

NOVĚ NABÍZÍ SLUŽBY 
PRO RODINY S DĚTMI

Kontakt: 
tel. 731 402 910

www.susice.charita.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

 
Provozní doba:
5:30 – 21:00 hod

(včetně víkendů a svátků)
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Hlavní část letošní návštěvnické sezony 
je před námi, a na Kašperku jsme na ni 
připraveni. Jako vždy je před námi celá 
řada zajímavých programů pro veřej-
nost. Podívejte se, jaké akce chystáme 
na Kašperku v červnu a během letních 
prázdnin.
Hrad je v červnu otevřen ve všední dny 
od úterý do pátku od 10:00 do 16:00, 
o víkendu od 10:00 do 17:00. V červenci 
je otevřen od úterý do neděle od 9:30 do 
18:00. V červnu zahajujeme komentované 
prohlídky okruhu Život na hradě maximál-
ně každou hodinu, od července oživíme 
znovu i druhý prohlídkový okruh Proměny 
hradu. V období letních prázdnin prohlídky 
začínají každých 15 minut. Dva dny v týdnu 
během prázdnin se bude možné vydat také 
na dětské prohlídky pro děti v rozmezí 6 – 
10 let. Pro velký zájem doporučujeme se 
na ně s předstihem zarezervovat. Rozpis 
prohlídek bude uveřejněn na našem webu 
www.kasperk.cz.

Dobrodružné výpravy do hradu 
(víkend 4.–5. června)

Pro naše mladší návštěvníky jsou určeny 
také speciální prohlídky pro děti ve věku 
7–13 let. V nich Karel Ešner, doprovázen 
svým věrným druhem a zbrojnošem Fili-
pem, ukáže nevšedním způsobem mladým 
dobrodruhům hrad Kašperk. Nechá je na-
hlédnout do historie nejen hradu samotné-
ho. Stejně jako kdysi mladý Karel, budoucí 
král český, se děti budou moci přiučit něco 
z tehdejších dovedností i středověkých zá-
bav, jakými byla například střelba z kuše 
a luku, šerm mečem, ale též tanec, psa-
ní na skriptoriu a další kratochvíle. V so-
botu i v neděli prohlídky začínají v časech 
10:30, 12:30, 14:30. Délka prohlídky je cca  
90 min. 

Dny šumavského trojhradí:  
„A kdy ten hrad dostavíte?“  

(víkend 11.–12. června)

Šumavské trojhradí, to jsou hrady Velhar-
tice, Rabí a Kašperk. Tématem letošních 
jarních dnů je tentokrát problematika re-
konstrukcí středověkých hradů. Pokusíme 
se zodpovědět na otázku v podtitulu akce 
a zároveň ukázat, jaké množství rizik a pa-
radoxů s sebou taková případná dostavba 
hradní zříceniny přináší. Představíme mož-
né přístupy památkové ochrany a podívá-
me se, kde se takové dostavby uskutečnily 
s větší či menší úspěšností. Nelze vynechat 
Kašperk, a tak se s praktickými příklady 
minulých rekonstrukčních prací seznámíme 
přímo uvnitř hradu. To vše a ještě něco 
navíc se dozvíte ve speciálních prohlídkách 
s kastelánem, jež se uskuteční v sobotu 

a neděli, vždy v 11:00, 13:00 a 15:00. 
V případě zájmu doporučujeme rezervaci 
na info@kasperk.cz. Jako bonusový dopro-
vodný program nad rámec tématu se mů-
žete těšit v sobotu 11. června na hudební 
skupinu Subulcus, kteří budou hrát v prů-
běhu celého dne.

Kašperské šarvátky  
(sobota 18. června)

Jak už název napovídá, zaměříme se čistě 
na způsoby vojenského zápolení v dávných 
dobách. Jednodenní akce na nádvoří nabíd-
ne nepřetržitý denní program, který zabaví 
malé i velké. Představí se sdružení histo-
rického šermu Sordem a Žehart, jež doplní 
známý taneční soubor Siderea. Vstup na 
nádvoří bude v průběhu dne zpoplatněn 
(50 Kč dospělí, 20 Kč děti do 15 let).

Petr Hapka a jeho potměšilí hosté 

V sobotu 25. června se můžete těšit na 
koncert pod širým nebem, v němž špičko-
ví hudebníci zmapují hudební tvorbu Petra 
Hapky, od jehož úmrtí letos uplyne osm let. 
Připomene nejen ranou písňovou tvorbu 
pro Hanu Hegerovou, ale také spolupráci 
s největším tvůrčím partnerem, Michalem 
Horáčkem. Během večera zazní i známé fil-
mové melodie. Ke spolupráci jsou přizvané 
osobnosti, které Hapkovy písně interpreto-
valy v jeho posledním velkém projektu Ku-
dykam. Na pódiu se představí Petra Hře-
bíčková, Lenka Nová, Jana Lota nebo Jan 
Maxián. Některé Hapkovy písně zazpívá na 
Kašperku i Xavier Baumaxa. Zpěváky do-
provodí orchestr sólistů v nastudování Pe-
tra Maláska. Kapacita diváků je 300 osob, 
hrajeme za každého počasí na nádvoří před 
purkrabstvím. Předprodej probíhá na na-
šich webových stránkách www.kasperk.cz.

Noční prohlídky (14.–16. července)

Čas letních prázdnin je každoročně skvělou 
příležitostí i pro námi oblíbené noční pro-
hlídky, při nichž se podíváme trochu jinak 
vždy na nějaký vybraný úsek z hradní histo-
rie. Letos se přesuneme do 14. století, do 
éry zakladatele hradu, doby panování řím-
ského císaře a českého krále Karla IV. V té 

době zažívá obchodní Zlatá stezka čilý ruch 
a kašperská vojenská posádka se snaží zajis-
tit pořádek a bezpečný pohyb soumarů na 
této nedávno rozšířené tepně mezinárod-
ního obchodu. Prohlídky jsou koncipovány 
jako nevšední putování večerním hradem 
s divadelními prvky. Vzhledem ke každo-
ročnímu zájmu o tyto prohlídky doporuču-
jeme rezervaci předem na info@kasperk.cz. 
Repríza nočních prohlídek se uskuteční od 
25. do 27. srpna.

Historie, hudba a šerm na Kašperku  
(23.–24. července)

Během celého víkendu se můžete těšit 
na bohatý program v horní části nádvoří, 
v němž vystoupí skupina historického šer-
mu Lorika, kejklíř Hubert a skupina přátel 
historie a šermu Gabreta, s nimiž se v prů-
běhu víkendu můžete věnovat například 
střelbě z kuše a luku na padací terče, rýžo-
vání zlata, psaní na středověkém skriptoriu, 
ražbě mincí z doby Karla IV. nebo souboji 
s dřevci zvanému „tjost“. V neděli vystou-
pí také hudební skupina Elthin s ukázka-
mi autentické středověké hudby. Vstup na 
nádvoří bude v průběhu víkendu dočasně 
zpoplatněn (50 Kč dospělí, 20 Kč děti do 
15 let). 

Letní divadla Spolku Kašpar

Během letošních letních prázdnin se usku-
teční dva týdny divadel, kdy Spolek Kašpar 
uvede hned čtyři různá představení, a to 
na velké scéně v prostorách bývalého pa-
láce mezi věžemi. Od 26. do 28. července 
to je uctivá pocta divadlu Semafor, hra 
plná hudby a hříček, Jonáš a tingl-tangl. 
Následuje nejznámější milostná tragédie 
všech dob, Romeo a Julie, jež bude k vi-
dění ve dnech 29.–31. července. Po pouti 
zahajujeme druhým týdnem divadel, a sice 
Macbethem od Williama Shakespeara 
(9.–11. srpna) a Cyranem v titulní roli 
s Martinem Hoffmanem ve dnech 12.–14. 
srpna. Všechny vstupenky jsou pohodlně 
k zakoupení na webových stránkách www.
kasperk.cz.

Václav Kůs
kastelán hradu Kašperk

Jaké akce se chystají na Kašperku
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V posledních několika letech patří mezi dis-
kutovaná témata v Kašperských Horách ne-
bývale velký rozmach výstavby apartmáno-
vých bytů a také finanční náklady za platby 
odpadů. Podobné problémy řeší i většina 
sousedních turisticky vytížených obcí. Sta-
rostové těchto obcí veřejně deklarovali, 
že se chtějí tomuto trendu posledních let 
bránit, neboť to znepříjemňuje životní pod-
mínky trvale žijících obyvatel.
A jaká je situace v Kašperských Horách? 
Výstavba apartmánových bytů je úředně 
vedena jako bytová výstavba. Pokud je 
tedy takový záměr soukromého investora 
v souladu s platným územním plánem obce, 
samospráva nemá téměř žádné šance, jak 
realizaci takového záměru zabránit.
Zástupci občanů však mají možnosti, jak 
minimálně takové snahy nepodporovat či 
dokonce mají nástroje, jak chránit trvale 

žijící občany v dané obci před některými 
nežádoucími vlivy, které apartmánová vý-
stavba do konkrétní obce přináší.  
To nejmenší, co vedení dané obce může 
udělat, je neprodávat pro výstavbu apart-
mánových bytů obecní pozemky a další ne-
movitosti. V loňském roce však rada města 
přišla se záměrem prodeje městského po-
zemku, konkrétně části pozem. parcely č. 
180/1 zahrada o celkové výměře 1 523 m2 
resp. 1 624 m2 po geodetickém zaměření.
Na zasedání zastupitelstva města dne 
22.04.2021 tehdy ještě většina zastupi-
telů vyjádřila vůli neprodávat předmětný 
pozemek. Vedení města však přišlo se stej-
ným záměrem na zasedání zastupitelstva 
29.07.2021 znovu. Předmětný pozemek 
byl prodán developerovi R. Kreuzigerovi za 
částku 4.000 Kč za m2. Projednávání bodu 
provázela dlouhá diskuze mezi zastupiteli 

i s účastí zástupců veřejnosti. Zastupitelé 
nakonec hlasovali takto:

PRO: 8 (Bernardová, Geryková, Ešner, Ha-
vel, Mäntl M., Mäntl R., Naušová, Vrhel) 
PROTI: 4 (Bechyně, Koubek, Svoboda, 
Voldřich) 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMEN: 3 (Kalčíková, Chlada, 
Jirman) 
Návrh BYL přijat.

Apartmánové byty přinášejí mj. problémy 
s vytvářením odpadů. Majitelé nemovitostí 
s trvalým pobytem mimo obec platí jeden 
poplatek pouze za nemovitost. To je zásad-
ní rozdíl oproti obyvatelům s trvalým po-
bytem v dané obci, kteří platí poplatky za 
odpady za všechny osoby, které jsou v bytě 
či domě přihlášeny k trvalému pobytu. 
Obecně se tak dá říci, že trvale žijící oby-

Rozmach výstavby apartmánových bytů 
a poplatky za odpady

Naplno k nám přišlo teplé jarní a již i letní 
počasí, kdy se téměř přes noc zazelenaly 
stromy a tráva roste před očima. Velkoob-
jemové sběrné nádoby na bioodpad, které 
jsou rozmístěné po městě, se budou tedy  
rychle plnit posečenou trávou, vypletým 
plevelem ze zahrádek, ale bohužel se plní 
i odpady, které tam nemají co dělat. Jsou to 
mimo jiné i silnější větve ze stromů, které 
v kompostárně nelze rozdrtit, a které, jak 
jsme již několikrát apelovali, mají být uklá-
dány VEDLE KONTEJNERU, odkud budou 
technickými službami města odvezené do 
výtopny. Dále tam někteří výtečníci odha-
zují i směsný odpad, který patří do popel-
nic a bioodpad přivezený na kompostárnu 
musí potom pracovníci ručně vytřídit, čímž 
se zbytečně  zvyšují finanční náklady. Na-
opak v popelnicích, kam patří jen směsný 
zbytkový odpad, kterého každoročně sebe-
reme více než 300 tun a jehož vývoz je nej-
dražší vyváženou a ukládanou komoditou 
na skládce, je často vidět posečená tráva, 
plevel, na podzim listí, opadaná, nahnilá 

jablka i jiné ovoce, které patří do kontej-
nerů na bioodpad, a jeho likvidace přijde 
město přece jen na menší částku než směs-
ný odpad. Tak myslím, že není zásadním 
problémem odnést nebo odvézt bioodpad 
tam, kam patří. Velkoobjemové kontejnery 
na bioodpad jsou rozmístěny v ulicích tak, 
aby byly při dobré vůli dostupné občanům 
ze všech částí města. Odložit tam můžete 
cokoli, co je rostlinného původu. Často se 
totiž v tomto chybuje, protože termín „bi-
ologický“ se vztahuje jak k rostlinné, tak 
živočišné říši. V případě odpadu to ale ne-
platí. Výjimku tvoří vaječné skořápky, které 
na kompost mohou. 

Co tedy do bioodpadu patří? 
zbytky a slupky z ovoce a zeleniny včetně  »
jádřinců
skořápky z vajec a ořechů »
čajové sáčky, kávová sedlina »
části zdravých rostlin »
zemina z květináčů »
slabé větvičky z prořezávky, plevel »
piliny, seno, sláma, kůra »
trus býložravých zvířat »
popel z dřevěného uhlí »
papírové kapesníky, ruličky od toaletního  »
papíru, plata od vajec

Co do bioodpadu rozhodně nedávat:
maso, kosti, kůže a směsné zbytky  »
z kuchyně
mléčné výrobky »
olej z fritézy »
exkrementy zvířat živených masem »
mrtvá těla zvířat »
rostliny napadené plísní a jinými choroba- »
mi či škůdci
cigaretové nedopalky. »

Velkoobjemové kontejnery jsou umístěny 
v ulicích: Nová, Horní, Karlova, Zahradní, 
Vimperská (na Cikánce), Žižkovo náměstí, 
Na Prádle a v zahrádkářské kolonii.

Helena Marková
referentka Odboru životního prostředí

Pokračování na straně 7

Odpadové zpravodajství

KANDIDOVAT

Možná si často říkáte, že byste chtěli, aby u nás některé věci fungovaly jinak. Nebo máte něco konkrétního, co vám v našem městě 
chybí a chtěli byste tu mít. Zkuste kandidovat.

Je to práce a určitě zodpovědnost. Kontrolují vás totiž vaši vlastní sousedé. Často je to i o kompromisu a umění podpořit své poli-
tické soupeře. Dotáhnout společně do konce projekty, které mají smysl (bydlení, sokolovna… dosaďte si cokoliv). 

Chcete udělat něco pro svou obec? Zkuste kandidovat. Kdy jindy než teď.
Hodně štěstí nám všem! Martina Vrbová
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Ad. apartmánové bydlení

Jakákoliv výstavba v našem městě se řídí 
dle schváleného a platného územního plá-
nu. Město Kašperské Hory (zastupitelé 
města) schválilo svůj územní plán v roce 
1994, který s poslední schválenou změnou 
z roku 2008 platí dodnes. Laicky lze kon-
statovat, že kde jsme si v územním plánu 
vymezili plochy pro bytové domy, lze tam 
bytové domy postavit a těžko se tedy lze 
divit, že se tam bytové domy staví.
Rozmach výstavby bytových, či apartmáno-
vých domů začal vydáním souhlasu zastupi-
telstva města dne 15.02.2018 společnosti 
TRIO-D s.r.o., která následně realizovala 
stavbu s názvem „Nízkopodlažní bytové 
domy v Šumavské ulici“ o 24 bytových jed-
notkách. Všichni pisatelé výše uvedeného 
článku kteří byli tehdy členy zastupitel-
stva města stavbu odsouhlasili (Ing. Kou-
bek se stal členem ZM až ve volbách v říjnu 
2018).

Ze zápisu z jednání ZM 15.02.2018
Návrh usnesení
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s realizací akce 
„Výstavba nízkopodlažních bytových 
domů v Kašperských Horách“, st. p. č.  
297/1,297/2, 297/3, p. p. č. 1532/5, 
1532/6, 1534/1, 1534/5, 1534/6, 1532/9, 
2146/1, 2150/25, vše v k.ú. Kašperské 
Hory, dle předložené projektové dokumen-
tace zpracované společností AVE architekt, 
a.s., zastupující investora společnost TRI-
O-D, spol. s r.o., a to v souladu s čl. 6. 1., 
odst. 3) změny Územního plánu SÚ č. 2, 
ze dne 19.03.2008, který upravuje funkční 
využití dotčené plochy k bydlení individuál-

Reakce na článek „Rozmach výstavby 
apartmánových bytů a poplatky za odpady“

nímu jako podmínečně přípustné.
PRO: 8 (Bechyně, Havel, Horpeniak, Chlada, 
Málek, Mäntl M., Svoboda, Voldřich)
PROTI: 1 (Kalčíková)
ZDRŽEL SE: 5 (Balounová, Bernardová, 
Švajková, Hadrava, Jirman)
NEŘÍTOMEN: 1 (Naušová)
Návrh BYL přijat.

Další výstavba bytových domů byla 
schválena v ulici Nová. Rada města dne 
16.04.2018 souhlasila s umístěním stavby 
a radní hlasovali takto:  
PRO 3 (Bechyně, Málek, Svoboda)
PROTI 2 (Chlada, Voldřich). 
Dle tohoto souhlasu mohl investor vysta-
vět 57 bytů. 

Ad. poplatky za odpady 

Nový Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. 
přináší s účinností od 01.01.2021 celkem 
striktní a nekompromisní ustanovení o vý-
běru poplatku za svoz odpadu a nepřipouš-
tí žádné výjimky pro obyvatele s trvalým 
pobytem. Jakékoliv zvýhodnění jedné sku-
piny obyvatel vede k neodsouhlasení místní 
vyhlášky, či k sankcím vůči městu. Přesto 
hledáme způsoby podpory pro trvale žijící 
obyvatele, aby nebyli sazbou za svoz odpa-
du finančně znevýhodňováni.
Intenzivně se touto problematikou zabý-
váme od září loňského roku (již na ZM 
21.10.2021 byla vyslovena shoda na tom, 
že  město má najít způsob jak trvale žijícím 
obyvatelům poskytnout kompenzaci, kte-
rá by zmírnila následky zvyšujících se cen 
u všeho, nejen u poplatků vybíraných měs-
tem, tzv. podpora sociální stabilizace trva-
le žijících obyvatel…), přičemž i tady jsou 

pro město jasně dané, zákonem vymezené,  
možnosti (jedna), které může využít, aniž 
by se dostalo do kolize se zákony (nesmí 
být  provázané s poplatkovou povinností 
z hlediska dvojích cen a trvalého pobytu 
– to je totiž bráno jako nepřípustná diskri-
minace…). Po vyhodnocení situace, mnoha 
právních konzultacích, poradou s minis-
terstvem vnitra, dozorovými orgány kra-
je a ministerstva, auditorem hospodaření 
města, byl nalezen legislativně nezávadný 
způsob, který bude zastupitelům předlo-
žen k projednání na zasedání 30.06.2022, 
tak, jak 21.04.2022 jednohlasně schválili. 
Vzhledem k tomu, že nebyl předložen žád-
ný konkrétní návrh, budou pravděpodobně 
rozhodovat o několika variantách; viz zápis 
z jednání ZM 21.04.2022, strana 18, který 
je trvale dostupný na webu města: https://
www.kasphory.cz/files/xja9igja-zapis-z-21.-
zm-dne-21.04.2022-anonym.pdf).
Co dodat k celé problematice. Není nic 
neobvyklého, že je ve městě hlášen k tr-
valému pobytu jeden člen rodiny, ale dlou-
hodobě se ve městě zdržuje celá rodina, 
přičemž další členové jsou k trvalému po-
bytu hlášeni jinde. Pak zaplatí za odpad 
jeden poplatek, ale odpad produkují všichni 
v našem městě… Autorům článku lze do-
poručit, aby si v případě, že jsou v zastupi-
telstvu města již několikáté volební období, 
nebo byli členové rady města, nejprve zjis-
tili, jak v konkrétních případech hlasovali. 
Všichni se rozhodujeme v konkrétním čase, 
v konkrétní situaci a hlavně naše rozhod-
nutí nesmí odporovat ani zákonům, ani 
územnímu plánu, který je pro nás ve městě 
nejdůležitějším dokumentem…

Bohuslava Bernardová, starostka
 Radek Vrhel, člen rady města

vatelé doplácí za uživatele apartmánových 
bytů, a to hned dvakrát. Za prvé zaplatí 
na poplatcích několikanásobně více než za-
platí majitel apartmánového domu či bytu 
a za druhé se doplácí z obecního rozpočtu, 
neboť vybraná částka za odpady obyvatel 
činila dosud necelou polovinu celkové část-
ky, kterou obec za odvoz a uložení odpadů 
zaplatí. Ročně se tak z obecního rozpočtu 
Kašperských Hor doplácí cca 1, 3 mil. Kč. 
Na zasedání zastupitelstva města 16.12.2021 
se hlasovalo o způsobu placení poplatků 
za svoz a uložení odpadů pro rok 2022. 
Opoziční zastupitelé dlouhodobě volali po 
změně systému, kdy zjednodušeně řečeno 
místní doplácí na rekreanty. Nakonec byly 
na tomto zasedání předloženy tři varianty 
výše a způsobu hrazení poplatků. Nakonec 

se hlasovalo o dvou z nich. 
Varianta 3, tj. max. sazba + příspěvek míst-
ním občanům:

PRO: 4 (Chlada, Svoboda, Koubek, 
Voldřich) 
PROTI: 3 (Ešner, Vrhel, Bernardová) 
ZDRŽEL SE: 6 (Kalčíková, Havel, Geryková, 
Naušová, Mäntl R., Mäntl M.) 
NEPŘÍTOMEN: 2 (Bechyně, Jirman) 
Návrh NEBYL přijat.

Varianta 2, tj. zvýšení poplatku na 750 Kč 
bez příspěvku místním občanům:
PRO: 8 (Bernardová, Ešner, Geryková, Ha-
vel, Mäntl M., Mäntl R., Naušová, Vrhel,) 
PROTI: 3 (Chlada, Koubek, Svoboda) 
ZDRŽEL SE: 2 (Kalčíková, Voldřich) 
NEPŘÍTOMEN: 2 (Bechyně, Jirman) 
Návrh BYL přijat.

Protože však téma platby za odpady rezo-
nuje téměř na každém jednání zastupitel-
stva, pověřili zastupitelé na zasedán zastu-
pitelstva města 21.04. t.r. vedení města 
a radnice přípravou podkladů pro poskyt-
nutí darů místním občanům, který by byl 
de facto kompenzací za zvýšené náklady za 
platbu za odpady.
Cílem tohoto článku je ukázat na konkrét-
ních příkladech přístup k řešení problémů 
komunální politiky. Zájemci o komplexněj-
ší informování o rozhodování zastupitelů 
mohou vyhledat kompletní zápisy z jednání 
zastupitelstva města na webových strán-
kách města: https://www.kasphory.cz/
mesto/mestsky-urad/dokumenty-rady-a-
zastupitelstva.

Zdeněk Svoboda, Jan Voldřich, 
Ondřej Koubek, Milan Bechyně

zastupitelé města

Dokončení ze strany 6
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Bývalý žák ZŠ Kašperské Hory, devatenác-
tiletý hokejista Jan Slanina, získal se svým 
hokejovým klubem HC Škoda Plzeň v nej-
vyšší soutěži extraliga juniorů titul mistra 
republiky. Pro Honzu je to vrchol jeho 
mládežnické kariéry a bude přecházet mezi 
dospělé hokejisty tohoto týmu. Junioři indi-
ánů si za svým snem šli prakticky od začát-
ku sezony, v úvodních patnácti střetnutích 
neztratili ani bod. Jan Slanina na západ 
Čech dorazil jako dravý forward v osmé tří-
dě a velmi rychle se adaptoval. Pravidelně 
sbírá body, napříč věkovými kategoriemi se 
vždy pohyboval kolem skvělé bilance bodu 
na utkání. Navíc zkušenost s dospělým ho-
kejem měl již z loňské sezony, když ve dru-
hé lize v dresu Klatov zatížil konta soupeřů 
pěti body v šesti kolech. Toho si nemohli 
nevšimnout ani reprezentační trenéři. Za-
psal tak starty za šestnáctku, sedmnáctku 
i osmnáctku.
Jan Slanina zavítal s vítězným pohárem mi-
stra juniorské ligy nejdříve na radnici města 
a pak si také udělal čas na krátký rozhovor 
pro Kašperskohorský zpravodaj.

Z tvého úspěchu, kterého jsi docílil 
spolu se svým týmem, máš určitě radost. 
Motivuje tě zároveň do budoucna?

Určitě je to tak, je to úspěch, ze kterého 
mám velkou radost, dřeli jsme na to dlouho 
a vyplatilo se to. 

Ty jsi s hokejem začínal v Sušici, jak 
vzpomínáš na své hokejové začátky?

Já jsem začal bruslit ve třech letech, od 
4 let jsem začal hrát hokej, takže vše šlo 
hrozně rychle. Zpočátku jsem moc hokej 
nechtěl hrát, ale rodiče se mě do toho sna-
žili dotlačit a dnes jsem jim za to vděčný.

Na jaké trenéry vzpomínáš ?   

V Sušici jsem byl rok, tam jsem prožíval 
svoje začátky s panem Koryťákem a pak 
jsem přešel do Vimperka, kde jsem hrál ho-
kej až do 8. třídy.

Čím jsi se chtěl stát jako kluk ? 

Jednoznačně hokejistou, nikdy jsem neměl 
přání se stát třeba policistou, ale vždy jsem 
věřil, že se budu jednou živit hokejem.

Z Vimperka tvoje hokejové kroky už 
směřovaly do Plzně ? 

Ano, pak už to byla Plzeň, kde hraji už pá-
tou sezonu.

Jaká to byla změna přejít do slavného 
extraligového klubu?

Bylo to něco úplně jiného než předtím žá-
kovské ligy, tady už se ke všemu přistupo-
valo hodně profesionálně. Třeba od hlídání 
školních výsledků až po stravu. Tady mě to 
naučilo, že hokej je také o hlavě. Z padesáti 
procent to člověk musí ustát hlavou a pak 
samozřejmě je důležitá výkonnost.

Titul jste tedy získali. Co tě čeká dál?  

Teď mám 14 dní odpočinek, abych dostateč-
ně „dobil baterky“, přes tu sezonu to bylo 
hodně náročné, jeli jsme vlastně bez pauzy, 
až na pár dní během krátkých reprezentač-
ních přestávek. Pak budu mít letní přípravu, 
to budu jezdit do Českých Budějovic za kon-
dičním trenérem a pak jsem podepsal smlou-
vu v Prostějově, takže budu tam a budu mít 
střídavé starty do extraligy do Plzně.  

Ale Plzni tedy zůstáváš věrný? 

Pořád jsem hráč Plzně, takže patřím Plzni. 
Teď se jdu, dá se říci vyhrát, abych byl na 
lepší výkonnosti než jsem teď a já doufám, 
že to pomůže k tomu, abych se dostal do 
extraligy jako prospěšný hráč.

Objevily se už nějaké nabídky ze 
zahraničí ? 

Mohl jsem ještě jít do Finska, s tím, že bych 
si ještě prodloužil juniorský věk, takže tam 
bych šel do U20. Pokud bych měl výkon-
nost, tak bych mohl jít i do mužské ligy. To 
byla jedna z nabídek. Já bych se ale chtěl 
připravit na tu seniorskou karieru, abych 
byl připraven do A týmu v Plzni nebo kde-
koliv jinde.

Honzo, děkujeme za rozhovor, přijmi 
gratulaci k významnému úspěchu 
a děkujeme za to, že jsi pohár do 
Kašperských Hor přivezl. Také 
děkujeme, že jsi inspirací pro ostatní, 
že i z malého města může vzejít velký 
talent. Do budoucna nechť se ti splní 
tvoje hokejové sny a stále tě provází 
pevné zdraví.

Děkuji za přání a až získám další nějaký po-
hár, opět na Kašperské Hory nezapomenu.  

Radek Nakládal
referent kultury

Významný hokejový úspěch Jana Slaniny 
z Kašperských Hor v juniorské extralize

Dětská kategorie (foto: archiv TS Power) Juniorská kategorie (foto: archiv TS Power) Hlavní kategorie (foto: archiv TS Power)

Jan Slanina (foto: Martina Prosserová)
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Všichni moc dobře víme, jak nám naše 
životy poznamenala pandemie Covidu. 
Proto jsme nadšeni, že se s vámi opět 
můžeme podělit o střípky z naší činnosti 
a hlavně o výsledky sezóny 2022, která 
dobíhá do cíle.
Jen připomeneme, že naše skupina existuje 
pod vedením Martiny Nové v Kašperských 
Horách již 27 let. Fungovala pod několi-
ka institucemi, prošla mnohými změnami 
a vystřídala se v ní více než tisícovka ta-
nečníků. Momentálně je skupina zakotve-
na jako oddíl TJ Kašperské Hory, z.s.
V začátcích taneční skupiny byl „horkou“ 
novinkou Hip Hop, který vznikl v USA 
a v 90. letech se stal velice populární. 
V tanečním světě to byla řada stylů po-
uličního tance, které se postupně vyvíjely 
a staly se součástí hiphopové kultury.
Dnes se spíše setkáváme s pojmem street 
dance, což je zastřešující pojem, který se 
používá pro pojmenování tanečních sty-
lů, které se vyvinuly mimo taneční studia, 
přímo v ulicích či tanečních klubech. Patří 
sem např. Break Dance, Locking, Popping, 
Hip Hop, House Dance a novější styly Li-
tefeet, Krump, Dancehall, Vogue, Wacc-
king a další. Všechny tyto tance jsou ne-
oddělitelně spjaty s konkrétní hudbou.
A právě několika těmto tanečním stylům 
se naše skupina věnuje.
Spolupracujeme s pěti profesionálními lek-
tory, kteří za námi dojíždí z Prahy a Brna. 
Vzdělávají se v zahraničí, jsou to zkušení 
tanečníci a choreografové. Společnými si-
lami se snažíme našim tanečníkům vytvo-
řit ty nejlepší podmínky pro jejich taneční 
růst a vývoj. Náš taneční rok začíná v září 
a celý podzim společně s lektory makáme 
na kondici, technice různých stylů, jezdíme 
na vzdělávací kempy a workshopy. V led-
nu se pak začíná s přípravou soutěžních 
choreografií, plánuje se týdenní soustře-
dění, kde se soutěžní formace dokončují 
a pak už se jen piluje a čistí.
Soutěžní sezóna začíná koncem března 
a končí většinou v polovině června. Taneč-
níci se svými formacemi začínají na regio-
nálních soutěžích, z těch se dle umístění 
postupuje na Mistrovství Čech a pokud se 
i tam formace umístí, zakončuje se tato 
šňůra Mistrovstvím ČR. Dále se během 
tohoto období tanečníci účastní dalších 
pohárových soutěží a různých vystoupení, 
kde se snaží vzorně a hrdě reprezento-
vat naše město Kašperské Hory. Soutěže 
a akce se konají na různých místech re-
publiky – Plzeň, Praha, Čelákovice, Brno, 
Česká Lípa a Hradec Králové a dalších. 
Pro nás i děti je jarní období velmi ná-
ročné, protože jsme skoro každý víkend 
na cestách a mimo domov. Je to náročné 
i pro rodiče, kteří své děti velmi podpo-
rují a musí své plány mnohdy přizpůsobit 

TS POWER je opět ve formě :-)
našemu termínovému kalendáři. Patří jim 
za to můj obdiv a velké díky, protože děti 
to dělají srdcem, baví je to a jsou šťastné, 
když mají úspěchy.
V létě se pak účastníme různých tanečních 
kempů a seminářů, kde čerpáme inspiraci 
na další taneční rok.
V letošním roce máme zapsáno 64 členů. 
Aktivně tancuje 58 z nich, ostatních 6 po-
máhá s organizací. Tanečníci jsou rozděleni 
do pěti věkových kategorií – Mini dětské, 
dětské, juniorské, hlavní a rodičovské.
Kategorie Mini dětská (děti 5-6 let) se 
naplnila v září 2021, má 13 členů a fungu-
je jako taneční přípravka. V letošní sezóně 
nesoutěžila, ale získávala zkušenosti na 
několika veřejných vystoupeních a kultur-
ních akcích.
Dětská kategorie jsou děti 7-11 let, které 
už mají základy za sebou. Letošní sezónu 
odtančí se svou formací s názvem „Ho-
ney“ pět soutěží a vystoupí na několika 
veřejných akcích. Věkovým průměrem pat-
ří mezi nejmladší soutěžní formace. Zatím 
děti získaly 1. místo na regoinální soutěži 
v Plzni s postupem na Mistrovství Čech 
a Mistrovství ČR v Brně a 1. místo na po-
hárové soutěži „Duběnka“ v Čelákovicích. 
Poslední soutěž je čeká 4. června v České 
Lípě.
Juniorská kategorie (12-15 let) je naše 
horké „želízko v ohni“. Jsou to tanečníci, 
kterým je 12 a 13 let a opět patří ve své 
věkové kategorii k nejmladším týmům. 
V roce 2019 získala tato kategorie titul 
vicemistři ČR v malých formacích. Letošní 
sezóna byla pro ně také úspěšná. 
Z 1. místa na regionální soutěži postoupila 
na Mistrovství Čech, kde v těžkém souboji 
16 formací získala 3. místo s postupem na 
Mistrovství ČR do Brna. Z pohárové sou-
těže v Čelákovicích rovněž přivezla zlatou 
medaili. I tato kategorie veřejně vystupuje 
na kulturních akcích. Se soutěžní formací 
„Skoro dospělá“ se těší na soutěž v České 
Lípě.
Tanečníci hlavní věkové kategorie  
(15 let a více). Tuto skupinku provázelo 
letos mnoho zdravotních komplikací, ale 
vše se podařilo ustát a uspět. Jejich letošní 
formace nese název „Švíkulábr“. Umisťují 
se na vysokých příčkách, získali nespočet 
medailí a ocenění. Technická úroveň těch-
to tanečníků jde neustále vzhůru, získali 
mnoho uznání od jednotlivých porotců 
a v budoucnu se chystají bojovat o nomi-
naci na mezinárodní soutěže IDO (Mis-
trovství Evropy, Mistrovství světa).
Z 1. místa na regionu v Plzni byl jistý po-
stup do souboje 13 týmů na Mistrovství 
Čech v Praze, kde po postupu do finále 
byla formace zařazena do TOP 3 a vezli 
jsme do Kašperek bronzový kov s postu-
pem na Mistrovství ČR.

Poslední věkovou kategorií je rodičovská 
(31 let a více). Vznikla v roce 2016, kdy 
odtancovala svou první úspěšnou sezónu. 
Skládá se z rodičů našich tanečníků a dal-
ších nadšenců, kteří tancují hlavně pro ra-
dost a zábavu. Pro tuto sezónu byla společ-
ně vytvořena soutěžní formace s názvem 
„Sacrifice“, se kterou také tato kategorie 
soutěžila na Mistrovství Čech a Mistrov-
ství ČR v Brně, kde se umístila na krásném 
6. místě. Vystoupení jste také mohli zhléd-
nout na Sušických slavnostech.
Závěrem bych ráda poděkovala všem našim 
sponzorům a příznivcům, díky kterým se 
mohou děti dále rozvíjet a posouvat v čin-
nosti, která je baví. Jsou to město Kašper-
ské Hory, Zednictví Šimek Kašperské Hory, 
firma Rynostav Sušice, Zdeněk Háva Vola-
ry, firma Oremo Praha…
Další poděkování patří majiteli firmy Švar-
ctrans s.r.o. Milanu Švarcovi ze Stach, kte-
rý bezpečně přepravuje naše tanečníky na 
soutěže a soustředění.
Nesmíme zapomenout na pana Milana 
Tomiše, díky kterému máme svůj reklam-
ní banner a děti mohou jezdit na soutěže 
v oblečení s logem taneční skupiny.
Děkuji také vedoucímu týmu TS POWER 
za neskutečnou obětavost a čas věnovaný 
dětem a tomuto krásnému sportu, který po 
letech dřiny a odříkání děláme na Kašper-
ských Horách na republikové úrovni. V ne-
poslední řadě děkuji také všem rodičům 
a samozřejmě mým tanečníkům za skvělé 
výkony a společně trávený čas.
„Jen trénink dělá mistry.“ 

1. července se chystáme pořádat na hřišti 
na Cikánce od 16:00 kulturní akci:
„Poslední tanec sezóny  vol. IV“.
Všichni jste srdečně zváni na zahájení 
prázdnin. 

Pokud vás tanec baví, neváhejte nás kon-
taktovat a můžete být součástí skvělých 
týmů a další taneční sezóny.
(tspower.martina@seznam.cz)

Martina Nová
TS Power

Rodičovská kategorie (foto: archiv TS Power)
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Povahu uměleckého a restaurátorského ate-
liéru má už řadu let truhlářství Miroslava 
a Zdeňka Kůsových v Kašperských Horách. 
Dílna navazuje na starou řemeslnickou tra-
dici jejich šumavského rodu a zároveň rozví-
jí tvůrčí tradice našeho kraje, našeho města 
pak zvláště, v 19. a počátkem 20. století 
proslaveného svou odbornou uměleckoprů-
myslovou školou pro zpracování dřeva. Mi-
roslav a Zdeněk Kůsovi se vedle tradičního 
dřevařského zboží stále častěji věnují spe-
ciálním zakázkám jako je výroba replik his-
torického nábytku nebo jeho restaurování. 
Z významných aktivit poslední doby uvedu 
například zhotovení přesné kopie oltářní 
skříně kašperskohorského gotického oltá-

Chvála truhlářského řemesla a umění
ře Panny Marie Ochranitelky pro expozici 
starého umění v místním Muzeu Šumavy. 
V nejnovější době Kůsovi pracovali pozoru-
hodně například na replikách středověkého 
historického nábytku pro novou expozici 
Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. 
Jednalo se o románský písařský pult a stoli-
ci nebo kopie gotické skříně a truhly ze sbí-
rek Muzea Šumavy. (Tvrdí se, že tyto kusy 
by mohly pocházet z hradu Kašperk.) V pří-
padě gotického nábytku se Kůsovi úspěšně 
pokusili rekonstruovat vzhled těchto kusů 
v době jejich vzniku, tedy v době před více 
než pěti sty lety. Nejnovějším rozměrným 
dílem kašperskohorského truhlářského 
ateliéru pro veřejný prostor je celé oltářní 
retabulum sv. Jana Nepomuckého pro no-
vou mešní kapli u Kortusova statku mezi 
Modravou a Filipovou Hutí. Toto dílo rea-
lizované z podnětu starosty Modravy An-
tonína Schuberta je zcela originální, podle 
vlastních návrhů tvůrců. Můžeme si připo-
menout, že skvělá umělecká a řemeslná 
práce přinesla otci a synu Kůsovým řadu 
ocenění nejen od města Kašperské Hory, 
ale například od reprezentace Plzeňského 
kraje v soutěži „Živnostník Plzeňského kra-
je“. Osobně si myslím, že dílo Kůsových je 

znamenité i bez ohledu na diplomy, podle 
známého rčení, že „dílo samo chválí svého 
mistra nejlépe.“

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

„Milí obyvatelé Kašperských Hor, máte krás-
né, útulné, rajské městečko s nádhernou příro-
dou a příjemným klimatem. Mile nás překva-
pila i vaše pohostinnost, porozumění a péče 
o nás. 
Na první pohled zaujme a oko upoutá starý 
hrad Kašperk i místní kostely, které vzbuzují 
zájem o historii založení tohoto jedinečného 
městečka a krásně zapadají do okolního pro-
středí. Útulné, čisté uličky s dlážděnou dlaž-
bou ... vše zde připomíná pohádky z dávného 
dětství. S příchodem jara se město stalo ještě 
krásnější. Domy s květinami, letní terasy u re-
staurací, místa pro odpočinek s dětmi. A obec-
ně vzato, vaše městečko je taková vaše malá 
chlouba, ostrůvek bezpečí, klidu a uklidnění.“

Oksana Patanina
P.S. Malý dovětek. Od začátku března spo-
lečně s několika milými sousedy jezdíme 

pravidelně dvakrát týdně do Amálina údolí 
za našimi ukrajinskými sousedy učit češti-
nu. Každý čtvrtek pak děti tvoří z vlny, pls-
ti nebo papíru. Zápal, se kterým děti pra-
cují (a učí se), je obdivuhodný. Neodrazuje 
je ani to, že celá hodina probíhá v češtině. 
Nikdo nic nevzdává. I mezi maminkami se 
najdou tvořivé duše. Jedna z nich, Ira Ku-
shnirenko, háčkuje nádherná zvířátka, ale 
i brože a další ozdoby. 

Tak trochu jiný pohled na Kašperské Hory 
A jaká česká slova se našim ukrajinským 
sousedům líbí nejvíc? Dospělým „RAJ-
ČATA, DORT, MANŽEL“ nebo „MOŘE, 
ZMRZLINA, ŠTĚSTÍ“. Dětem se líbí české 
slovo „HOUSKA, ŠKOLKA, ZVÍŘATA“ nebo 
taky „PAMPELIŠKA, BABIČKA, LEPIDLO“. 
Je ale ta čeština krásná, co říkáte? Hezké 
léto všem!

Martina Vrbová 
Klub v pyžamu

Ohlédnutí za akcí Kašperky Ukrajině 
Koncert pro Ukrajinu konaný 25. března v kašperskohorském kině byl kulturní akcí, 
jejímž smyslem bylo finančně pomoci Ukrajině zmítané válkou za pomoci kultury a ši-
kovnosti kašperskohorských dětí. Koncertu předcházelo čtvrteční filmové představení 
Zátopek, které bylo také benefiční. Filmový distributor tento poutavý film kašpersko-
horskému kinu zapůjčil zadarmo. Diváci tedy platili dobrovolné vstupné. 
Na pátečním koncertě se před zaplněným sálem představili žáci ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašper-
ské Hory, taneční skupina TS Power nebo Dětský domov Kašperské Hory. Diváky 
velmi zaujala talentovaná bývalá žákyně Markéta Kurzová. Závěr koncertu pak patřil 
písním Karla Kryla v provedení Marka Hambergera. Posledními, kdo svým hudebním 
vystoupením přispěli ke skvělé atmosféře večera, byli Kůrovci. Děkujeme všem,kteří 
přišli a všem, kdo se koncertu aktivně účastnili. Díky vám všem se vybralo úžasných 
17.331 Kč. Tato částka byla zaslána na transparentní účet Člověk v tísni, o. p. s.

Radek Nakládal
kulturní referent 

Replika gotické skříně a truhly (foto: Zdeněk Kůs)

Oltářní retabulum (foto: Zdeněk Kůs)

Tvoření v Horském klubu (foto: Olga Svobodová)

AKTUALITY
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Nejen malebná šumavská krajina, ale i po-
byt v naprosté tmě se stal jedním ze zdro-
jů inspirace třinácti pohádkových příběhů 
nadané autorky Jany Zábranské Halbhu-
berové. Její Šumavské pohádky paní Tmy 
okouzlují malé i větší čtenáře.
Jedním z prvních impulzů k napsání pohád-
kové knihy se stal autorčin týdenní pobyt 
ve tmě, tichu a v samotě. Ten absolvovala 
v roce 2017 v Chlístově nedaleko Klatov, 
kde se nechala dobrovolně zavřít do míst-
nosti s absolutní tmou. Janu k tomu vedla 
jak touha překonat samu sebe, tak přání 
vydat se na svou vlastní tvůrčí cestu. „Ten 
zážitek dodnes považuji za jeden z velmi 
cenných zdrojů životního nadhledu, klidu 
a nových poznání. Během terapie tmou 
jsem si znovu uvědomila také sílu příběhů. 
A to, jak bych skrze ně mohla pomáhat 
těm nejzranitelnějším. V symbolech a po-
dobenstvích jsem pak nacházela způsob, 
jak předat své zkušenosti a prožitky pra-
menící ze čtyřiceti let existence spojené 
s milovanou šumavskou krajinou a lidmi 
v ní,“ upřesnila autorka.
Šumavské pohádky paní Tmy představují 
třináct netradičních příběhů, které jsou 
plné pochopení, naděje, radosti i ztráty. 
Hlavním hrdinkám a hrdinům knihy často 
něco v životě schází nebo si přejí něco 
změnit. Nakonec však zjistí, že důležitější 

Terapie tmou přivedla na svět Šumavské pohádky

Představujeme šumavské knižní novinky

než vlivy vnějšího prostředí jsou změny, 
které mohou udělat sami v sobě. „Vzhle-
dem k současnému dění už nemá smysl 
pokoušet se filtrovat informace proudící ze 
všech stran k našim dětem. Žijeme v neob-
vyklé době, která nás všechny těžce zkouší. 
Ale stále je možné chránit děti před pro-
padem do beznaděje a zoufalství. Dodávat 
jim víru v to, že i přes veškerá úskalí může 
být život krásný a plný lásky,“ dodala Jana 
Zábranská Halbhuberová. V knize nechybí 
ani poutavé ilustrace a krátká říkadla, kte-
rá oslovují i menší děti.

O autorce Janě Zábranské Halbhuberové

Jana Zábranská Halbhuberová (*1963) je 
autorkou knihy Šumavské pohádky paní Tmy 
nejen pro malé čtenáře, která vyšla v roce 
2022. Jana pochází z Hrádku u Rokycan, ale 
již téměř 40 let žije na Šumavě poblíž Kaš-
perských Hor v Podlesí (Vogelsangu). Původ-
ní profesí zemědělská inženýrka čerpala in-
spiraci k tvorbě nejen z milované krajiny, ale 
i ze svých zkušeností jako provozní na hradě 
Kašperk, pracovnice městského informačního 
centra, rančerka nebo terapeutka. Práci s lid-
mi vnímá Jana jako své poslání, které mo-
mentálně naplňuje skrze profesi pečovatelky 
a koordinátorky sociálně aktivizačních služeb 
pro seniory. Volný čas věnuje rodině, přede-

vším svým dvěma vnučkám a také oslíkům, 
ovcím, kočkám, psům či dokonce novozéland-
ským prasátkům a kamerunské koze.
Kromě pohádek se Jana zapojila ještě do 
projektu amatérské malířky Jany M. Švecové 
a k jejím obrazům napsala krátké básně. Na 
svět tak přišla další kniha s názvem City city 
pocity, kde můžete společné dílo obou auto-
rek zhlédnout.

tisková zpráva

Zcela originálním a jedinečným knižním pro-
jektem poslední doby je obrázková publika-
ce velkého formátu s názvem „Příběhy ze 
Šumavy v komiksech“, která právě vyšla  
v nakladatelství Green Mango ve Vrchlabí. 
Je dílem redaktora Radka Drahného a ilu-
strátora Davida Škodného, vznikla za pod-
pory Česko-německého fondu budoucnosti, 
Správ národních parků Šumava a Bavorský 
les, Muzea Šumavy a řady šumavských obcí 
a měst včetně Kašperských Hor. 
Slavnostní představení knihy a její slavnost-
ní „křest“ se uskutečnil na Šumavě – právě 

u nás v Kašperských Horách, 12. května 
tohoto roku v rámci tradičního pořadu 
„Senior in“, za výtečného pořadatelství 
místního Městského kulturního střediska 
a Charity Sušice. Slavnosti se zúčastnili 
hlavní autoři, představitelé Správy národ-
ních parků Šumava a Bavorský les, Muzea 
Šumavy, města Kašperských Hor a další 
zástupci veřejného života zblízka i zdaleka; 
včetně zahraničních hostů. Knihu, která se 
nepochybně výtečně zaslouží o populari-
zaci starých i novodobých dějin Šumavy, 
výstižně ocenil Dr. Vladimír Horpeniak 
z Muzea Šumavy: „Obdivuji nápaditou 
a vtipnou fabulaci příběhů, mistrné dějové 
zkratky a výtečné umění kreslíře!“ Díky 
strhujícím barevným komiksům se můžete 
ponořit do příběhů rýžovníků zlata, hor-
níků, sklářů, dřevařů, plavců dřeva, lovců, 
strážců hranic, obchodníků na Zlaté stez-
ce, rodiny Karla Klostermanna nebo tře-
ba šumavského obra a siláka Rankelského 
Seppa.
Knihu, která je určena malým i velkým čte-
nářům si můžete zakoupit v informačních 

Jedinečná kniha „Příběhy ze Šumavy v komiksech“ byla pokřtěna 
v Horském klubu za přítomnosti mnoha hostů

střediscích Správy Národního parku Šuma-
va a města Kašperské Hory.

Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Autoři knihy (foto: Radek Nakládal)

Obálka komiksové knihy (foto: ilustrační)

Obálka knihy (foto: ilustrační)
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Velikonoce byly veselé a kulturně barevné
pohádkou, která doslova vtáhla do sa-
motného děje nejen děti ale i přítomné 
dospělé. 
Harmonikáři z Pošumaví s originálním 
jménem Šumaváci pak starší generaci po-
těšili lidovou písničkou. 
Zajímavým hostem Velikonočních Kašper-
ských Hor byla bezesporu herečka, mode-
rátorka a hlavně vášnivá kuchařka Mar-
kéta Hrubešová, která pod širým nebem 
předvedla divákům své kuchařské umění 
v podobě krémové hráškové polévky a tr-
haného kuřecího masa. Několik ochutnáv-
kových porcí připravila také pro diváky. 
Její vystoupení bylo završeno hodnocením 
nejlepší přinesené velikonoční nádivky. 
Závěr kulturního programu patřil jihočes-
ké skupině Flám, která divákům nabídla 
hlavně českou rockovou muziku. 
Velikonoce jsou svátky jara a v našem 
městě jsme tento svátek náležitě oslavili.

Radek Nakládal
kulturní referent

Letos se po dvouleté pauze mohla usku-
tečnit první venkovní kulturní akce, která 
byla soustředěna do okolí kostela sv. Mar-
kéty. 17. dubna za přispění příjemného 
jarního počasí se u kostela sv. Markéty 
nejdříve objevili stánkaři nabízející různý 
sortiment; od ručně upletené pomlázky 
až po ručně vyráběné páteříky. V 11:00 
se těm nejmenším divákům představilo 
Divadlo potulného čajovníka s vtipnou 

Přes Nebe, Peklo a Žďánov ke sv. Janu

šumavských medvědů v květnu 1873. Pod-
horskému kraji pod horou Žďánovem, už 
v české jazykové oblasti, se říkalo Podlesí. Od 
19. století odtud mnoho mužů odcházelo za 
sezonní prací do ciziny. Nejvíce se tito světáci 
proslavili jako pracovníci cirkusů, zejména cir-
kusoví muzikanti.
Cesta od Žďánova ke Královskému kameni 
nás přivede k odbočce k vesnici Pohorsko. 
Dodnes tu v lese stojí starodávná kaplička 
sv. Jana. V jejím okolí rostly od nejstarších 
dob obrovské buky. Vypravuje se, že dře-
vaři z blízkých Řetenic si usmyslili, že jeden 
z těchto buků porazí. Když se o to pokou-
šeli, sekery jim od kmene odskakovaly jako 

Hned tři tisícovky, tedy kopce s nadmořskými 
výškami mírně nad tisíc metrů, seřazené pěk-
ně za sebou, najdeme v krajině východně od 
Kašperských Hor – Žďánov, Královský kámen 
a Javorník.
Na Žďánov (1064,5 m) se můžete vydat ze 
silnice Kašperské Hory – Nezdice od osady 
Žlíbek nebo cestou kolem bývalé městské há-
jovny s poetickým názvem Nebe na západním 
svahu lesnatého Chlumu (962 m), odkud je 
pěkná vyhlídka na Šumavu s horou Křemel-
ná na západě. Cesty nás přivedou do míst 
se zbytky Metzlova dvora, nevelkých osad 
Předního a Zadního Žďánova a dvora zvané-
ho Peklo. Ještě v polovině 40. let minulého 
století tu bydleli lidé, téměř výhradně Němci 
– lesní dělníci, sezonní pracovníci, drobní ze-
mědělci, dělníci kašperskohorských továren, 
ale i řemeslníci, mezi nimiž nechyběl ani švec 
či kameník.
Počátky těchto míst se spojují s dolováním 
zlata. Nejspíš už ve středověku se tu praco-
valo v České a Metzlově šachtě. Na svazích 
Žďánova je dodnes řada výrazných stop dáv-
né hornické činnosti. Žďánova a těžby zlata 
se dotýká pověst o dlouhém Jírovi, chudém 
mladém ševci z Kašperských Hor a jeho malé 
koze. Kozička se Jírovi zaběhla a zapadla do 
staré důlní jámy, ve které pak švec našel 
zapomenuté ložisko zlata a přišel tak k ne-
bývalému bohatství. V 17. století část osady 
Žďánov patřila k žichovickému panství, které 
později získali Lamberkové. Kníže Lamberk 
rád pobýval v lesích na hoře Žďánově. Podle 
vyprávění hostinského Blahouta z Pohorska 
tu byl kníže vyplašen jedním z posledních 

od skály. Dovtípili se, že strom nejspíš chrání 
tajemné mocnosti ještě z pohanských dob. 
Proti těmto silám, jak věřili, mohl pomoci je-
dině křesťanský Pán Bůh. Proto požádali dě-
kana z Kašperských Hor, aby jim sekery a pily 
požehnal. Když pak svými nástroji do kmene 
udeřili, celý strom se náhle rozevřel do dvou 
stejných polovin. Nejodvážnější dřevař, jat ra-
dostí, vyskočil mezi oba díly stromu. Tu se 
však obě půlky stromu zvedly, spojily se 
a sevřely nešťastníka uvnitř. Jen nepatrná 
trhlina se táhla od kořenů až ke koruně 
a z ní vytékal pramének rudé krve.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Divadelní představení (foto: Martina Hamáková) Markéta Hrubešová (foto: Martina Hamáková)

Kašperské Hory s horami Žďánov a Chlum v pozadí, před rokem 1890 (foto: archiv Muzea Šumavy)
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Jistě jste si všimli, že letos je na náměstí 
něco, co tam roky nebylo. Ano, před kos-
telem stojí májka. Ve spolupráci s MěKIS 
Kašperské Hory jsme zrealizovali myšlen-
ku postavit májku v centru města. Celé 
akci předcházelo mnoho dní příprav. 30. 
dubna jsme se od ranních hodin věnovali 
přípravám, aby bylo vše na svém místě. 
Plocha na náměstí bohužel nedovoluje 
stavění májky tradičním způsobem, proto 
byla použita těžká technika. Po ozdobe-
ní a postavení májky bylo vše připraveno 
pro malé i velké návštěvníky. Ti malí si 

užili spoustu zábavy, kdy na jednotlivých 
stanovištích plnili úkoly – létali na košťa-
tech, zvládli překážkovou dráhu, ověřili si 
znalost telefonních čísel tísňových linek, 
vyzkoušeli si obléknout hasičskou výstroj 
a mnoho dalšího. Za splněné úkoly obdr-
žel každý účastník odměnu a čarodějnický 
letecký průkaz. Pro malé byl připraven 
čarodějnický salón nekrásy, kde si děti 
mohly nechat na obličej namalovat různé 
strašidelné motivy. Účast dětí byla až pře-
kvapivá. Celkem jich přišlo více než 70. Vel-
ký zájem byl také o prohlídku přistavené 
hasičské techniky. Po 18. hodině se děti 
seřadily a společně obešly náměstí s čaro-
dějnicí, která byla následně spálena. Poté 
se pomalu rozjížděla volná zábava, která 
trvala až do ranních hodin. 
Děkujeme všem členům SDH Kašperské 
Hory, kteří se do příprav a organizace akce 
zapojili, MěKIS Kašperské Hory za pomoc 
s organizací a materiálním zabezpečením, 
TS Kašperské Hory za asistenci při umís-
tění májky, Statkům Kašperské Hory za 
slámu na výrobu čarodějnice a všem, kdo 

Čarodějnice a májka 2022

nás přišel podpořit a užil si s námi oslavy 
1. máje.
Budeme se těšit v příštích letech a dou-
fáme, že se z májky na náměstí stane 
tradice.

Tereza Havlová
SDH Kašperské Hory

V sobotu 14. května se na fotbalovém 
hřišti konala okrsková soutěž hasičů. 
Do Kašperských Hor se sjela družstva 
sborů dobrovolných hasičů obcí Dolejší 
Těšov, Hartmanice, Kašperské Hory, Rej-
štejn, Srní a Svojše, aby se spolu utkala 
v požárním útoku a štafetě s překážka-
mi. Soutěžilo se v kategoriích děti, ženy 

a muži. Družstvo Kašperské Hory obsa-
dilo v kategorii mužů 5. místo. Děkujeme 
TJ Kašperské Hory za zpřístupnění a za-
půjčení hřiště a zázemí.
Sbor bohužel již několik let nemá druž-
stva dětí a žen, ale doufáme, že se nám 
podaří rozšířit naše řady, abychom se 

Květnová okrsková hasičská soutěž

mohli účastnit soutěží ve všech třech 
kategoriích. Po prázdninách bychom rádi 
obnovili fungování kroužku mladých hasi-
čů, a to pro děti od 5 let. Pro bližší infor-
mace sledujte naše facebookové stránky. 
Těšíme se na viděnou.

Tereza Havlová
SDH Kašperské Hory

Zdeněk Izer bavil diváky v zaplněném kině
v lepších vtipech. 90minutové představení 
mělo spád. Také zaznělo několik světových 
populárních písní v imitaci Zdeňka Izera. 
Všem Zdeněk posílá svůj originální po-
zdrav, který je zvěčněn ve vestibulu kina: 

„Kašperské Hory, vylezte ze své nory!“ 

Radek Nakládal
kulturní referent

V páteční večer 6. května zavítal do Kaš-
perských Hor známý český bavič Zdeněk 
Izer. Jeho vystoupení si nenechalo ujít více 
jak 180 diváků a ti se v kašperskohorském 
kině dobře bavili. One man show s názvem 
Na plný coole, byla plná známých i málo 
známých vtipů v originálním podání Zdeňka 
Izera. Prostřednictvím plátna např. k divá-
kům promlouval fiktivní Zdeněk Izer starší, 
který se spolu se svým vnukem předháněli 

Zdobení májky (foto: archiv SDH)

Májka na náměstí (foto: archiv SDH)

Okrsková soutěž hasičů (foto: archiv SDH)

Okrsková soutěž hasičů (foto: archiv SDH)

Okrsková soutěž hasičů (foto: archiv SDH)

Diváci očekávají Z. Izera (foto: Radek Nakládal)
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TAK KONEČNĚ

Šumavské cesty z.s. uvádí dva roky odkládaný koncert paní Evy Urbanové.

Setkání s naší vynikající sopranistkou se uskuteční 

18. června 2022 v 16:00  hodin 
v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.

Za doprovodu varhanistky Ivany Janečkové  zazní hudební cyklus Biblické písně 
Antonína Dvořáka. 
Koncert bude zakončen překvapením paní Evy Urbanové, které nezná ani pořadatel :-)

Vstupenky (380,- Kč) jsou k objednání na emailu sumavske.cesty@centrum.cz, 
nebo v den koncertu od 14.00 hodin v Domu sv. Vintíře v Dobré Vodě.

POZVÁNKY
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Kašperské Hory, kostel sv. Markéty 
 

14:00 - 22:00 Kostel sv. Markéty otevřen  

15:00 - 15:30 Komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty  
Komentovaná prohlídka 

15:00 - 21:00 Labyrint 
Hra pro děti a dospělé bez omezení věku. 

15:30 - 16:00 Prohlídka varhan a přednáška o hře na tento nástroj    
Páter Jenda Kulhánek Vám předvede fungování varhan a princip hry na tento nástroj. 

16:30 - 17:20 Mše svatá - kostel sv. Markéty  
Mše 

17:30 - 18:00 Výstup na zvonici  
Výstup pro skupinku 10 lidí. Nutné přihlášení na místě u pořadatelů od 14 hodin.  
Akce vhodná pro dospělé, tělesně zdatné lidi. Oblečení sportovní, možnost ušpinění. 

18:00 - 18:30 Malý večerní koncert  
Pěvecký sbor Academia Mariae Sanctae pod vedením sbormistra Jakuba Waldmanna předvede 
Les Sept Paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ od Charles Gounoda. 

18:30 - 22:00 Večerní ztišení  
Kostel otevřen k soukromé meditaci, modlitbě, k tichému pobytu v chrámu, možnost 
duchovního rozhovoru či svátosti smíření. 

 

Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše  
 

18:00 - 20:00 Kostel sv. Mikuláše u hřbitova otevřen 
Kostel na hřbitově otevřen, přítomen průvodce. 

 

POZVÁNKY
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Malá muzika Nauše Pepíka zahrála v kině
znají a společně s nimi si mohli zazpívat 
známé šumavské písničky. Na závěr kon-
certu si měli možnost posluchači některé 
z nich zakoupit. Děkujeme všem, kteří 
v polovině května zavítali v neděli od-
poledne do kina na 70minutový koncert 
a jak jeden z Naušů na podiu pravil: 
„Kašperské Hory, to je srdce Šumavy, 
sem každý rád jezdí.“   

Radek Nakládal
kulturní referent

V neděli 15. května se v kašpersko-
horském kině uskutečnil další z jarních 
koncertů předních dechovkových kapel. 
Tentokrát zazněla jihočeská dechovka − 
Malá muzika Nauše Pepíka. Do Kašper-
ských Hor to neměli daleko, neboť Josef 
Nauš pochází z Kejnic. V roce 1987 zalo-
žil Pepík Nauš vlastní kapelu, která hraje 
dodnes všude tam, kde mají rádi dobrou 
muziku. A tak do kašperskohorského kina 
přišli všichni ti, kdo tuto kapelu dobře 

OHLéDNUTÍ, POZVÁNKY

Šumavské motivy – výstava v Muzeu Šumavy
Na letní sezonu 2022 
připravilo Muzeum 
Šumavy v Kašper-
ských Horách ve 
svých výstavních 
prostorách výstavu 
s názvem Šumav-
ské motivy. Jedná 
se o expozici kraji-
nářské malby tvůr-
ců 20. a 21. století 
z vlastních sbírek 
a sbírek Alšovy jiho-
české galerie v Hlu-
boké nad Vltavou. 
Řada vystavovaných 
obrazů patří mezi 
nové zisky muzea, 
a budou v této vý-
stavě prezentová-
na vůbec poprvé.  
Mezi nejznámějšími 
tvůrci šumavských 

krajin, které výstava uvede, tu budou za-
stoupeni malíři jako Alois Moravec, Josef 
Krejsa, Bohumil Ulrych, Ota Matoušek, 
Jan Pešťák, Alois Kalvoda, Jindřich Ve-
selka, Jindřich Janus, Jan Hála, Miroslav 
Houšť či Zdeněk Rumler… Nejmladší ge-
neraci tvůrců svými rozměrnými plátny 
reprezentuje Kristina Málková, která se 
na Šumavu pravidelně vrací a úspěšně se 
věnuje především restaurátorské práci. 
Budování sbírky regionálního výtvarného 
umění patří mezi priority Muzea Šuma-
vy již řadu desetiletí. Významné zisky  
z oboru výtvarného umění do muzea 
v Kašperských Horách přišly už v 50. le-
tech 20. století díky rozhledu a iniciativě 
tehdejšího muzejního ředitele pana uči-
tele Emanuela Boušky.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek  
10. června od 19:00. Vystoupí Markéta 
Kurzová a Jan Vaclík. Jste srdečně zváni.

Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Výstava obrazů 
Šumava srdcem 
V sobotu 4. června v 11:00 
proběhne v galerii v přízemí 
radnice vernisáž výstavy 
obrazů malířky z Chodska 
Evy Felixové, s názvem Šumava srdcem. 
Návštěvníci se budou moci pokochat 
obrazy ze známých šumavských míst 
jako je Poledník, Roklan, šumavské 
slatě, Vydra, Křemelná a mnoho dalších. 
Eva Felixová se narodila v Domažlicích 
, vyučila se dámskou krejčovou a svému 
řemeslu zůstala věrná. V roce 2004 si 
pořídila digitální fotoaparát a od té 
doby se stále snaží zachytit kouzlo 
okamžiku a krásu přírody. Podle 
některých fotek pak v zimním období 
maluje obrázky olejem na plátno. Je to 
pro ni vždy výzva, neboť celý život má 
v sobě touhu něco vytvářet. Stále se 
učí míchat barvy a přenášet svoje srdce 
na plátno. Jak se jí to daří, o tom se 
musíte přesvědčit sami, při návštěvě 
galerie v přízemí radnice. Výstava bude 
k vidění až do konce srpna. 

Radek Nakládal 
kulturní referent

Malá muzika Nauše Pepíka (foto: Radek Nakládal)
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V létě se vrátí promítání pod širým nebem 

Promítání v parku pod kamenným kinem tradičně spustí promítač-
ku na začátku července. Promítání potrvá během celých prázdnin 
až do srpna. Letošní výběr filmů je soustředěn na české komedie. 
Prvním filmem bude v pátek 8. července ve 21:30 snímek Vy-
šehrad: Fylm. Je to česká komedie režisérů Martina Koppa a Ja-
kuba Štáfka. Štáfek je kromě toho také spolu s Tomášem Vávrou 
autorem scénáře a zároveň hlavním hercem. Film dějově nava-
zuje na seriál Vyšehrad a film Vyšehrad: Seryjál, a pojednává 
o fotbalistovi Juliusovi „Lavim“ Lavickém. 
Další páteční večer 15. července vás zveme na českou filmovou 
komedii o začátcích, koncích a šancích s názvem ženy a život. 
Mottem filmu by mohlo být: „Navzdory dílčím nezdarům hle-
dání štěstí a lásky stále pokračuje.“ A stejně je tomu i v tomto 
filmu režiséra Petra Zahrádky, kde někdy pomůže k happyendu 
náhoda, někdy pár facek a někdy prostě jen stačí přestat řešit 
vztahové problémy s osobou, která s vámi vztah vlastně nemá.
22. července svezeme diváky vlakem v komedii režiséra Jiřího 
Havelky, Mimořádná událost. Děj se odehrává během jednoho 
dne a k prvotnímu nápadu scenáristu a režiséra Havelku přivedla 
skutečná událost. 
Posledním červencovým filmem bude v pátek 29. července čes-
ká komedie režiséra Rudolfa Havlíka, Po čem muži touží 2. 
Snímek, odlehčeně pojímající střet mužského a ženského světa, 
navazuje na Havlíkův předchozí film, Po čem muži touží; v něm 
se exredaktor Karel (Jiří Langmajer) probudí v těle psycholožky 
Ireny (Anna Polívková) a stane se Karlou. Ve „dvojce“ se Irena 
probudí v Karlově korpusu a je z ní Iren. 
V srpnu bude letní promítání pokračovat dalšími českými kome-
diemi. Přejme si hezké počasí.

Radek Nakládal
kulturní referent
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DLOUHODOBÉ

Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh� 
Mapa s indiciemi � in�ocent�u na �adnici.
Kašpe�ské Ho�� |

04.06.–02.09.
Šuma�a s�dcem
V�sta�a o�ejoma�eb E�� Fe�ixo�é  
se šuma�skou tématikou.
��sta�ní místnost �adnice  |

Če��en | střed� od 15:00
Komento�ané p�oh�ídk� města
P�oh�ídk� města s p�ů�odcem. Vstu-
penk� k zakoupení � in�ocent�u na 
�adnici. Vstupné 90 Kč a 70 Kč.
s�az před budo�ou �adnice |

Če��enec a s�pen
úte�k� a čt��tk� od 15:00
nedě�e od 10:30
Komento�ané p�oh�ídk� města
s�az před budo�ou �adnice |

Pondě�k� | 14:30–15:30
C�ičení p�o senio��
Na ud�žení a z�epšení kondice.
spo�to�ní ha�a |

Pondě�k� | 16:00
C�ičení bato�átek
P�o mamink� s dětmi 1–4 �et. Nutná 
�eze��ace na te�: 733 576 399.
spo�to�ní ha�a |

Úte�k� | 19:30–20:30
Lekce jóg� s Lucií
Na zk�idnění tě�a i m�s�i – 150 Kč.
spo�to�ní ha�a |

H�ad Kašpe�k | če��en
úte�� – pátek 10:00–16:00
sobota – nedě�ě 10:00–17:00
Více in�o�mací na ���.kaspe�k.cz.
h�ad Kašpe�k |

H�ad Kašpe�k | če��enec, s�pen
úte�� – nedě�e 9:30–18:00
Možnost na�ští�it h�adní nád�oří 
a zúčastnit se p�oh�ídk�. Více in�o�-
mací na ���.kaspe�k.cz.
h�ad Kašpe�k |

KRÁTKODOBÉ 

04.06. | 11:00
Šuma�a s�dcem – �e�nisáž ��sta��
��sta�ní místnost �adnice  |

04.06.–05.06. | 10:00–17:00
Dob�od�užná ��p�a�a do h�adu
Os�a�te dodatečně Den dětí.
h�ad Kašpe�k |

06.06. | 11:00–14:00
K�átkodobá zastá�ka spo�to�ních 
automobi�ů
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

10.06. | 14:00–22:00
Noc koste�ů
Ote�řen� budou �šechn� tři koste��.
Pod�obn� p�og�am najdete na ���.
nockoste�u.cz.
Kašpe�ské Ho�� |

11.06. a 12.06. | 10:00–17:00
Dn� šuma�ského t�ojh�adí
Tématem je p�ob�ematika �ekonst�ukcí 
středo�ěk�ch h�adů. Těšit se můžete 
na p�oh�ídk� h�adu nebo ��stoupení 
hudební skupin� Subu�cus. 
h�ad Kašpe�k |

14.06. | 17:00–19:00
Nepos�ouchá? Řekni to tak, ab� ti 
�ozumě�o!
Přednáška s �ekto�kou Mg�. Pa��ou 
Foste� Ska�o�ou o p�incipech e�ekti�-
ní komunikace s dítětem. Více in�o�-
mací na ���.kaspho��.cz. 
Ho�sk� k�ub |

17.06. | 18:00
Příše�áko�i 2
Zach�áni�i jste nedá�no s�ět a m�s�íte 
si, že �ám to za�učuje ce�oži�otní zá-
sobu štěstí? Ch�ba! Každodenní ži�ot 
má p�oti�n� z��k zno�u �ám házet 
k�ack� pod noh�.
kašpe�skoho�ské kino |

18.06. | 10:00–15:00 
Histo�ie �o�ařst�í na Šuma�ě
Histo�ie �o�op�a�b�, sta�ba a �ázání 
�o�ů, ukázka ���ob� �o�o�é tabu�e.
Více in�o�mací na te�.: 605 025 563.
Rech�e u Mod�a�� – přístup z Rok�t� |

18.06. | 11:00–16:30 
Kašpe�ské ša��átk�
Oži�ené nád�oří předsta�í zajíma�� 
p�og�am na ce�� den. V�stoupí napří-
k�ad taneční soubo� Side�ea. Dospě�í 
50 Kč, děti do 15 �et 20 Kč.
h�ad Kašpe�k |

19.06. | 10:00–15:00
Histo�ie �o�ařst�í na Šuma�ě
Histo�ie �o�op�a�b�, sta�ba a �ázání 
�o�ů, ukázka, jak ���obit �o�o�é tabu-
�e pomocí dobo�ého nářadí, k�oucení 
houž�e, zat�oukání �ořin. Rech�e 
u Mod�a��. Te�.: 605 025 563.
Rech�e u Mod�a�� – přístup z Rok�t� |

24.06. | 15:00
C�k�o���et s p�ů�odcem
T�asa Emi�a Kintz�a 
k Di�okému Bist�u
Zakoupení �stupenk� � in�ocent�u  
� příézemí �adnice. Vstupné 120 Kč. 
Kašpe�ské Ho�� |

25.06. | 20:00–22:00
Pet� Hapka a jeho potměši�í hosté
Písně hudební �egend� na Kašpe�ku.
Na pódiu se předsta�í Pet�a Hřebíč-
ko�á, Jan Maxián a da�ší.
h�ad Kašpe�k |

KULTURA    ČERVEN / ČERVENEC 

Změna p�og�amu ��h�azena

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!
TIP PRO VÁS!

KULTURNÍ PROGRAM
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� mí�ném spádu se �šak samo�o�ně 
�ozjede zpět do ��chozí stanice. 
pa�čík pod kinem |

23.07. | 10:00-13:30 a 16:30–18:00
66 mi� Šuma�sk�ch – 2. �očník 
s�azu �ete�ánů 
V u�eden�ch časech budete mít mož-
nost p�oh�édnout si histo�ická �ozid�a, 
kte�á zapa�kují před koste�em. 
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

23.07. a 24.07. | 10:00–17:00
Histo�ick� oži�ené nád�oří
Hudba, še�m, kejk�íř a da�ší. 
Vstup na nád�oří zpop�atněn.
h�ad Kašpe�k |

26.07.–28.07. | 21:15–23:00
Jonáš a ting� - tang�
Předsta�ení di�ade�ního spo�ku Kašpa�.
h�ad Kašpe�k |

29.07. | 21:30
LETNÍ KINO – Po čem muži touží 2 
V p��ním ��mu se h�a�ní h�dina Ka�e� 
K�á� ocit� � ženském tě�e. V d�uhém 
dí�e pozná�áme na počátku I�enu 
(Anna Po�í�ko�á), ps�cho�ožku, speci-
a�istku na pa�tne�ské �ztah�. 
pa�čík pod kinem |

29.07.–31.07. | 21:15–22:45
Spo�ek Kašpa�: Romeo a Ju�ie
Možné zakoupit na ���.kaspe�k.cz 
nebo � in�ocent�u � přízemí �adnice.
h�ad Kašpe�k |

akci je zapotřebí předchozí objednání. 
Dé�ka t�as�: 7,5 km. Vhodné p�o děti 
od 5 �et. Část t�as� není �hodná p�o 
kočá�k�. Te�.: 731 530 284. 
Cena p�og�amu: 20 Kč.
in�o�mační středisko NP Šuma�a |

14.07.–16.07. | 21:00–23:00
Noční p�oh�ídk�
Opět se podí�áme do dob� minu�é, 
tentok�át za�ítáme do 14. sto�etí.
h�ad Kašpe�k |

15.07. | 21:30
LETNÍ KINO – Žen� a ži�ot
Pomůže náhoda, někd� pá� �acek a 
někd� p�ostě jen stačí přestat řešit 
�ztaho�é p�ob�ém� s osobou, kte�á s 
�ámi �ztah ��astně �ůbec nemá. Ro-
mantická komedie Pet�a Zah�ádk�.
pa�čík pod kinem |

18.07. | 09:00–12:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�cházka přes Šibeniční ��ch a ��ch 
Vinice s pano�amatick�mi �ozh�ed� do 
ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í. 
Dé�ka t�as�: 5,5 km. Ná�očnost t�as� 
střední. Te�.: 376 582 734, 731 530 
284. Cena p�og�amu: 20 Kč. 
Na akci je nutné předchozí objednání.
in�o�mační středisko NP Šuma�a |

19.07. | 09:00–12:00
Po stopách sa�ců Kašpe�skoho�ska
V�cházka po no�é naučné stezce.  
Na akci je zapotřebí předchozí ob-
jednání. Vhodné p�o děti od 5 �et.  
Te�.: 731 530 284. Cena: 20 Kč.
in�o�mační středisko NP Šuma�a |

22.07. | 21:30
LETNÍ KINO – Mimořádná udá�ost
Lidé sedí u�nitř ��aku, š�itoří, nebo 
naopak m�čí. V�ak se náh�e po�ouchá  
a st�oj�ůdce Mi�oš musí ��stoupit,  
ab� po�uchu nap�a�i�. V�ak stojící  

02.07. | 10:00–15:00
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nicko 
- Teto�ském kaná�u
Histo�ie �o�ařst�í na Šuma�ě. Ukázka 
�ázání �o�ů a sta��ch řemese�. 
Více in�o�mací na te�.: 605 025 563.
Rech�e u Mod�a�� – přístup z Rok�t� |

07.07. | 09:00–12:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�cházka přes Šibeniční ��ch s pa-
no�amatick�mi �ozh�ed� do ob�asti 
střední Šuma�� a Pošuma�í. Na akci 
se objednejte na te�.: 731 530 284.
Cena: 20 Kč. Dé�ka t�as� 5,5 km.
in�o�mační středisko NP Šuma�a |

08.07. | 13:00–17:00
Ruční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků 
(páteříků) na sk�ářském kahanu
V�p�á�ění o histo�ii sk�ářst�í na Šu-
ma�ě a ukázka ���ob� sk�eněného 
ko�á�ku. 
in�o�mační středisko NP Šuma�a |

08.07. | 21:30
LETNÍ KINO – V�šeh�ad: F��m
Česká komedie �ežisé�ů Ma�tina 
Koppa a Jakuba Štá�ka. Fi�m dějo�ě 
na�azuje na se�iá� V�šeh�ad a ��m 
V�šeh�ad: Se��já�, a pojedná�á o �ot-
ba�isto�i Ju�iuso�i „La�im“ La�ickém.
pa�čík pod kinem |

11.07. | 09:00–12:00
Po stopách sa�ců Kašpe�skoho�ska
V�cházka po no�é naučné stezce. Na 

KULTURA           ČERVENEC

Změna p�og�amu ��h�azena

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!


