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Veřejný vodovod města Kašperské Hory 
odebírá podzemní pitnou vodu ze tří jíma-
cích oblastí: Nový Ždánov, Starý Ždánov 
a Řetenice. Prameniště na Starém a Novém 
Ždánově tvoří dvě soustavy pramenních 
jímek, které jsou vzájemně propojeny pří-
vodním vodovodním řadem. Tyto soustavy 
jsou tvořeny jímacími zářezy a sběrnými 
jímkami, ze kterých voda gravitačně odtéká 
do odkyselovací stanice a dále vodojemu, 
ze kterého je pak voda odváděna přivá-
děcím řadem do města. Toto obdivuhod-
ně sofistikované dílo bylo vybudováno ve 
třicátých letech minulého století, v šede-
sátých a osmdesátých letech byla prame-
niště rozšířena o další jímky. V současné 
době území pramenišť zakrývá les, jímací 
zářezy jsou prorostlé kořeny, přívodní řady 
jsou zanesené nebo poškozené a vydatnost 

vodních zdrojů je proto tak nyní významně 
omezená (30 – 50 %).
Zastupitelé města proto rozhodli, že po 
desítkách let bez údržby je nutné zahájit 
obnovu těchto vodních zdrojů, aby byla za-
jištěna bezpečná doprava jímané vody do 
vodovodního systému pitné vody města, 
v dostatečném objemu a kvalitě. V roce 
2004 bylo zpracováno hydrogeologické 
posouzení vodních zdrojů města. O deset 
let později byl k dispozici návrh rekonstruk-
ce vodních zdrojů a následně bylo zadáno 
zpracování projektové dokumentace. Loni 
jsme využili možnosti požádat o podporu 
z fondů Evropské unie, a jelikož dotace 
byla schválena, mohli jsme letos zahájit 
realizaci.
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Stavbu provádí plzeňská divize firmy SMP 
CZ, a.s., předpokládaný termín dokončení 
stavby je konec roku 2018. Celkové nákla-
dy vidíte v tabulce. Neuznatelné náklady 
jsou nutné stavební úpravy, které nemají 
vliv na zvýšení kapacity vodních zdrojů, 
takže na ně se dotace neposkytuje. 
V průběhu realizace této stavby bude částečně 
omezen provoz na silnici III/1458 směrem na 
Nezdice a provoz na cyklotrasách 1141 a 1140 
směrem od Kašperských Hor na Ždánov. Prosí-
me místní obyvatele i návštěvníky o zvýšenou 
pozornost a děkujeme za pochopení.

Jana Slonková

Dokončení z úvodní strany

V rámci prováděné stavby tedy budou 
provedeny stavební úpravy vodojemu 
a odkyselovací stanice, a zároveň obnova 
propojovacího potrubí mezi nimi. Na No-
vém Ždánově bude obnoveno třináct kusů 
jímacích zářezů v celkové délce 274,30 m 
a sedm sběrných řadů v celkové dél-
ce 1065,40 m. V lokalitě se nachází šest 
stávajících sběrných jímek, které budou 
opraveny a doplněny čtyřmi novými sběr-
nými šachtami, včetně nového odpadního 
potrubí v celkové délce 81,90 m. Na Sta-
rém Ždánově bude obnoveno deset kusů 
jímacích zářezů v celkové délce 175,60 m, 
sběrný řad v délce 413,90 m a tři stávající 
sběrné jímky budou opraveny. Konečné ka-
pacity stavby budou pravděpodobně ještě 
upraveny po odkrytí sítě sběrných potrubí 
a jímacích zářezů podle jejich skutečného 
stavu. Mezi prameništi na Novém a Starém 
Ždánově bude provedeno přeložení propo-
jovacího potrubí.

tvář města: Obnova pramenišť na Ždánově

Sportovní hala vedle školy, kterou 
spravují technické služby, našla odezvu 
i u pedagogů a školáků. Přesto jsou 
v jejím provozu stále rezervy, jak ukazují 
hospodářské výsledky.

Je sportovní hala podle Vás dostatečně 
využívaná školou, místní veřejností, 
návštěvníky? Jak a čím byste podpořil 
její lepší využití?

Myslím, že argumentovat neustále hos-
podářskými výsledky multifunkční haly 
už je trochu zbytečné. Od začátku bylo 
jasné, že hala bude ztrátová a její pro-
voz bude muset být dotován z rozpočtu 
města. Už při prvním výběrovém řízení 
na pozici manažera sportovní haly jsme 
vedli s představiteli města poměrně 
dlouhý dialog o tom jaký je vlastně cíl. 
Zda je to plná hala a sportující veřej-
nost, nebo kladný hospodářský výsledek. 

PtáME SE ZA VáS 
MgR. JAROSlAVA HAVlA  

- pedagoga místní školy a člena zastupitelstva města:

A názor byl naprosto jasný – plná hala.
Tím se dostávám k tématu využívání haly. 
Škola, troufám si tvrdit, využívá halu 
maximálně. Dokonce chodí cvičit i naše 
nejmenší děti z mateřské školy. Když po-
minu hodiny tělesné výchovy, je skvělé, 
že máme prostory, ve kterých lze orga-
nizovat akce pro celou školu v případě 
nepříznivého počasí (naposledy to byla 
skvěle zorganizovaná Lesní pedagogika, 
kterou pro nás připravily Kašperskohor-
ské městské lesy). Samozřejmě nevyužívá 
škola 100 % času v době školního vyu-
čování, tolik tělocviků není, to pak kom-
plikuje život manažerovi haly, který se 
musí snažit obsadit volná místa i během 
dopoledne. Zde zdůrazním slova, musí 
snažit, protože opět od začátku jedním 
z hlavních úkolů manažera haly je aktivní 
snaha o naplnění kapacity haly (oslovová-
ní sportovních týmů – nabízení možnosti 
soustředění atd.). 

na co jiného se můžeme pedagoga zeptat o prázdninách než na školu? tedy nepřímo, 
ale souvislost jistě uvidíte. 

Financování V tis. Kč 

Celkové náklady vč. DPH 19.063,00

Nezpůsobilé náklady 6.487,00 

Způsobilé náklady 12.575,00

Dotace OPŽP 8.017,00

Dotace SFŽP 629,00

Vlastní podíl mimo nezpůsobilé náklady  786,00

V článku citované zdroje:

Hydrogeologické posouzení vodních zdro-
jů města Kašperské Hory, Antonín Přibyl, 
2004 
Hydrogeologický návrh rekonstrukce jí-
macích území Starý a Nový Ždánov, 
RNDr. Paštyka, 2014
Projektová dokumentace Obnova pramenišť 
Nový a Starý Ždánov, VAK projekt, 2014

Tento projekt je spolufinancován Evropskou 
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Tento projekt je spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí ČR na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí.

A nyní obecně téma veřejnost. Ve zpra-
vodaji číslo 5 z letošního roku jsem se se-
tkal s názorem že: multifunkční tělocvična 
je velice moderní, krásná, ale na poměry 
Kašperských Hor naprosto předimenzova-
ná stavba, se kterou by bojovalo i pade-
sátitisícové město. Přiznám se, že tento 
názor naprosto nesdílím. Nejprve si tro-
chu rýpnu. Například Klatovy mají 22 000 
obyvatel, sportovních hal je tam několik 
a je problém spíš se do nich dostat. Při 
plánování haly byla základní otázka, pro 
koho bude? Jen jako tělocvična při zacho-
vání stávajících rozměrů staré tělocvičny 
– to by bylo k ničemu. Nebo to trochu 
zvětšíme? Co s tím? Vyhrála varianta, 
aby rozměry plochy splňovaly parametry 
prakticky všech sálových her. Proto se zde 
už nyní objevují týmy z velkých měst na 
soustředění. 
Jeden z dalších názorů byl, že Kašperské 
Hory jsou úplně na okraji okresu i kraje, 
prakticky „mimo civilizaci“, kdo by sem jez-
dil? Opět se na to dívám úplně jinak. Jsme 
na hranicích 3 okresů, 2 krajů a 2 států – 
naprosto dokonalá pozice pro organizování 
různých sportovních utkání. A jeden bonus 
naší haly, který jsme v maximální míře vyu-
žili v loňském roce, kdy náš SDH spolupořá-
dal každoroční akci Zimní setkání mladých 
hasičů. Všichni zúčastnění se shodli na tom, 
že je to nejlepší místo z celého okresu. Proč? 

Pokračování na straně 3
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Přijelo skoro 500 lidí a při využití školních 
šaten a následném přechodu podzemním 
krčkem do haly tento počet nebyl žádný 
problém.

Jako zastupitel, pedagog i rodič 
jistě vnímáte dlouhodobý problém 
s kapacitou místní mateřské školky 
a zvyšující se poptávkou po umístění 
dětí právě do naší MŠ.

Pro naše nejmenší je zapotřebí více 
a jinak dispozičně uspořádaného 
prostoru, který může nabídnout 
přestavba staré tělocvičny. ta již svému 
účelu přestala sloužit. Přesto jste na 
zastupitelstvu přestavbu nepodpořil. 
Proč? Máte návrh na jiné řešení?

Nejprve bych trochu upřesnil otázku, není 
pravda, že bych nepodpořil. Můj návrh ne-
byl přestavbu tzv. smést ze stolu, ale od-

ložit. A proč? Při tomto jednání jsem trpěl 
trochu rozpolcením osobnosti. Na jedné 
straně učitel a rodič malého dítěte v duchu 
zajásal, na straně druhé, člen zastupitel-
stva, který nepodpořil ani rozpočet, který 
kdyby byl dodržen tak na kontě města ne-
chá 1 milion. A proč? Jeden z argumentů 
pro realizaci přestavby byla zákonná po-
vinnost přijímat do škol dvouleté děti, ale 
zrovna pár dní před jednáním zastupitelstva 
prošel druhým čtením v parlamentu návrh 
na zrušení této povinnosti. (V této chvíli 
tuto změnu schválil i senát). Další co mi 
od začátku chybělo, byl kvalitní demogra-
fický odhad, jak to bude s dětmi vypadat 
v dalších letech, samozřejmě, že jsem tuto 
problematiku řešil i s ředitelem školy, ale asi 
bych čekal, že tento odhad udělá někdo, kdo 
má přístup k údajům z matriky. A v nepo-
slední řadě mi vadilo, že většina zastupitelů 
hlasovala o něčem, o čem nic neví. Jistě si 
pamatujete, kolik rukou se zvedlo na moji 
otázku, kdo si prohlédl projektovou doku-
mentaci. Doufal jsem, že mě někdo „utluče 

argumenty“, a místo toho 7 z 12 přítomných 
zastupitelů podpořilo můj návrh. A můj plán 
využití? O tom jsem mluvil mnohokrát, 
ale rád to ještě jednou zopakuji. Vzhledem 
k podnebí v jakém žijeme je naše dětské 
hřiště (mimochodem nevhodné pro děti 
mladší než 3 roky) uzavřeno od listopadu do 
dubna, to je půl roku. Proto jsem navrhoval 
vnitřní dětské hřiště. Je mnoho prvků, které 
jsou pro tento účel vyráběny. Možná varian-
ta polovina tělocvičny – průlezky, skluzavky 
atd. a druhá měkčený povrch pro obyčejné 
„blbnutí“. K tomu lezecká stěna s různými 
stupni obtížnosti, takže večer, po odchodu 
dětí na Večerníček, by tělocvičnu obsadila 
starší generace. Do prostoru, ve kterém byly 
sprchy, šatna a kabinety by se bez problémů 
vešlo sociální zařízení a případně pár stolků, 
kde by si doprovod dětí mohl dát čaj, kávu 
nebo třeba zákusek. Ale sám jsem uznal, že 
řešení otázky školky je akutnější. 
Děkuji za otázky a přeji hezké prázdniny 
všem. 

-red-

Prázdninová anketa zastupitelů
Začalo období prázdnin a tak se nám ško-
láci rozprchli ze školních lavic. My jsme na 
Vás ale s anketou nezapomněli. Radu mlad-
ších a radu starších vystřídali zastupitelé. 
Pro toto číslo zpravodaje jsme všem zastu-
pitelům položili stejné otázky jako našim 
školákům. 

1. Kdo je starosta a co dělá?
2. co se vám v Kašperských Horách líbí, 

co se vám nelíbí a co vám tu chybí?
3. Kdo vydělává nejvíce peněz? Kdybyste 

měli hodně peněz, jak byste je 
investovali?

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

5. Kdo si myslíte, že je hrdina a znáte 
nějakého?

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

Tady máte odpovědi těch, které jste volili 
a kteří věnovali čas tomu, aby Vám odpo-
věděli na 6 otázek.

Jaroslav chlada

1. Starosta je člověk, kterej má největší 
starosti.

2. Líbí se mi tu všechno, jenom se mi nelí-
bí negativní lidé, kterých tu pár máme. 
Nechybí mi tu nic.

3. Nejvíce peněz vydělává většinou ten, 
kterej si to nezaslouží. Pokud bych měl 
hodně peněz, investoval bych je do 
nemovitostí.

4. Kůrovec je škůdce lesa. Národní park se 
zapříčinil o zánik zelené Šumavy.

5. Hrdina je každej, kdo je zastupitel.
6. Prázdniny mám celoročně. Naposledy 

jsem četl povinnou četbu na ZŠ. PC jsem 
nikdy nepoužil. Ve volné chvíli bych dě-
lal to, co už nemůžu.

Hana naušová

1. Je to statutární zástupce města a měl by 
ho reprezentovat. Veškeré jeho snažení 
by mělo vést k rozvoji města.

2. Líbí se mi náměstí, tělocvična a krásná 
okolní příroda. Nelíbí se mi například, 
že se tu na čtyři roky zastavil čas, že 
je v sezoně přecpané náměstí, protože 
není vybudované záchytné parkoviště, 
že nám odešel zubní lékař, že nemáme 
bydlení pro mladé…

3. Neznám příjmy místních podnikatelů, 
takže si myslím, že starosta. Kdybych 
měla hodně peněz, postavila bych tu re-
habilitační centrum pro děti. 

4. Kůrovec je maličký a nebezpečný nepří-
tel smrkových lesů. NPŠ byl zřízen za 
účelem uchování a zlepšení přírody, což 
se mu vůbec nepodařilo. S ohledem na 
naše lesní majetky je to velká komplika-
ce. Jediné plus je to, že je tu turismus.

5. Pro mě je hrdina každý, kdo se dokáže 
postavit životním těžkostem a neutíká 
z boje. Určitě znám místní hrdinky. 

6. Rozhodně navštívím svou rodinu a moře. 
Dočetla jsem knihu Mrtvá na pranýři. Ve 
volných chvílích se věnuji svým přáte-
lům, pejskům, zahradě a knihám. 

Petr Málek

1. Vizionář, který má na srdci rozvoj města. 
V současné legislativní džungli a přebu-
jelému státnímu aparátu, je toto úsilí ne 
nepodobné údělu kamikadze. Následně 
to mnohdy vypadá, že starosta dělá pře-
vážně hromosvod. 

2. Kašperské Hory jsou krásné historické 
město s bonusem okolní nezničené a čis-
té přírody. To co našemu městu chybí, 
jsme zapracovali do Strategie udržitel-
ného rozvoje, podle které postupujeme.

3. Veksláci obecně a zejména obchodníci se 
strachem. Investoval bych více do cesto-
vání a poznání.

4. Kůrovec je drobný brouk, kdy některé 
druhy při přemnožení nadělají pase-
ku v monokultuře smrku. Na otázku 
Národního parku Šumava se bohužel za 
poslední čtvrt století nepodařilo nikomu 
najít uspokojivou odpověď. 

5. Hrdina je každý, kdo se nebojí hledat 
sám sebe. Znám.

6. O prázdninách budu starostovat. Naposledy 
jsem četl můj oblíbený trojboj Marťanská 
kronika, Stopařův průvodce po galaxii 
a 1984. Všechny volné chvíle trávím bez 
PC, notebooku a tabletu v reálném svě-
tě – nejraději v samotě přírody.

Miroslav Mäntl

1. Starosta zastupuje město. Za nic neručí 
(na to má radu a zastupitelstvo) a dělá, 
co uzná za vhodné.

Pokračování na straně 4
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2. Nejsem holub, abych odlétal a s velkou 
slávou se vracel, tak tu žiji již 62 let, 
protože se mně tady líbí, co se mi nelíbí, 
se snažím změnit. 

3. Teď v létě houbaři a borůvkáři. Peníze 
bych použil na nákup nemovitostí.

4. Kůrovec je největší kamarád hnutí Duha. 
Národní park je dobrý pro turisty a věd-
ce. Vědci si hrají na svém pískovišti a NP 
jim to umožňuje. Turisti zas obdivují 
umělou divočinu.

5. Ferda mravenec, zachránil berušku.
6. Prázdniny nemám, knihy nečtu (naposled 

jsem přečetl 50 stran záměru jak nerušit 
Tetřeva hlušce a přitom zpracovávat ků-
rovce) a bez PC se obejdu, raději jdu do 
lesa nebo na pivo.

Milan Bechyně

1. Starosta je zastupitel města, kterého 
další zastupitelé zvolili jako nejvyššího 
představitele města. Starosta zastupuje 
město navenek. Kromě dalších povinnos-
tí vyjmenovaných v příslušných zákonech 
o obcích např. připravuje a řídí jednání 
rady města a připravuje a řídí veřejné 
zasedání zastupitelstva města.

2. Ve městě se mi líbí čistota, uprave-

nost, široká nabídka restaurací, kaváren 
a kulturních akcí. Chybí vyhovující pro-
story pro kulturní akce a společenská 
setkání.

3. Nevím a ani mne to nezajímá. Investoval 
bych je moudře. Tedy tak, aby se investi-
ce v budoucnu zhodnocovala.

4. Malý brouček, který je postrachem pro 
správce lesů ale hýčkaná součást přírody 
pro ekologické aktivisty. Státní organiza-
ce, která se s větším či menším úspě-
chem snaží chránit šumavskou přírodu 
za peníze daňových poplatníků a bez 
jejich souhlasu.

5. Hrdinu chápu jako statečného člověka, 
který pro svoje přesvědčení nebo pro 
pomoc druhému riskuje vlastní život. Ze 
svého okolí žádného neznám.

6. Pečovat o vnoučata, zvířata, dům i za-
hradu. Jaroslav a Lada Svobodovi – 
Zelenina z ekozahrady. To co vždy v ta-
kových případech dělám – vyjedu si na 
koni po Šumavě.

Zdeněk Svoboda

1. Starosta je hlavní představitel a zástup-
ce samosprávy i občanů.

2. Kašperské Hory jsou krásné místo pro 
život, tj. čisté a malebné prostředí, kde 
si člověk může přeci jen více žít podle 

svého než např. ve městě. Ne s každým 
člověk vyjde, ale to je stejné všude na 
světě. Někdy mi tu chybí větší mezilid-
ská svornost a lepší nálada.

3. Kdo vydělává nejvíc peněz přesně ne-
vím, myslím, že to je šéf firmy Amazon 
v USA. Kdybych měl hodně peněz, in-
vestoval bych je do cestování, vzdělávání 
a do konkrétních projektů udržitelného 
rozvoje, např. do malých farem a rodo-
vých statků. 

4. Kůrovec je brouk, co pomáhá ničit naše 
smrkové lesy. Národní park je státní or-
ganizace, která má uchovávat přírodní 
dědictví a bohatství zdejšího regionu. 
Jak se mu to daří, na to má asi každý 
nějaký názor. 

5. Hrdina je statečný člověk, který se do-
káže postavit za správnou věc či nezišt-
ně pomáhat ostatním. Znám takové lidi 
i v Kašperkách, na zářiových městských 
slavnostech bychom jednomu z nich moh-
li vyslovit veřejné uznání a poděkování.

6. O prázdninách nám na hradě vrcholí tu-
ristická sezóna, kulturní akce atd. Každé 
léto zjistím, co jsem mohl připravit lépe, 
takže je co dělat. S dětmi máme rozečte-
nou knihu Justýnka a jednorožec, každý 
večer jednu kapitolu. Pokud bych neměl 
žádnou takovou vymoženost, vyrazil 
bych s rodinou ven, třeba na borůvky, 
na houby nebo na maliny. A když by bylo 
více času tak pod stan. Počítačem oheň 
nerozdělám a ani neopeču špekáček. Ale 
to děláme stejně, na to není třeba žádný 
katastrofický scénář.

Vladimír Horpeniak | Jak to bývalo dříve? 

V čele městské správy stál ve středověku 
rychtář, jmenovaný panovníkem nebo vrch-
ností. Konšelé byli původně sbor jeho rádců 
a pomocníků. Konšel (z latinského consul), 
rádce, radní byl ve středověku přísežný člen 
městské rady. Městská rada (původně v po-
čtu 12 radních) vykonávala správu města 
a měla nad jeho měšťany soudní pravomoc. 
Volený purkmistr (primátor, primas, staros-
ta) byl původně jen předsedou konšelského 
shromáždění, už v pozdním středověku však 
začal zatlačovat do pozadí rychtáře a přebí-
rat jeho pravomoci. Pro svá jednání si kon-
šelé prosazovali od 14. století samostatné 
prostory a postupně si zřizovali radnice. Do 
správy horních měst zasahoval úřad urbu-
réře a později nejvyššího mincmistra. Od 
konce 15. století se městská samospráva 
pozvolna omezovala až v 18. století byla 
nahrazena magistrátním úřadem se jmeno-
vanými a placenými úředníky. Volená obecní 
zastupitelstva obnovil František Josef I. roku 
1848. V nejstarší listině města Kašperských 
Hor z roku 1345 se jmenuje jako rych-
tář jistý Hochlinus, jako radní Gebrechtus, 
Honslerus, Cristanus… Titulem „primátor“ 
byli uváděni například Bartoš Graff (1575), 
Jan Weissenregner (1576), Kliment Foltan 
(1600) a dlouhá řada dalších.

Lenka DoubkováPředání vyřízené žádosti na radnici, dobová rytina z 18. století, archiv Muzea Šumavy
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O čem jednala rada a zastupitelstvo města?
Rada města Kašperské Hory (dále jen 
RM) se schází na pravidelném jednání 
každé dva týdny. Členy rady města jsou: 
starosta Petr Málek, místostarosta Jaro-
slav chlada, Jan Voldřich, DiS., Mgr. Zde-
něk Svoboda a ing. Milan Bechyně. Prů-
běh zasedání rady města se řídí jednacím 
řádem (k dispozici na www.kasphory.cz/
úřední deska - rada). Rada města zaseda-
la ve dnech 25. června a 9. července.

Z jednání rady města 25. 6. (přítomni 
4 členové, omluven Mgr. Zdeněk 
Svoboda)

Čistírna odpadních vod na Kašperku je 
hotová, rada schválila dodatek smlouvy 
o dílo – díky nepředpokládaným vícepra-
cem podala dodavatelská firma, která pro-
váděla realizaci stavby, radě města žádost 
o schválení dodatku ke smlouvě o dílo, 
který se týkal prodloužení termínu dokon-
čení stavby o pět dnů a navýšení nákladů 
o 73,5 tis. Kč. Vyšší náklady vznikly díky 
požadavkům zadavatele (město Kašperské 
Hory). V rámci akce byla kompletně opra-
vena přístupová cesta od parkoviště pod 
hradem ke hradu. ČOV byla dokončena 
a předána do zkušebního provozu 27. 6. 
2018.

Hospodaření městských organizací
Výsledky hospodaření Statku Kašperské 
Hory s. r. o. předložil radě města jednatel 
společnosti Ing. Jaroslav Kratochvíl. V rám-
ci prezentace výsledků hospodaření požá-
dal radu města o schválení účetní závěrky 
společnosti za rok 2017 a převedení hospo-
dářského výsledku za uplynulý rok, ve výši 
470.584,52 korun, na účet 428 – neroz-
dělený zisk z minulých let. Účetní závěrku 
schválila rada bez výhrad, souhlasila také 
s uvedenou účetní operací. 

Provoz technických služeb města Kaš-
perské Hory s. r. o. byl v loňském roce 
ztrátový. Vyplynulo to ze zprávy jednate-
le společnosti J. Bártíka, který předkládal 
radě města Výroční zprávu a hospodář-
ské výsledky za rok 2017. Výroční zprávu 
rada města vzala na vědomí, o hospoda-
ření společnosti diskutovala, než schválila 
úhradu části ztráty společnosti Technické 
služby města Kašperské Hory s.r.o. ve výši 
422.017,68 korun z účtu‚ nerozdělený zisk 
minulých let a převedení zbývající části 
ztráty společnosti ve výši 1.103.094,66 na 
ten samý účet. Ztráta byla tvořena z velké 
části zvýšenými náklady na údržbu místních 
komunikací, veřejných ploch a chodníků. 
Rada města ve funkci valné hromady spo-
lečnosti oznámila jednateli, že ve druhé 
polovině července bude provedena kon-
trola efektivity hospodaření a postu-

pů vedoucích ke zlepšení ekonomického 
výsledku.

Účetní závěrku společnosti EVK Kaš-
perské Hory s. r. o., kterou předložil 
jednatel společnosti Bc. Marek Vrba, 
schválila rada bez připomínek. Současně 
rada města schválila úhradu ztráty spo-
lečnosti za rok 2017 ve výši 193.061,63 Kč 
z účtu Nerozdělený zisk minulých let 
a ponechání zisku střediska teplo za rok 
2017 ve výši 1.082.643,51 Kč společnosti 
EVK Kašperské Hory s.r.o.. Zisk je tvořen 
ostatními výnosy střediska teplo (dotace 
OZE, ostatní služby), kdy z části těch-
to výnosů byla dotována cena tepelné 
energie odběratelům, a to v celkové výši 
519.004,00 Kč. 

V rámci projednávání hospodaření EVK 
s.r.o., Kašperské Hory rada města nesou-
hlasila s úhradou ztrát střediska voda za 
rok 2017 ve výši 599.911,04 Kč a střediska 
kanalizace za rok 2017 ve výši 675.794,10 Kč 
formou provozní dotace. Společnost EVK 
Kašperské Hory s.r.o. uhradí celkovou ztrá-
tu společnosti z nerozděleného zisku mi-
nulých let.

Divadelní a hudební večery v pivovarské 
zahradě – se žádostí o podporu zajímavého 
projektu se na radu města obrátili majite-
lé Kašperskohorského pivovaru. Zamýšlený 
projekt Divadelní večery / pozdní odpo-
ledne v pivovarské zahradě pro rodiny 
s dětmi - v průběhu letošního léta (14. 7., 
21. 7., 28. 7., 11. 8., 18. 8., 25. 8.), ob-
sahuje dohromady sedm vystoupení (Vojta 
Vrtek, Zmatky, Lokvar, Inženýr Vladimír 
(2x), Divadlo U staré herečky), zahrnující 
Dny španělské kultury, 1. – 2. 9. 2018 
s vystoupením Flamencové hudební a ta-
neční skupiny Jany Drdácké a Morenita de 
Triana „Flamenco Element“ . Nový projekt 
se setkal u radních s kladným souhlasem, 
proto podpořili jeho zařazení do programu 
financování – granty – a souhlasili s poskyt-
nutím příspěvku na uspořádání akcí v rám-
ci dotačního programu města Kašperské 
Hory (Podpora vzdělávání, kultury, sportu, 
klubové, spolkové a další zájmové činnosti 
v roce 2018 v oblasti kultury a sportu) ve 
výši 40.000 Kč na kulturní akce.

Účelová dotace Plzeňského kraje ve výši 
60.000 korun na akci „Šumavské Kašper-
ské Hory aneb 100 let republiky na Šuma-
vě“ (městské oslavy), kterou radní schválili 
na jednání 25. 6. 2018, pomůže pokrýt 
výdaje na pořádání slavností, které se letos 
ponesou v duchu 100. výročí vzniku první 
republiky. Dotaci poskytl kraj v rámci pro-
gramu „Podpora kultury v Plzeňském kraji 
pro rok 2018“.

Rada města schválila rozhodnutí společní-
ků společnosti Zdravotnické služby Šumava 
s.r.o., se sídlem Hartmanice 75, 342 01 Su-
šice, IČO: 28031792 o převodu hospodář-
ského výsledku zisku ve výši 16.369,94 Kč 
za rok 2017 na účet číslo 428000 – Ne-
rozdělený zisk minulých let a zároveň roz-
hodnutí týchž společníků o převodu neroz-
děleného zisku z minulých let v plné výši 
(16.369,94 Kč) na účet 429000 – Neuhra-
zená ztráta minulých let.

Žádosti o kácení dřevin v katastru měs-
ta předložila radě k projednání referentka 
Odboru životního prostředí. Rada města 
jednotlivé případy projednala a schválila: 

odstranění 1 ks borovice lesní rostoucí  »
na p.p.č. 339/1 v k.ú. Kašperské Hory 
v areálu hřbitova;
odstranění 1 ks vrby jívy rostoucí na  »
p.p.č. 2145/1 v k.ú. Kašperské Hory;
odstranění 8 ks dřevin rostoucích na  »
p.p.č. 1770 v k.ú. Kašperské Hory v dru-
hovém složení smrk obecný, borovice 
lesní, bříza bělokorá a topol osika;
odstranění 4 ks bříz bělokorých rostou- »
cích na p.p.č. 431 v k.ú. Tuškov.

Dokumenty je nutné uložit - v prosto-
rách radnice schází odpovídající místo pro 
archiv dokumentace (spisovna), proto 
bylo po jednáních se stavebním úřadem 
dohodnuto, že odpovídající prostory lze 
využít v prvním patře radnice (kobky) 
s tím, že je nutné zajistit zde odpovídající 
podmínky - topení a větrání. Ze staveb-
ních a provozních důvodů byla zvolena 
instalace větrací jednotky s rekuperací 
tepla a topných panelů s externím pro-
storovým termostatem s vypínačem. Po-
řizovací cena zařízení, které je, v případě 
přesunutí archivu do jiných prostor, ná-
sledně možné přesunout a využít jinde 
a prostory v budově uvést do původní-
ho stavu, by neměla přesáhnout částku 
50.000 korun. 

Pokračování na straně 6
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tERMíny JEDnání
Rady města Kašperské Hory

6. a 20. srpna; 3. a 17. září;  
1., 15. a 29. října; 12. a 26. listopadu; 
10. a 19. prosince 2018.

Zastupitelstva města Kašperské Hory

13. září, předpokládaný termín v pro-
sinci: 13. 12. 2018.

Dokončení ze strany 5

Z jednání rady města 9. 7. 2018 
(přítomni 4 členové, omluven ing. Milan 
Bechyně) 

Stavba odlehčovací stoky v Husově ulici - 
rada města souhlasila se zpracováním pro-
jektové dokumentace pro společné stavební 
řízení na stavbu odlehčovací stoky z Huso-
vy ulice dle předložené cenové nabídky spo-
lečnosti VAK Servis, s.r.o., IČO: 26375869, 
za cenu 44.000,00 Kč bez DPH, a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

Renovace veřejného osvětlení – v pondělí 
25. 6. 2018 uplynula lhůta k předkládání 
nabídek do zjednodušeného podlimitního 
řízení na dodávky týkající se akce „Reno-
vace veřejného osvětlení v Kašperských 
Horách – snížení světelného znečištění“. 
Ve lhůtě byly předloženy čtyři nabídky. 
Komise je vyhodnotila a zápis z vyhodno-
cení předložila radě města s doporučením 
na uzavření smlouvy s nejvhodnější nabíd-
kou. Podle zápisu a doporučení hodnotící 
komise schválila uzavření smlouvy o dílo na 
akci „Renovace veřejného osvětlení v Kaš-
perských Horách – snížení světelného zne-
čištění“ s vítězným uchazečem: AŽD Praha 
s.r.o., IČO: 48029483, za nabídkovou cenu 
2.350.221,40 Kč bez DPH, a pověřila sta-
rostu města jejím podpisem

Z jednání zastupitelstva města 21. 6. 
2018 (přítomno 14 členů, omluven 
l. Hadrava)

Zastupitelstvo města Kašperské Hory se 
schází na svém jednání nejméně jednou 
za tři měsíce. Zastupitelstvo pracuje ve 
složení: ing. Balounová Alena, ing. Be-
chyně Milan, Bernardová Bohuslava, 
PhDr. Horpeniak Vladimír, Hadrava 
ladislav, Mgr. Havel Jaroslav, chlada 
Jaroslav, Kalčíková Michaela, Jirman 
Jiří, Málek Petr, ing. Mäntl Miroslav, 
ing. naušová Hana, Mgr. Svoboda Zde-
něk, Švajková gizela, DiS. Voldřich Jan. 
Zasedání se řídí Jednacím řádem zastupi-
telstva města Kašperské Hory (k dispo-
zici na www.kasphory.cz / úřední deska 
> zastupitelstvo). 

Hospodaření města za rok 2017 přezkou-
mané auditorem přišlo na řadu jednání za-
stupitelstva po poměrně rozsáhlé agendě 
týkající se pozemků (samostatná usnesení 
najdete v zápisu z jednání zastupitelstva, 
také na stránkách www.kasphory.cz – zá-
ložka město/městský úřad/dokumenty rady 
a zastupitelstva). Zastupitelstvo města po 
krátké diskusi schválilo bez výhrad celoroč-
ní hospodaření města za rok 2017, včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledcích 
přezkoumání hospodaření a ověření účetní 
závěrky města sestavené k 31. 12. 2017. 
Zastupitelstvo města rovněž schválilo roč-

ní uzávěrku, včetně výsledku hospodaření 
města za účetní období roku 2017.

Společný školský obvod pro předškolní 
vzdělávání je nově stanoven schválenou 
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018 pro 
město Kašperské Hory a obce Nezdice na 
Šumavě a Strašín. Rada města doporučila 
zastupitelstvu vydat tuto obecně závaznou 
vyhlášku v souladu s platnou legislativou 
a uzavřelo patřičné dohody o společném 
školském obvodu pro předškolní vzdělává-
ní, na základě žádosti starostů obcí Nezdi-
ce a Strašín a po projednání žádostí s ředi-
telem školy a radou města. Zastupitelstvo 
města na svém jednání 21. 6. 2018 OZV č. 
2/2018 schválilo.

Z minulosti zůstaly v agendě města ně-
které obecně závazné vyhlášky, které 
již pozbyly platnosti a které bylo potřeba 
správně administrativně zrušit. Zastupi-
telstvo proto schválilo Obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2018, jíž se ruší následující 
vyhlášky: 

č. 6/1996 ze dne 23. 9. 1996  -  »
OZV města Kašperské Hory o uzavírce 
místní komunikace Kašperské Hory - 
Červená pro provoz nákladních automo-
bilů a traktorů; 
č. 3/1997 ze dne 26. 6. 1997 - OZV  »
o příspěvku na částečnou úhradu nein-
vestičních nákladů MŠ a školní družiny 
v Kašperských Horách; 
č. 6/1997 ze dne 22. 12. 1997 - OZV  »
města Kašperské Hory – výpůjční 
řád městské knihovny v Kašperských 
Horách; 
č. 5/1999 ze dne 23. 9. 1999 - OZV  »
města Kašperské Hory – Řád pro hřbi-
tov ve městě Kašperské Hory; 
č. 6/1999 ze dne 28. 7. 1999 OZV  »
o užívání veřejného prostranství v době 
konání kašperskohorské pouti, 
č. 11/1999 ze dne 27. 5. 1999 - OZV  »
o údržbě místních komunikací v územ-
ním obvodu města Kašperské Hory. 

Úprava nočního klidu při pořádání kul-
turních akcí – Obecně závazná vyhláška č. 
4/2018 upravuje dobu nočního klidu:
Doba nočního klidu se vymezuje od 
02:00 do 06:00 hodin, a to v následují-
cích případech:

v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvo-a. 
du konání oslav příchodu nového roku;
v noci z 30. dubna na 1. května b. 
z důvodu konání tradiční akce stavění 
májky;
v noci ze dne konání tradiční akce c. 
Den hudby na den následující konané 
jednu noc ze soboty na neděli v měsíci 
červnu;
v noci ze dne konání tradiční akce Po-d. 
slední tanec sezóny na den následující 
konané jednu noc ze soboty na neděli 
v měsíci červnu;
 v noci ze dne konání tradiční akce e. 
Kašperskohorská pouť – Pouť Panny 

Marie Sněžné na den následující ko-
nané jeden víkend v noci ze soboty na 
neděli v měsíci srpnu;
v noci ze dne konání tradičních f. 
městských slavností na den následující 
konané jeden víkend v noci z pátka na 
sobotu a v noci ze soboty na neděli 
v měsíci září;
noci z pátku na sobotu v měsících g. 
červenci a srpnu z důvodu promítání 
filmů v areálu letního kina, a to pouze 
v části města Kašperské Hory
v noci ze dne konání tradiční Pouti na h. 
Červené na den následující, konané je-
den víkend v noci ze soboty na neděli 
v měsíci srpnu.

(OZV č. 4/2018 najdete v plném znění na 
www.kasphory.cz – město/městský úřad/
úřední deska - vyhlášky….)

Podporu zastupitelů, ve formě souhlasu 
k poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
72.500 Kč z dotačního programu měs-
ta Kašperské Hory Podpora vzdělávání, 
kultury, sportu, klubové, spolkové a další 
zájmové činnosti v roce 2018, získal Cyk-
lus chrámových koncertů, který probíhá 
letos v létě. Pořádá jej Šumavský kulturní 
spolek.

Počet zastupitelů v příštím volebním ob-
dobí zůstává stejný jako dosud - Zastu-
pitelstvo města Kašperské Hory stanovilo 
v souladu s usneseními v § 67 a 68 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů, počet členů 
nově voleného zastupitelstva na 15.

nový jednací řád zastupitelstva obsahuje 
zařazení požadavků ve smyslu plnění naří-
zení o ochraně osobních údajů a dále po-
žadavků některých zastupitelů na doplnění 
jednotlivých bodů jednacího řádu. Platný 
jednací řád zastupitelstva je k dispozici na 
www.kasphory.cz – město/městský úřad/
úřední deska – jednací řád… 

Kompletní přijatá usnesení (rady i zastu-
pitelstva města) najdete vždy v přísluš-
ných oddílech na webových stránkách 
www.kasphory.cz, k nahlédnutí jsou 
rovněž v sekretariátu MěÚ.

-red-
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I když nerada kazím některým čtenářům 
slunečnou letní náladu, musím se ozvat 
a vyvrátit zkreslené informace otištěné 
v minulém Zpravodaji. Nemá pravdu pan 
Vrba, jednatel společnosti EVK Kašperské 
Hory, když tvrdí, že: "V roce 2017 byla 
stanovena zálohová i konečná cena tepla 
stejně jako čtyři předešlé roky na částku 
383 Kč za GJ (bez DPH)." Zastupitelstvo 
města na svém 14. jednání 16. února 2017 
schválilo: "... předběžnou cenu tepla pro 
rok 2017 ponechat na původní výši 383 Kč 
(bez DPH)." Přece nemohla být stanovena 
ve stejné výši i konečná cena, když opro-
ti původním v nových smlouvách prosadil 
a s odběrateli sám p. Vrba stvrdil, že ko-
nečná cena tepla bude stanovena až na 
základě skutečně vynaložených nákladů na 
výrobu tepla za zúčtovací období, tedy rok 
2017.
Nemá pravdu pan Vrba, když v odpově-
di na můj otevřený dopis zastupitelům 
uvádí, že cena, kterou mi předložil, byla 
připravena podle převzaté metodiky na 
základě "v minulosti chybně připraveným 
a používaným nesprávným výpočtem". 
V minulosti se výpočet výsledné, koneč-
né ceny pro roční vyúčtování neprováděl 
a ani nemusel, neboť v souladu s tehdy 
platnými odběratelskými smlouvami byla 
pro zálohy i konečné vyúčtování stanove-
na cena shodná. Na jednání zastupitelstva 
p. Vrba sám chybu přiznal - uvedl, že od 
celkových nákladů odečítal ostatní příjmy 
společnosti. Takový nesmysl! Je nefér svá-
dět své chyby na někoho jiného. A není 
to poprvé, kdy jsou očerňováni ti, kteří 
v minulosti provoz kotelny zajišťovali. 
Jejich domnělá pochybení neprokázal ani 
draze zaplacený audit, přesto se jim do-
dnes za nepravdivá nařčení nikdo neomlu-
vil. Netuším, kde p. Vrba vzal sestavení 
příjmových, nákladových a dalších položek 
s údaji za roky 2014 - 2016 a návrhem 
3 variant předběžné ceny tepla pro rok 
2017, kterou jako podklad předložil zastu-
pitelům pro jednání v únoru 2017. Jak jsem 
při pátrání kolem výsledné ceny zjistila, už 
tam se zřejmě dopustil stejné chyby, tak-
že zastupitelé o předpokládané ceně pro 
rok 2017 rozhodovali v dobré víře, že při 
ceně 383,00 Kč/GJ bude mít společnost 
z výroby tepla zisk 280 tis. a najednou je 
z toho ztráta? 
Dále ve své odpovědi uvádí, že skutečné 
náklady na výrobu a rozvod tepla jsou 

404,76 Kč/GJ bez DPH. To by podle čí-
sel, která mi dodal, odpovídalo celkovým 
nákladům 9.614.121,00 vyděleným celko-
vými prodanými GJ v součtu 23 747. Jak si 
však vzpomínám a jak lze vyčíst i ze zve-
řejněného zápisu z posledního jednání za-
stupitelstva (zajímavé čtení – velmi dopo-
ručuji modře tištěné pasáže), vysvětloval 
právník města výpočet ceny tepla s odvo-
láním na cenové předpisy Energetického 
regulačního úřadu s tím, že se skutečná 
cena vypočte ze součtu nákladů a vydě-
lí se množstvím energie, která se vyrobí. 
Když podle tohoto vzorečku dosadím čís-
la od p. Vrby pak mi vyjde cena 309,50 
(9.614.121,00 děleno 31 061 GJ). Co je 
tedy správně???
Podle p. Vrby je výsledná cena tepla do-
tovaná z "výnosů provozovatele za jiné 
činnosti na úseku teplo a za provozní 
podporu tepla z OZE" (=obnovitelné 
zdroje energie). V kolonce "ostatní výno-
sy" v přehledu výnosů a nákladů za rok 
2017 se uvádí částka 1.601.648,00 Kč. 
O tuto částku se nezasloužila firma "ji-
nou činností na úseku teplo", jak se snaží 
pan jednatel čtenářům podsouvat. Částku 
tvoří především tzv. zelený bonus podle 
zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných 
zdrojích energie, kdy pro rok 2017 byla 
stanovena podpora 51,00 Kč za každý GJ 
vyrobený a dodaný do sítě rozvodů tepla. 
Při výrobě 31 061 GJ je celková podpo-
ra 1.584.111,00 Kč. K dosažení takového 
výnosu stačí pravdivě vyplnit požadovaná 
jednoduchá hlášení. V případě naší kotel-
ny se navíc jedná o provozní podporu za 
využívání dražšího paliva – dřevní štěp-
ky (oproti uhlí), a nikoli o peníze urče-
né na rozvoj a opravy systému CZT, jak 
se snažil vysvětlovat právník při jednání 
zastupitelstva (tato část jeho vystoupení 
se do zveřejněného zápisu nevešla nebo 
nehodila?).
Zdůvodnění pozdního ukončení topné se-
zony je nehorázné. Denně jsme z éteru 
slyšeli, že květnové teploty lámou rekor-
dy, květen byl nejteplejší za 200 let včetně 
teplot nočních, jen k p. Vrbovi se to jaksi 
nedoneslo. Proč se tím zatěžovat, veške-
rou nehospodárnost stejně přece zaplatí 
odběratelé! A zeleným bonusem klidně 
zalepíme ztrátu na vodě a kanalizaci?!
Můj návrh na opravu vyúčtování spotře-
by tepla za rok 2017 nebyl v zastupitel-
stvu schválen, proti hlasovali všichni rad-

ní (mimochodem ani jeden z nich včetně 
p. Vrby, není odběratelem tepla z CZT).
Pochybnosti o výsledné ceně tepla za rok 
2017 zůstávají. Mimo pochybnost však 
je, že vyúčtování spotřeby tepla nebylo 
provedeno podle platných odběratelských 
smluv, aniž by se odběratelům dostalo vy-
světlení, proč se tak stalo. 

 Alena Balounová

Omyly  pana  vrby

Reakce 
na článek 

Vážená paní Balounová, chápu, že se 
kvapem blíží předvolební období a tím 
zřejmě roste i Vaše snaha co nejvíce 
poukazovat jen na nedostatky a „ne-
schopnost“ všech ostatních. Pokud jsou 
výtky opodstatněné, s Vaším postupem 
samozřejmě souhlasím. Často mám 
ale bohužel dojem, že za Vaší kritikou 
stojí snaha za každou cenu zdiskredi-
tovat cokoliv, ať už jde o věci pozitiv-
ní či negativní. Za všemi předchozími 
informacemi poskytnutými občanům 
v minulém článku si stojím. Nikdo není 
bez chyby a jsou jistě věci, které jsme 
mohli a můžeme dělat lépe. O to se 
snažím. Nicméně jsem přesvědčen, že 
Vaše zpochybňování téměř čehokoliv 
nepřispívá ke zlepšení věcí veřejných 
ani vztahů mezi lidmi. 
Pevně doufám, že většina občanů na-
šeho města je s našimi službami spo-
kojena. Všechny aktuální informace 
se snažíme průběžně uveřejňovat na 
stránkách www.evk.kasphory.cz . Rádi 
Vám je poskytneme i osobně v prosto-
rách EVK ve Smetanově ul. 156 nebo 
telefonicky na čísle 373 705 108.
S přáním hezkého léta,

Marek Vrba, jednatel EVK

HlEDátE ZAMĚStnání?

nabídka práce 
v Kašperských Horách 

- více na straně 9.
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Vážení spoluobčané, 
dnes bych se s Vámi všemi chtěla podělit 
o starosti, které si děláme o naše zelené lesy 
a také o stav vody na Šumavě vůbec.
Všichni jste jistě zaslechli nějaké informace 
o tom, že máme v Česku kalamitní stav ků-
rovce. Hlavním používaným argumentem je 
sucho, tedy nedostatek srážek. To je bezpo-
chyby jeden ze závažných důvodů, ale není 
rozhodně jediný.
Jak už to bývá, za každou nerovnováhu 
může člověk se svým špatným rozhodnu-
tím, v tomto případě jsou to nekompetentní 
kroky ministrů životního prostředí počínaje 
Bursíkem (Kyril 2007) a Brabcem konče. 
Ptáte se jakými?

Šumava se stala pokusným hřištěm pro  »
výzkumy úzce zaměřených vědců. Nikdo 
z přírodovědců nehodnotil ve svých stu-
diích lesní ekosystémy jako celek. Domní-
vám se, že tohle byl právě jeden z hlav-
ních důvodů, proč to na Šumavě mohlo 
dojít tak daleko. Jak daleko? Tak daleko, 
že minimálně ¼ území NPŠ je dnes mrt-
vým lesem a nebo nuceně vykáceným. 

Co se asi tak děje na plochách, které  »
ztratily své stromové patro? 
V letních dnech se na těchto plochách 
pohybuje teplota minimálně o 20 stupňů 
výše, než pod korunami vzrostlého zapo-
jeného lesa. 
Jak to v krajině působí? »
Jako stěna. Proudy horkého vzduchu 
stoupají vzhůru a brání tomu, aby se 
nad pohoří dostaly srážky. O těchto šu-
mavských proudech by vám jistě mohli 
vyprávět piloti malých letadel, rogal či 
balonů. 
My potřebujeme aby fungovala transpi-
race. Tedy schopnost rostlin, stromů, 
lesů pohlcovat sluneční energii a pomalu 
produkovat vodní páru a tím ochlazo-
vat prostředí. V noci vodní pára stoupá 
vzhůru, ochladí se, zkondenzuje a zase 
spadne dolů. Jenže mrtvý les či holiny 
(i velké lány) nemají takovou schopnost 
pohlcovat teplo a tak nad nimi vznika-
jí víry teplého vzduchu, které odhánějí 
mraky, takže krajina dále vysychá. Tohle 
nás přeci učili už na základní škole. Jak 

je možné, že lidé, kteří prezentují eko-
logickou elitu jsou schopni v televizi říci, 
že pro stav vody v krajině je lepší suchý 
strom, protože ten neodpařuje vodu. 
Opravdu jsme tuhle demagogii ochot-
ni přijmout za pravdu? A nebo už jsme 
všichni rezignovali?
Ještě vám musím říci, proč se bojíme  »
o naše lesy. Jistě jste všichni zaznamenali, 
že byla schválena novela zákona o ochra-
ně přírody a krajiny. Na základě změn 
v této novele nemůžeme na 600 hekta-
rech našich lesů (původní první zóny – 
dnes zóny přírodní) provádět ani asanaci 
kůrovcem napadených stromů. O tom, že 
kůrovec na Šumavě je stále velmi aktivní, 
není pochyb. My jsme nuceni přihlížet 
tomu, jak se kůrovec šíří z těchto míst 
do okolních lesů a lokalit, které doposud 
nebyly postiženy. Věřte, že ten pocit bez-
moci je hrozný. Je to přeci náš společný 
majetek a mělo by být snahou nejen les-
ního personálu, vedení města, ale každé-
ho z vás uchovat ho pro ostatní generace. 

Starost o naše lesy a přírodní prostředí je 
pro mě jedním z hlavních důvodů, proč se 
chci i po tomto nepovedeném volebním ob-
dobí věnovat komunální politice.

Hana Naušová

Budeme tu mít poušť?

V těchto dnech vrcholí turistická sezóna, 
a to se přirozeně projevuje i v našem měs-
tečku. Na náměstí a v jeho sousedství se 
hůře parkuje, v obchodech a nebo třeba na 
poště před námi stojí více zákazníků, přes 
náměstí projíždí o poznání více aut, večer 
se hledají obtížněji místa na restaurační za-
hrádce. Někdy se dokonce stane, že pečivo 
dojde při zvýšeném náporu dříve, než jsme 
zvyklí, a to je samozřejmě mrzuté. Se zvý-
šeným počtem turistů také roste množství 
odpadu nashromážděného v k tomu urče-
ných nádobách. 
A jaká pozitiva vlastně přináší cestovní 
ruch nebo-li turizmus pro obyvatele naše-
ho městečka?
Kašperské Hory jsou historicky významné, 
malebné horské městečko, umístěné v nád-
herném prostředí šumavské krajiny. Což 
je jistě krásné. Ovšem podstata současné 
společnosti a ekonomiky je založena na 
poměrně tvrdých ekonomických zákonitos-
tech, kdy především venkov je pod stále 
větším tlakem centralizace a z ekonomic-
kých důvodů omezování občanské vybave-
nosti. V „tuctovém“ městečku s necelými 
1500 obyvateli s nadprůměrným věkovým 
průměrem kdesi v pohraničí mimo hlavní 
dopravní tahy, by asi již dnes nebylo mož-

né nakupovat ve třech slušně zásobených 
samoobsluhách, mít funkční poštu, lékaře, 
bankomat a autobusové spoje umožňující 
vyřízení administrativních záležitostí či ná-
kupy v nejbližším okrskovém městě či do-
jíždění dětí do naší školy.
 Turizmus nikdy nebude přinášet zásadní 
příjmy do obecní pokladny. Nezanedbatel-
ně však rozšiřuje nabídku pracovních míst 
v našem městě. A nejedná se pouze o se-
zónní pomocné práce. Přijíždějící a často 
opakovaně se vracející se turisté jsou rov-
něž příležitostí k podnikání. Téměř každý 
turista chce ochutnat nějakou typicky regi-
onální, v našem případě šumavskou speci-
alitu, chce si odvézt nějaký dárek z dovo-
lené, aby mu tak tento suvenýr připomínal 
příjemně strávené chvíle. A k tomu určitě 
není třeba nějaký velký kapitál, k tomu je 
třeba invence a chuť. 
Asi je zbytečné, abych se nějak podrobně 
rozepisoval o přínosu turizmu pro nema-
lou část kulturní nabídky, kterou je možné 
v našem městě pravidelně využívat. Ať už 
to jsou programy pro veřejnost na náměs-
tí (které jsou navíc často zcela zdarma), 
v místním kině, kostelích a nově i ve dvo-
rech domů na náměstí nebo například na 
hradě Kašperk.

Jak je již uvedeno na začátku článku, turiz-
mus nepřináší pouze samé klady, ostatně 
jako nic na světě. Důležité je, abychom si 
definovali místo turizmu v životě našeho 
města. Cílem našich rozvojových dokumen-
tů, jejichž závěry se postupně uvádějí do 
praxe je, aby se Kašperské Hory rozvíjely 
jako klidné, čisté městečko, kde programová 
nabídka pro turisty bude založena na odpo-
činku a poznávání přírodního a historického 
bohatství doprovázeného bohatým a kvalit-
ním kulturním programem. Jednoduše ře-
čeno, nechceme být žádným „zážitkovým“ 
rezortem typu Lipno, aby se vše podřizovalo 
turizmu a stále se zvyšujícím nárokům turis-
tů. Chceme, aby pohyb turistů sebou nepři-
nášel negativní jevy, jaké známe například 
z center Prahy či Českého Krumlova, tj. že 
se v centru historického města v podstatě 
nedá žít, protože tam je vše výhradně pod-
řízeno přáním a i pseudopřáním turistů, z je-
jichž peněz pak profitují především Ti, kdo 
ani v daném městě nežijí. Jde nám o to, aby 
se i díky rozvoji cestovního ruchu podmínky 
pro život v našem městě zlepšovaly, a turiz-
mus sebou přinášel především příležitosti.

Zdeněk Svoboda

turismus a klidný život 
v Kašperských Horách
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Omluva
k článku nemocnice 

v Kašperských Horách

V příspěvku Vladimíra Horpeniaka „Ne-
mocnice v Kašperských Horách“ v minu-
lém čísle Kašperskohorského zpravodaje ve 
výčtu lékařů, kteří v tomto zdravotnickém 
zařízení zajišťovali noční služby vypadlo 
technickým nedopatřením při přepisování 
textu jméno místní zasloužilé dětské lé-
kařky paní MuDr. Marie Staňkové. Za 
toto nedopatření se čtenářům a přede-
vším paní doktorce Marii Staňkové velmi 
omlouváme a děkujeme za pochopení.

Vladimír Horpeniak

Pozvánka 
na zasedání

Zastupitelstva města Kašperské Hory

Další, poprázdninové, zasedání Zastu-
pitelstva města Kašperské Hory se 
uskuteční ve čtvrtek 13. září 2018 od 
17 hodin v Horském klubu. Na progra-
mu jednání mimo jiné budou – finanční 
a majetkové záležitosti města, pozem-
ková agenda, obecně závazné vyhlášky, 
investice a další. 

Zveme občany města k účasti na za-
sedání zastupitelstva.

-red-

termíny jednání Zastupitelstva 
města Kašperské Hory v roce 2018:

Poslední jednání zastupitelstva toho-
to funkčního období je stanoveno na 
13. září, předpokládaný termín ustavu-
jícího zasedání nově zvolených zastupi-
telů v listopadu bude zvolen dle data 
konání a následně potvrzení výsledků 
komunálních voleb, předpokládaný ter-
mín ZM v prosinci: 13. 12. 2018.

společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Müllerová Věra
Jirovcová terezie
Voldřich Miroslav
Piklová Helena
Holá Helena
němcová iva

Pekárek Bedřich
lišková Jiřina

Smola Vladislav
Šimek Jan

Černý Josef

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

Oznámení
Druhé kolo dotačního 

programu města

Zájemci o finanční příspěvek z dotač-
ního programu města Kašperské Hory 
Podpora vzdělávání, kultury, sportu, 
klubové, spolkové a další zájmové 
činnosti mohou podat žádost do dru-
hého kola od 1. do 31. srpna 2018 na 
podatelnu městského úřadu. Veškeré 
informace a formuláře jsou ke staže-
ní na www.kasphory.cz v sekci Úřední 
deska nebo Městský úřad/Formuláře, 
případně k dostání v kanceláři MěKIS.

-js-

Město Kašperské Hory
náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, iČ: 00255645

vyhlašuje v souladu se z. č. 315/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných 
celků a o změně některých dalších zákonů, dle z. č. 451/1991 Sb. a v souladu 

s nV 564/2006 Sb.

výběrové řízení na obsazení pozice
mzdov(ý)á účetní - účetní / matrikář(ka)

nástup: od 1. 9. 2018
Místo výkonu práce: Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce; 1,0 úvazku
Platová tř. 9 dle NV 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

náplň práce: komplexní zpracování mzdové agendy podle platných právních předpisů, 
agenda správy hřbitova, výkon státní správy na úseku matriky v rámci přenesené pů-
sobnosti na pověřeném úřadu.

Přihlášku mohou zájemci zaslat na adresu MěÚ Kašperské Hory, náměstí 1, 341 92 
Kašperské Hory, k rukám tajemnice úřadu, v označené obálce „VŘ mzdový(á) účet-
ní / matrikář(ka) – nEOtEVíRAt“, nejpozději do 6. 8. 2018 do 12 hodin.

Podrobnosti na úřední desce města - www.kasphory.cz
Datum vyhlášení 20. 7. 2018 

Ing. Andrea Staňková, tajemnice MěÚ K. Hory

Oznámení
Od července do konce roku 2018 budou probíhat stavební práce v rámci projektu 
Obnova pramenišť Starý a Nový Ždánov. Stavbu provádí společnost SMP CZ, a.s. za 
vysoutěženou cenu 18,4 mil. Kč vč. DPH.
V průběhu realizace této stavby bude částečně omezen provoz na silnici iii/1458 
směrem na nezdice a provoz na cyklotrasách 1141 a 1140 směrem od Kašperských 
Hor na Ždánov. Prosíme návštěvníky o zvýšenou pozornost.

Děkujeme za pochopení.
Městský úřad Kašperské Hory
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Je to už půl století, ale z paměti to nevy-
mizí i když se říká, že pamětníci už spíše 
zapomínají nežli si pamatují.
20. srpna 1968 jsem odjel s Janem Kučerou 
- tehdejším ředitelem Dětského domova 
v Kašperkách, do Prahy, kam vezl známou 
kolegyni. Tam dostal „skvělej“ nápad zajeti 
do Žitavy-Zittau v NDR, zakoupiti si průto-
kový ohřívač vody, což tady u nás v rámci 
Vzájemné hospodářské pomoci se sousedy 
nebyl k mání. Tam přespíme u kamaráda 
a doma řekneme, že jsme se zdrželi v Pra-
ze. A tak se také stalo.
V noci ve vilové čtvrti jsem byl vzbuzen 
hlukem ze vzdálené silnice. To mi nešlo na 
rozum. Když ráno hlas z českého rozhlasu 
volal občany k obraně rozhlasu, domníval 
jsem se, že si spletli pásek a pustili re-
portáž z května 1945. Ale po chvíli jsme 
pochopili co se vlastně děje. Že ti bratři 
z východu a sousedé z jihu a severu nám 
přivezli na tancích, letadlech a kanonech tu 
bratrskou pomoc.
Hned po rozloučení s hostitelem jsme 
nasedli do auta a rychle domů. Ale před 
hranicí vojáček s flintičkou nám sdělil, že 
hranice je gespert zavřena a neví na jak 
dlouho. Ani na třetí pokus se nám zdolat 
hranici nepovedlo. Zkušenější Honza, za 
marky co jsme měli, zakoupil kanystry ben-
zinu a potraviny v předtuše delšího nežá-
daného pobytu v NDR. K večeru jsme se šli 
ohlásit na policii, ať se o nás postarají, když 
nás tam chtějí. Tak nás odvezli s eskortou 
jako zločince – pilně jsem sledoval mapu 
do vesničky Oberkunenstdorf, kde už byl 
zřízen internační tábor pro ty co nepustili 
domů. Shodou náhod to byl dětský domov 
za kterého chovance museli přesunout ji-

nam. Takže Honza byl zase ve svém. Užili 
jsme si tam“ krásných“ pět dnů, stali jsme 
se mluvčími české skupiny a v očích vedou-
cích jsme byli nepříjemní revolucionáři. Pa-
matuji jak Honza se stále marně domáhal 
spojení s naším vyslanectvím a já česky dis-
kutoval trochu sprostě s oficírem, který nás 
přesvědčoval, abychom jen poslouchali roz-
hlasovou stanici Fltavu. Tak jsem mu řekl, 
že je vůl a on odvětil „já rozuměla trochu 
šesky, já byla za fálky f Liberec“.
Když jsme se z rozhlasu dozvěděli po pěti 
dnech, že hraniční přechod Vansdorf je 
otevřen, byl přistaven malý bus pro ty co 
nejeli autem. V čele kolony jelo policejní 
auto, pak my, neb jsme věděli, že kdo při-
jede na hranici první, dostane kytici růží. 
A tak ta kytka byla naše.
Přívítal nás starosta a po přespání v hote-
lu jsme konečně mohli rodinám sděliti co 
je s námi. To byla úleva že jedeme domů. 
Naštěstí Honza znal 
dobře naši republi-
ku, jinak podle oto-
čených ukazatelů 
bychom domů nikdy 
nedojeli. No a ve-
čer bylo doma co 
vyprávět.
Takže 21. srpen 
v Kašperkách jsem 
zmeškal, ale odpor 
k novodobým oku-
pantům jsme nadále 
vyjadřovali zveřejňo-
váním letáků a růz-
ných tiskovin apod. 
Vážil jsem si velmi 
odvážného činu 

tehdejšího velitele posádky Jirky Valáška, 
který nepustil rusáky do města a vykázal 
jim cvičák na Ždánově. Také byla obnove-
na činnost skautské ogranizace a zasazena 
Lípa svobody. A jak to tak na světě chodí, 
každý dobrý čin je po zásluze potrestán. Po 
pár letech byli mnozí co se s okupací nikdy 
nesmířili, zásluhou rudého „bosse“ Vlas-
timila Suchánka a jeho nohsledů náležitě 
odměněni. Ale to už je jiná kapilola a také 
by neměla býti zapomenuta.
Bylo to tehdy, jak mnozí ještě dneska tvrdí, 
lepší než dnes????

-ek-

jak jsem prožil srpen 1968

Sázení Lípy svobody před městským kinem

Odjezd rusáků

Podrobná chronologie událostí  
20. a 21. srpna 1968  

(čerpáno ze stránek Ústavu pro 
studium totalitních režimů )

20. srpna 1968

17.00 anonym telefonicky informuje zpra-
vodaje ČTK v Budapešti, že o půlnoci začne 
vojenské obsazování Československa. Žádá 
o okamžité předání této informace vojen-
skému přidělenci zastupitelského úřadu. 
V 18.10 tuto zprávu předává čs. velvysla-
nec Púčik do Prahy
20.00 sovětský velvyslanec v USA Anatolij 
Dobrynin navštěvuje prezidenta Lyndona 
Bainese Johnsona a informuje jej o nad-

jak probíhaly události před 50 lety?
cházející invazi armád pěti zemí Varšavské 
smlouvy do Československa. Johnson krátce 
po tom svolává mimořádné zasedání Rady 
národní bezpečnosti
21.05 na vojenském letišti v Brně-Tuřanech 
přistál sovětský speciál Antonov An-24 
s dvacítkou civilistů v uniformách Aeroflotu, 
ve skutečnosti se jednalo o příslušníky KGB
21.52 na letiště v Ruzyni přiletěl z Moskvy 
civilní speciál An-12. Letadlo zůstalo stát na 
stojánce Aeroflotu, nikdo z něj nevystoupil
21.40 čs. hranice překročily v prostoru 
Vejprt dva sovětské tanky a dva obrněné 
transportéry. Po chvíli se vrátily zpět na 
území NDR
22.20 na letiště v Ruzyni přilétá speciál 
Il-14 ze Lvova. Vystoupilo z něj asi 25 ci-
vilistů, kteří po setkání s náčelníkem OPK 
Ruzyně plk. Stachovským a velitelem 

letky MV pplk. Eliášem odjeli do města
23.00 osádka letounu An-12 na Ruzyni 
požádala o povolení ke spuštění motorů le-
tadla, údajně kvůli provedení motorových 
zkoušek. Ve skutečnosti motory sloužily 
jako energetický zdroj pro činnost elektro-
nických naváděcích systémů
23.00 začalo ze vzduchu i ze země masivní 
elektronické rušení signálů čs. radarových 
stanovišť. Jeho ozvuky se projevily i na ob-
razovkách radarů západních zpravodajských 
služeb
23.00 vojska pěti zemí Varšavské smlouvy 
(SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR) překročila 
čs. hranice. Nejsilnější vojenské uskupe-
ní složené z divizí Severní skupiny sovět-
ských vojsk v Polsku, 2. polské armády, 

Pokračování na straně 15
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Letošní Den hudby v Kašperských Horách 
byl připraven pro návštěvníky a obyvatele 
tohoto města ke konci měsíce června. Vše 
začalo koncertem kašperskohorského kla-
rinetisty Martina Kanaloše, který v pátek 
v kině (po uzavírce opět otevřeném) pro 
diváky připravil zajímavý hudební prožitek 
v podobě vážné hudby. Pak byl promítnut 
pro zájemce hudební dokument o legendár-

den hudby v Kašperských 
Horách byl jiný a zněl

ním kytaristovi Ericu Claptonovi. V sobotu 
dopoledne se před kostelem začali nejdříve 
připravovat trhovci s občerstvením a pak 
v prostoru u muzea vyrůstalo podium pro 
hlavní hudební program. Ten byl letos se-
staven pro příznivce sborového zpěvu, 
komorní hudby, blues a jižanského rocku 
a hlavně populární hudby. Součástí letoš-
ního Dne hudby byl také 1. šumavský sraz 

příznivců skupiny Depeche Mode. Hlavním 
hudebním hostem byl letos Petr Bende 
a Depeche Mode revival z Ústí nad Labem. 
Den hudby byl letos v Kašperských Horách 
jiný co se týče hudební nabídky. Někdo byl 
hudebně spokojen a někomu mohlo letos 
něco chybět. Ale o tom je přece Den hud-
by. Každý posluchač má svůj hudební vkus 
a je naladěn na to svoje. Každému není 
možné se zavděčit. Poděkování patří všem, 
kdo se podíleli na klidném průběhu a také 
organizátorům z řad celorepublikových pří-
znivců skupiny Depeche Mode. V závěru 
vytvořili krásnou atmosféru v rámci kon-
certu Depeche Mode revival zakončenou 
ohňostrojem.

-rn-

Go Spirit vše začínali Hudební znalostní soutěž pro 4 soutěžící

Prachatický klarinetový soubor
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CVIČENÍ  
PRO ZDRAVÍ
KDY: KAŽDÉ ÚTERÝ OD 17:00
(začínáme 3.července 2018)

KDE: malý sál 
SPORTOVIŠTĚ KAŠPERSKÉ HORY

Vhodné pro mládež, dospěláky 
 i seniory.

Pomůže při bolestech zad, kloubů,
vadném držení těla i špatné náladě. 

Těší se na Vás Mili Vinická, 
 vaše fyzioterapeutka :)

3.–5. SRPNA 2018

OSTATNÍ STÁNKY A ATRAKCE NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ
změna p�og�amu ��h�azena

17:00 Pobožnost � koste�e s�. Ma�két� 
17:20 P�ocesí ke koste�u Pann� Ma�ie Sněžné
18:00 Poutní mše s�atá (česko-německá)      
  s Mons. A. Pintířem 
  (koste� Pann� Ma�ie Sněžné) 

19:45 Konce�t COLLEGIUM MARIANUM  
  (koste� s�. Ma�két�)

21:30 Pouťo�á zába�a - h�aje RANKL SEPP 
   (náměstí)

Neděle 5. srpna
10:00 S�a�nostní poutní mše s�atá
  (koste� s�. Ma�két�)

11:30 Komento�aná p�oh�ídka města  
  (p�odej �stupenek � in�ocent�u na �adnici)

14:00 VIII. �očník setkání ha�monikářů
  (náměstí)

15:00 Požehnání poutníkům
  hudební dop�o�od Eibnschsch�äge� Sänge� 
  (koste� Pann� Ma�ie Sněžné) 

V SOBOTU I V NEDĚLI PO CELÝ DEN S TA R O Č E S K Ý  J A R M A R K  NA 
NÁMĚSTÍ

Pátek 3. srpna 
17:00 Mše s�atá
  (koste� s�. Ma�két�)

21:00 Ado�ace Nejs�ětější S�átosti
  (koste� Pann� Ma�ie Sněžné)

22:00 INGREDIENTE - h�as ze Šuma�ské  
  pouště | noční konce�t
  (koste� Pann� Ma�ie Sněžné)

Sobota 4. srpna 
10:30 Komento�aná p�oh�ídka města  

  (p�odej �stupenek � in�ocent�u na �adnici)

13:00 Fo�k�o�ní soubo� P�zeňsk� MLS
  (náměstí)

14:30 Křest knih� Ondřeje Fibicha         
     (náměstí)

15:00 Fo�k�o�ní soubo� Ja�o� z Lomnice  
  nad Lužnicí
  (náměstí)

POUŤ
KAŠPERSKÉ HORY

Změna p�og�amu ��h�azena.

KINO PRO DĚTI
s�pno�é úte�k�

07.08.2018
od 17.00 hod.

Animo�an� / Rodinn�
Česko 2016

Dé�ka: 80 min
M�ádeži přístupno

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

Pat a Mat �e 
��mu

21.08.2018
od 17.00 hod.

Rodinn� / Komedie / Fantas�  

USA 2014

Dé�ka: 97 min
M�ádeži přístupno

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

Škatu�áci28.08.2018
od 17.00 hod.

Rodinn� / M�ste�iózní / 
Dob�od�užn� 

USA 2011

Dé�ka: 121 min
M�ádeži přístupno

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

Hugo a jeho 
�e�k� obje�

Komedie / Hudební / Rodinn� 
Fantas� 

USA 2017
Dé�ka: 105 min
M�ádeži přístupno

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

Coco14.08.2018
od 17.00 hod.

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

LETNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
VÝROBA VINUTÝCH KORÁLKŮ

UKÁZKA VÝROBY VINUTÝCH 
KORÁLKŮ  S MOŽNOSTÍ 
VYTVOŘIT SI VLASTNÍ 
ORIGINÁLNÍ KORÁLEK 

TERMÍNY: 
25. 6. | 9. 7. | 16. 7. | 30. 7. | 
13. 8. | 20. 8. | 27. 8. |
VE VESTIBULU KINA 

CENA: 70 KČ ZA KORÁLEK

začátek 
od 14:00

���.k��a�k�.cz
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Dokončení ze strany 10

38. sovětské armády Příkarpatského vo-
jenského okruhu, 11. gardové tankové ar-
mády Pobaltského vojenského okruhu (asi 
12 divizí podporovaných jednotkami 4. a 9. 
letecké armády) postupovalo na Jablonec 
nad Nisou, Náchod, Hradec Králové, Olo-
mouc, Ostravu a Žilinu. V NDR bylo k in-
vazi připraveno zhruba 9 divizí (sovětská 
1. gardová tanková a 20. gardová moto-
střelecká armáda, východoněmecké 7. tan-
ková a 11. motostřelecká divize a 12. po-
hraniční brigáda speciálně zřízená pro tuto 
operaci) podporovaných sovětskou 24. le-
teckou armádou, které měly postupovat na 
Prahu, Plzeň a podél jihozápadních hranic 
ČSSR. Jednotky Jižní skupiny sovětských 
vojsk posílené o zesílenou 8. maďarskou 
motostřeleckou divizi (celkem 6 - 7 divizí) 
s 36. sovětskou leteckou armádou a ma-
ďarskou leteckou jednotkou zahájily postup 
na Bratislavu a Břeclav. Z prostoru Užhoro-
du nastupovala část 38. armády doplněná 
bulharským 12. motostřeleckým plukem ve 
směru Košice - Banská Bystrica. Počet vo-
jáků prvního sledu, kteří se bezprostředně 
účastnili invaze, je odhadován na 70 000 
mužů a 1800 tanků z Polska, 35 000 vo-
jáků a 1300 tanků z NDR, 40 000 vojáků 
a 1500 tanků z Maďarska; spolu s nimi pře-
šlo hranice na 20 000 mužů týlních oddílů, 
speciálních technických útvarů a policie, 
celkem se jednalo o 160 000 mužů a 4600 
tanků
23.00 na Hlavní správu StB došlo z oddě-
lení pohraniční kontroly v Cínovci hlášení 
o narušení čs. hranice cizími vojsky. Podob-
né zprávy přicházejí vzápětí z dalších OPK. 
Krátce na to jsou všechna spojení přeruše-
na. V téže době jsou dány pokyny skupině 
podporovatelů invaze v StB k zahájení ob-
sazování objektů MV
23.00 ministr národní obrany gen. Martin 
Dzúr hovoří telefonicky s ministrem obrany 
SSSR maršálem A. A. Grečkem, který jej 
varuje před ozbrojeným odporem vůči vo-
jenským jednotkám vstupujícím do ČSSR
23.00 skupina sovětských důstojníků se 
dostavila do budovy Generálního štábu, 
kde se snažila zabránit jakémukoli ozbroje-
nému odporu československé lidové armá-
dy (ČSLA)
23.00 vedoucí sekretariátu ministra vnitra 
J. Pavla telefonicky sděluje předsedovi vlá-
dy O. Černíkovi, že vojska překročila státní 
hranice. Černík nevěří a žádá o prověře-
ní zprávy. Politbyro ÚV KSČ (PÚV KSČ) 
v této době stále ještě jednalo, protáhlo se 
projednávání materiálů pro XIV. sjezd KSČ. 
Na pořad jednání se proto teprve dostá-
vala zpráva skupiny Indra – Kolder – Biľak 
o politické situaci v Československu, která 
měla podle autorů být ideovým zdůvod-
něním invaze a měla získat souhlas členů 

předsednictva ÚV KSČ se vstupem vojsk
23.05 v Českém Těšíně byli sovětskými 
vojáky zadrženi na strážnici dva příslušní-
ci VB. Byli odzbrojeni a propuštěni až po 
dvanácti hodinách. V počátečních dnech 
okupace docházelo k zadržování příslušní-
ků ozbrojených složek okupačními vojáky 
po celé republice
23.21 letoun Il-14 odlétá z Ruzyně smě-
rem na Lvov
23.30 gen. M. Dzúr se vrací na minister-
stvo národní obrany, svolává poradu Vojen-
ské rady a telefonicky oznamuje O. Černí-
kovi, že vojska Varšavské smlouvy obsazují 
Československo
23.30 velvyslanec SSSR S. V. Červoněnko 
přichází k prezidentovi Ludvíku Svobodovi 
a oznamuje mu, že na žádost stranických 
a státních představitelů překročila vojska 
hranice Československa. Vzápětí je prezi-
dent telefonicky požádán, aby se dostavil 
na schůzi PÚV KSČ
23.35 zahájila skupina příslušníků StB akci 
k zajištění ruzyňského letiště pro přílet so-
větských výsadkářů
23.40 O. Černík přerušuje zasedání PÚV 
KSČ zprávou, že cizí vojska obsazují ČSSR
23.45 náměstek ministra vnitra plk. Šal-
govič, který se v čele skupinky pracovní-
ků ministerstva vnitra podílel na přípravě 
a provedení invaze, nařizuje zesílit ochranu 
objektu ÚV KSČ a budovy ministerstva vni-
tra na Letné a posílit ochranu všech členů 
PÚV KSČ (mimo Koldera, Biľaka a Indry, 
kterým poskytují ochranu příslušníci II. 
správy HS-StB). Nařizuje také převzetí ve-
dení I. správy ministerstva vnitra (rozvěd-
ky). Před půlnocí se do budovy Čs. rozhla-
su v Praze dostavil bývalý ústřední ředitel 
M. Marko s tím, že jej posílá Dubček, aby 
zajistil odvysílání nějaké důležité zprávy
24.00 na hlavní správě StB (HS StB) je vy-
hlášena úplná pohotovost
24.00 na zasedání PÚV KSČ se dostavili pre-
zident L. Svoboda a ministr vnitra J. Pavel

21. srpen 1968

00.00 Rakousko uzavřelo hranice s Česko-
slovenskem a Maďarskem
00.00 letiště v Ruzyni nesmí přijímat ani 
odbavovat žádná letadla
00.20 gen. Dzúr vydává rozkaz ponechat 
všechna vojska v kasárnách, štáby svazů 
a svazků povolat na pracoviště a neopouš-
tět mírovou posádku, v žádném případě ne-
používat zbraně a poskytnout sovětským 
vojskům na čs. území všestrannou pomoc
00.45 gen. Dzúr vydává rozkaz velitelům 
10. letecké armády a 7. armády protivzduš-
né obrany státu. Nařizuje zákaz vzletu 
všech letounů, zabezpečit přistávání sovět-
ských letounů na letištích Brno a Ruzyně, 
zákaz jakéhokoli použití zbraně, sovětským 
vojskům poskytnout všestrannou pomoc

00.55 plk. Šalgovič nařizuje náčelníkům 
krajských správ SNB vyhlásit ihned poho-
tovost příslušníků, obsadit sdělovací pro-
středky a vysílačky radioamatérů, vejít ve 
styk s vedoucími těchto prostředků a za-
bezpečit, aby vysílaly jen ty relace, které 
budou soužit k zabezpečení klidu a ve-
řejného pořádku, provést přísná opatření 
k zabezpečení ochrany budov SNB, skladů 
s výzbrojí a výstrojí. Vše se má podniknout 
v naprosté konspiraci
01.00 gen. Dzúr sděluje Dubčekovi a Čer-
níkovi informaci o vydaných rozkazech, 
Černík jej žádá, aby se dostavil do vlády. 
Sovětský důstojník však Dzúrovi odchod 
nepovoluje
01.00 prezident Svoboda opouští zasedání 
PÚV KSČ a vrací se na Hrad, odjíždí i mi-
nistr J. Pavel
01.00 plk. Klíma přebírá na Šalgovičův po-
kyn budovu MV na Letné
01.00 na Šalgovičův pokyn jsou podle se-
znamu izolováni někteří vedoucí pracov-
níci I. správy MV. Současně je vyhlášena 
pohotovost a zajištěny sklady výzbroje 
a výstroje
01.00 na ruzyňské letiště přijelo několik 
aut společnosti Aeroflot, z nichž vystoupili 
civilisté a důstojníci. Setkali se s plk. Eliá-
šem a pplk. Tachovským
01.05 v Ipelskom-Predmostiu byl maďar-
skými vojáky postřelen stržm. VB Jozef 
Mačaj, protože odmítl vydat zbraň
01.15 vedení Hlavní správy Veřejné bez-
pečnosti vyhlašuje pohotovost pro přísluš-
níky a dává pokyny k posílení pořádkové 
služby ve velkých městech
01.15 skupina pracovníků StB přišla do bu-
dovy Čs. rozhlasu na Vinohradech
01.15 příslušníci StB zesílili operativní 
ochranu u zastupitelských úřadů USA, 
Velké Británie, Francie, Kanady, Jugoslávie 
a Rumunska
01.30 náčelník krajské správy SNB v Praze 
vydává příkaz k obsazení televizního vy-
sílače Petřín, ústředny rozhlasu po drátě 
a mezinárodní telefonní ústředny
01.30 PÚV KSČ přijalo většinou hlasů 
proti čtyřem (Biľak, Kolder, Rigo, Švest-
ka) prohlášení „Všemu lidu Českosloven-
ské socialistické republiky“, v němž se 
psalo, že intervence nastala bez vědomí 
nejvyšších státních a stranických orgánů 
a označilo ji za akt odporující nejen všem 
zásadám vztahů mezi socialistickými státy, 
ale i za popření základních norem meziná-
rodního práva. Vyzvalo zároveň občany, 
aby zachovali klid a nekladli postupujícím 
vojskům odpor
01.30 Československý rozhlas vysílá na 
stanici Praha a na všech připojených vysíla-
čích upozornění, aby posluchači nevypínali 
přijímače, probudili své sousedy a vyčkali 
důležité informace, která se v brzké době 
objeví ve vysílání
Dokončení celého článku naleznete na 
webových stránkách města www.kas-
phory.cz v menu Zpravodaj.

Karel Větrovec, kronikář

jak probíhaly události před 50 lety?
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v Kašperských Horách je silnou duchovní 
tradicí, její slavení se nepodařilo potlačit 
ani komunistickému režimu. V nové době je 
zájem obnovit mezinárodní charakter této 
slavnosti a posílit její kulturní prvky. Ma-
riánská pouť v městě na starodávné Zlaté 
stezce je tak i dnes příležitostí k setkávání 
lidí dobré vůle z blízka i daleka. 

-vh-

Kašperské Hory patří ke známým pout-
ním místům v Čechách. Počátky mariánské 
poutní tradice v Kašperských Horách spa-
dají do 17. století. Původním cílem pout-
níků se stala malá kaplička na jižním okraji 
města, nazývaná „Grantl“ a vystavěná 
u dodnes vydatného pramene, jehož voda 
byla prohlašována za léčivou. Do dnešní 
podoby a velikosti se kaple přestavovala 
a rozšiřovala z dobrovolných příspěvků vě-
řících za děkana Mikuláše Toeppera v le-
tech 1815 – 1816. Od roku 1817 mohly 
být v kapli slouženy mše svaté. Ve svatyni 
byla už v roce 1690 umístěna dobová kopie 
milostného obrazu Panny Marie Klatovské, 
malba na dřevěné desce, kterou do stán-
ku věnovali místní měšťané – manželé Jiří 
a Anna Prunovi.
O vzniku tohoto poutního místa vypráví 
řada lidových pověstí. Nejznámější z nich 
líčí příběh chudého tovaryše z Klatov, kte-
rý jako jediné dědictví po matce vzal s se-
bou do světa obraz Panny Marie. Cestou 
odpočíval pod Kašperskými Horami. Když 
chtěl pokračovat v cestě, nemohl pohnout 
s tlumokem, ve kterém měl obraz. Místní 
děkan jev vysvětlil tím, že Matce Boží se 
na tomto místě zalíbilo. Tak byl pro ob-
raz zřízen stánek, který se stal cílem stá-
le rostoucího počtu poutníků, kteří sem 
přicházeli zejména na svátek Panny Marie 
Sněžné 5. srpna. Zájmu poutníků z blízka 
i daleka stará poutní kaple záhy nestači-
la a tak bylo rozhodnuto o výstavbě nové 
poutní svatyně. Poutní kostel zasvěcený 
Panně Marii Sněžné se stavěl z různých 
darů a příspěvků v blízkosti původní pout-
ní kaple a pramene v letech 1850 – 1867. 
Jednolodní novorománskou stavbu s dvěmi 
věžemi v průčelí realizoval sušický stavitel 
Josef Mirvald podle plánů místního zednic-
kého mistra Jana Buchingera. 
Vystavění poutního kostela přispělo 
k tomu, že Kašperské Hory se staly vý-
znamným poutním místem, kam směřovala 
procesí nejen z okolních osad a měst, ale 
i ze vzdálenějších oblastí Čech a Bavorska, 
dokonce i z Vídně. V době kolem roku 1900 
se odhadovalo, že do Kašperských Hor při-
cházelo na den 5. srpna kolem deseti tisíc 
poutníků. Zvlášť se připomínala slavná pouť 
v roce 1910, kdy vídeňští poutníci přinesli 
do města dodnes dochovanou nádhernou 
sochu sedící Panny Marie Sněžné s žehna-
jícím Ježíškem, vytvořenou v jihotyrolském 
řezbářském středisku Grödenu. Jako svátek 
setkávání Čechů a Němců zachytil kašper-
skohorskou pouť v druhé polovině 19. sto-
letí spisovatel Karel Klostermann ve svém 
románu V ráji šumavském. Novodobou 
úctu českých poutníků k Matce Boží doklá-
dá Kašperskohorská poutní píseň, jejíž slo-
va složil katolický teolog a básník Dr. Če-
něk Tomíško v roce 1948. Šumavská pouť 

několik vět z poutního 
kázání P. Františka nováka
„...Přišli jsme dnes k Matce Boží, na 
toto poutní místo, do tohoto chrámu, 
kde trůní její socha na našem oltáři... 
Přicházíme slavit pouť mariánskou, to 
znamená, že Pannu Marii chceme ctít 
také jako naši Nebeskou Matku.
Neseme k ní své srdce, ne to pouťové, 
perníkové, ale skutečně to vlastní, lid-
ské, pro které ona má tolik pochopení, 
jak pro jeho slabost, tak i pro jeho ve-
likost... Chceme se od Ní naučit obno-
vené lásce, kterou tolik potřebuje tento 
náš svět, zvlášť rodiny často rozdělené 
nepochopením i nenávistí... Chceme 
se tu duchovně občerstvit, předložit Jí 
všechny naše problémy, starosti i těž-
kosti... Prosme s důvěrou o to, co nám 
leží na srdci nejvíc!...
Jsme pozváni na pouť k Ní, a Maria 
je dobrá hostitelka! Buďme též i my 
dobrými hosty! Dobrá hostitelka na-
bízí to, co má nejlepšího. Maria též! 
Svého Syna - Krista! Drží ho v náruči, 
nabízí ho v Jeho Slovu, i jako slavnostní 
pokrm ve svátostné Hostině svatého 
přijímání... 
V našem oslnivém věku techniky, ato-
mové energie, elektroniky, automati-
zace, kybernetiky, meziplanetárních 
letů... Maria stále připomíná světu 
nekonečnou moc stále přítomné čisté 
lásky, tiché oběti, spravedlnosti, svě-
domí, ale i trpělivého mlčení uprostřed 
kraválu tohoto světa!...
Panna Maria je největší ženou v dě-
jinách, je naší mocnou Přímluvkyní 
u Boha! 
Je Matkou Boží..., ale je i Matkou 
naší! 
Buďme klidní, vždyť máme tutéž Mat-
ku, jakou má Bůh!...“

Z poutní promluvy P. Františka Nováka 
(1920 – 1985), dlouholetého duchov-
ního správce v Kašperských Horách 
o místní poutní slavnosti Panny Marie 
Sněžné v roce 1976. Otec František pů-
sobil v naší farnosti a okolí většinu své-
ho produktivního života v letech, které 
byly pro naši církev nejtěžší. Mimo jiné 
díky své hluboké víře a osobnímu na-
sazení se významně zasloužil o to, že 
tradice lidnatých mariánských poutí 
v Kašperských Horách se bez přeruše-
ní důstojným způsobem udržela i přes 
nepřízeň tehdejšího totalitního ateis-
tického režimu.

připravil Vladimír Horpeniak

Kašperská Pouť Panny Marie sněžné

Socha Panny Marie Sněžné se žehnajícím Ježíš-
kem, kterou do Kašperských Hor přinesli poutníci 
a krajané z Vídně o památné mariánské poutní 
slavnosti roku 1910. Socha byla zhotovena v jiho-
tyrolském řezbářském středisku Grödenu. Je umís-
těna na hlavním oltáři arciděkanského kostela sv. 
Markéty v Kašperských Horách. Historické foto 
Hynek Pulánek

Poutní kostel P. Marie Sněžné, grafika Rudolfa 
Nowaka mladšího, Muzeum Šumavy
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Opět po roce se těšíme na dobu poutě. 
Děti s rodiči vyrazí na kolotoče, v domác-
nostech voní slavnostní pokrmy a turisté si 
užívají trhů s rukodílnými výrobky. Pro vě-
řící je to především čas oslavy Boha. Pouť 
je ale také od slova putování a to se dnes 
opět vrací do života mnohých lidí, nejen 
těch věřících a praktikujících křesťanů. Do-
slova hitem je třeba pouť do kostela sv. 
Jakuba v Santiagu de Compostela. Během 
pouti má poutník možnost vybočit z kolejí 
běžného života, vidět svůj život s odstu-
pem, poprosit či poděkovat třeba za uzdra-
vení a být sám se sebou, ale také sám s Bo-
hem, pokud vnímá tuto transcendentální 
dimenzi života. Pouť je tedy také o oběti. 
Častokrát i dnes maminky stihnou kolotoče 
až v neděli večer a tatínkové pěkně provět-
rají peněženku…
V Kašperských Horách je pouť k Panně 
Marii. Panna Maria se dala celá do služeb 
Boha a pomáhá nám i dnes v „našich po-
třebách.“ Jedno novodobé přísloví říká, že 
„maminky jsou jako špendlíčky, drží rodinu 
pohromadě“. Tak stejně tak drží PM pohro-

Ke kašperskohorské pouti
madě svět proti různým egoistickým ten-
dencím spolu s námi, kteří se modlíme.
Na její přímluvu jsou mnohé prosby vysly-
šeny, přestože ona sama je velice tichá.

A to je výzva i pro nás. V tichosti můžeme 
zaslechnout Boží vůli, která je pro každého 
nejlepší, byť to tak bezprostředně nevypa-
dá a je to třeba i bolestivé. I Marii nakonec 
spočinul v náručí její Syn. Tak nechť se PM 
Sněžná za nás přimlouvá!
Podrobný rozpis pouti naleznete na 
letáčcích.

Za Římskokatolickou farnost Jiřina Panušková

Součástí bohatého pouťového programu 
v Kašperských Horách bude také vystoupe-
ní zajímavých folklorních souborů. V sobo-
tu 4. srpna ve 13 hodin vystoupí na náměstí 
folklorní soubor Plzeňský MLS. Tento malý 
lidový soubor je skupina muzikantů a zpě-
váků, která se vytvořila v roce 2009 kolem 
upravovatele lidových písní a tanců Miro-
slava Šimandla, známého svým působením 
nejen na pódiích, ale i na vlnách Českého 
rozhlasu Plzeň. Soubor tvoří mladí lidé, pře-
vážně posluchači či absolventi Konzervato-
ře Plzeň, kteří se folklóru věnují od dětství. 
Letos se plzeňský MLS stal Laureátem MFF 
Strážnice 2018. Ve 14.30 hodin představí 
spisovatel Ondřej Fibich svojí novou knihu 
Karel Klostermann - Vzpomínky na Šumavu 
IV – zapomenuté zápisky. V této knize je 
zbytek fejetonů, které spisovatel nezahrnul 
do prvotiny Böhmerwald Skitzen (1890). 
Druhým folklorním souborem bude Javor 
z Lomnice nad Lužnicí. S tímto souborem 
oblečeným do tradičních blatských krojů, 
se můžete seznámit s folklórem jižních 
a západních Čech. Soubor tvoří 25 členů ve 
věku od 15 let do neurčita. Večer ve 21.30 
hodin vypukne v sobotu tradiční pouťo-
vá zábava s kašperskohorskou skupinou 
Rankl Sepp. V neděli 5. srpna se mohou 
návštěvníci a obyvatelé Kašperských Hor 
těšit na VIII. ročník Setkání harmonikářů. 
Ve 14 hodin opět na náměstí se bude tan-

Během pouti v Kašperských Horách proběhne křest nové knihy 
i folklorní vystoupení a nebude chybět pouťová zábava a harmonikáři.

čit a zpívat. Snad 
pověst o prokle-
tí cikánky nezka-
zí počasí a pouť 
v Kašperských 
Horách bude pro 
všechny krásným 
prázdninov ým 
zpestřením ná-
vštěvy Šumavy.

-rn-

→ soubor MLS
↓ soubor Javor
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V sobotu 30. června 2018 zažila osada 
a farnost Albrechtice u Sušice významnou 
událost. Slavilo se zde patrocinium místního 
kostela sv. Petra a Pavla za účasti četných 
domácích, ale především bavorských pout-
níků včele s opatem tamního premonstrát-
ského kláštera ve Windbergu Hermannem 
Josefem Kuglerem OPraem. Obec Albrech-
tice a klášter ve Windbergu spojuje totiž 
společná historie začínající v časech před 
více než osmi stoletími. Albrechtice už před 
rokem 1174 daroval klášteru ve Windbergu 
český král Vladislav. Premonstráti z Win-
dbergu, které podporoval mocný rod pánů 
z Bogenu, se o albrechtický statek, kostel 
i farnost starali až do počátku 19. století. 
Význam kostela v Albrechticích zdůrazňu-
je jeho údajné založení králem Vladisla-
vem a vysvěcení třetím královým synem 
Albrechtem, salcburským arcibiskupem 
5. ledna 1179. Předpokládá se, že kamenné 
jádro dnešního kostela skutečně pochází 
z 12. století. Kostel zdobí vzácné středo-
věké nástěnné malby ze 14. a 15. století 
a také nádherný kamenný portál z doby 
kolem 1240, který patří k nejstarším proje-
vům gotiky u nás.
Sobotní slavnostní bohoslužba přilákala do 
starobylého chrámu nezvykle veliké množ-
ství domácích věřících, ale pak zejména 
poutníků z Bavorska. Kromě hostí z bavor-
ského Windbergu sem přijela například vel-
ká skupina členů německé sekce spolku VIA 
NOVA z Deggendorfu. Poutní mši svatou 
sloužil opat Hermann Josef Kugler spolu 
s domácím duchovním správcem P. Jiřím 
Voráčkem. Ve svém kázání pan opat hovo-
řil o velikém díle, které pro církev vytvořili 
oba svatí apoštolové 

Poutní setkání v nejstarším kostele Šumavy
Petr a Pavel. Připomněl také rozdílnost 
jejich povah a poslání. Závěrem zdůraznil: 
„Svatí Petr a Pavel – sjednocení v lásce Kris-
tově a přesto tak rozdílní. Církev žije z roz-
manitosti, trochu jako Petr a trochu jako 
Pavel, vždy obojí, nikdy jen v jedné podobě. 
Jsme sjednoceni ve víře a přesto rozdílní. Při 
dnešní bohoslužbě to vše živě proží váme. 
Oba naše národy, Češi a Němci, mají rozdíl-
né tradice. Mají společnou pohnutou histo-
rii, někdy poznamenanou velkým utrpením. 
Mluvíme rozdílnými jazyky a přece jsme nyní 
sjednoceni ve společné víře. Věříme v Pána, 
který vstal z mrtvých, kterého zvěstovali 
apoštolové Petr a Pavel. A to je církev ve své 
rozmanitosti. Amen.“
Při bohoslužbě v Al-
brechticích zazníva-
la čeština, němčina 
i sjednocující latina, 
lidé zpívali české 
a německé duchov-
ní písně, mši svatou 
skvěle doprovo-
dil pěvecký sbor 
Academiae Mariae 
Sanctae sbormistra, 
sušického rodáka 
Jakuba Waldmanna 
spolu s krojovaným 
žesťovým souborem 
z Windbergu. Vý-
znamné místo v al-
brechtické slavnosti 
zaujala přednáška 
čestného hosta - 
univerzitního pro-
fesora a prorektora 
Univerzity Karlovy 

Jana Royta, který přítomným fundovaně 
přiblížil unikátní středověkou uměleckou 
výzdobu albrechtického kostela. (Histo-
rická výjimečnost bohoslužby v Albrech-
ticích spočívala také ve skutečnosti, že 
mši svatou tu opat z Windbergu slou-
žil zřejmě po přestávce nejméně dvou 
a půl století.) Odpoledne si zahraniční 
hosté prohlédli další mariánské poutní 
svatyně v blízkém Strašíně a Nezamys-
licích. Při rozloučení zaznělo pozvání 
k příštímu česko-bavorskému setkání, 
které by se mělo uskutečnit tentokráte 
v prostředí premonstrátského kláštera ve 
Windbergu. 

Vladimír Horpeniak

Opat premonstrátského kláštera ve Windbergu Hermann Josef Kugler 
OPraem. při závěrečném požehnání poutní bohoslužby v Albrechticích 30. 6. 
2018 s místním duchovním P. Jiřím Voráčkem, foto V. Horpeniak

Zvon jako důvěrný průvodce a strážce živo-
ta probouzel v lidech úctu, která se promít-
la do množství pověstí a legend. Stvoření 
zvonu se nesměla dotknout lež či jiný zlo-
řád. Věřilo se, že ten, kdo získá kov k ulití 
zvonu nespravedlivě, zaplatí za svůj čin 
smrtí. Nejtěžším proviněním bylo přemís-
tit zvony z mateřského kostela do jiného. 
Samy zvony se tomu bránily. Pokud se to 
přece jen podařilo, zvony samy opustily to 
nové místo a vrátily se k domovu.
Několik lidových pověstí o zvonech je přímo 
také z Kašperských Hor a okolí. Na hradu 
Kašperku prý bývaly dva velké zvony, jeden 
zlatý, druhý stříbrný. Tvrdilo se, že ten, kdo 
zlatým zvonem zazvoní v pravý čas, může 
tím osvobodit hrad i jeho obyvatele ze stale-
tého prokletí. Stříbrný zvon z hradu uloupili 
za třicetileté války Švédové, zakopali jej na 

hoře Chlumu někde 
poblíž samoty Nebe, 
kde je prý dodnes. 
Velký zvon z pravé-
ho kašperskohorské-
ho zlata býval prý 
ve věži hřbitovního 
kostela sv. Mikuláše. 
Díky tomu, že byl zhotoven z drahého kovu, 
lákal k sobě četné zloděje. Věž hlavního kos-
tela sv. Markéty měla kromě jiných zvonů 
také zvláštní velký zvon, kterým se zvonilo 
při požárech ve městě. Místnímu zvoníkovi 
se ve věži zjevoval malý ohňový mužíček. 
Vší silou se snažil rozhoupat srdce právě to-
hoto „požárního“ zvonu. Pokud se mu to 
podařilo a zvon zazněl, příští den v Kašper-
ských Horách hořelo.

Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy K.Hory

Pověsti o zvonech

↑ Hrad Kašperk na 
pohlednici z roku 
1905 
← Zvonařská značka 
zvonaře Jana Pric-
queye, který v roce 
1657 vyrobil dva 
zvony pro kostel 
sv. Mikuláše v Kaš-
perských Horách 
(archiv Muzea Šu-
mavy)
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Na konci června bylo zahájeno promítání 
pod širým nebem v prostoru parku u kina. 
Návštěvnost je různá a někdy se na ní po-
depíše i počasí. „Tento způsob léta, zdá se 
mi poněkud nešťastným,“ pravil ve filmu 
Rozmarné léto majitel lázní Antonín Důra. 
V srpnu bude promítání pokračovat opět 
českými filmy, mezi kterými se 17. srpna 
objeví tento legendární poetický film re-
žiséra Jiřího Menzela. Vladislav Vančura 
za své nejlepší dílo považoval právě útlou 
knížku rozprav tří přátel, v nichž se zabýva-
li smyslem existence, krásou a věrností žen 
a nepostižitelností rozmarů letního počasí. 
Ovšem hlubokomyslná věta jednoho z nich 
„Tento způsob léta...“ se stala známou až 
díky filmu, který v roce 1967 natočil režisér 
Jiří Menzel. S naprostou jistotou a velkou 

uměleckou erudicí zvládl problém adaptace 
Vančurovy prózy do řeči filmových obra-
zů. Vytěžil z ní obrazy plné krásy, poezie 
a životní moudrosti. A přesně věděl, kdo 
se do postav, promlouvajících krásným, ale 
přece jen literárním jazykem, převtělí - Ru-
dolf Hrušínský, Vlastimil Brodský a Franti-
šek Řehák. Pro Františka Řeháka byl jeho 
abbé první filmovou rolí. Režisér ho proto 
neustále chválil, aby mu dodal sebevědomí. 
Jiří Menzel na herce používal i jiné praktiky 
- pány Hrušínského a Brodského například 
jednou pozval na oběd ke své mamince na 
švestkové knedlíky. V roce 1968 získal film 
Velkou cenu na MFF Karlovy Vary. Hrad 
Kašperk nabídne během srpna svým ná-
vštěvníkům od 31. července do 4. srpna 
Rozmarné léto ve formě divadelního před-

stavení spolku Kašpar. V kašperskohorském 
podhradí pro ty, kteří se na divadelní před-
stavení nedostanou, nabídneme legendár-
ní filmové ztvárnění Vančurova románu. 
Přijďte 17. srpna ve 21 hodin. 

-csfd.cz, rn-

letní kino v srpnu nabídne i Rozmarné léto

V srpnu bude každé úterý vždy od 17 ho-
din otevřeno kašperskohorské kino hlavně 
pro dětské diváky. MěKIS pro ně připravilo 
úterní prázdninové kino.
7. srpna to bude dobrodružný film legen-
dárního amerického režiséra Martina Scor-
seseho, Hugo a jeho velký objev. Po tátovi 
Hugo zdědil vynalézavost a robota s klíčovou 
dírkou ve tvaru srdce, který možná ožije, po-
kud se do ní vloží ten správný klíč, a předá 
chlapci otcův vzkaz. Alespoň v to doufá. Ne-
utišitelná zvědavost přivede Huga k nerud-
nému prodavači mechanických hraček a od 
něj i k jeho chráněnce, která, ač je to neuvě-
řitelné, drží v rukou klíč k rozluštění Hugovy 
životní záhady. Martin Scorsese získal Zla-
tý globus 2011 za nejlepší režii. 14. srpna 

zveme mladé diváky na velmi úspěšný ani-
movaný film společnosti Pixar, coco. Vypráví 
o Miguelovi, který se touží stát uznávaným 
hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la 
Cruz. V touze dokázat svůj talent se Mig-
uel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne 
v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam po-
tká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně 
se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný 
příběh Miguelovy rodiny. 21. srpna v kině 
promítneme český animovaný film Pat a Mat 
ve filmu. Známí nešikové v roce 2016 osla-
vili 40 let od svého vzniku, a byť se do této 
doby na stříbrném plátně ještě nepředvedli, 
pro kutily jejich kalibru to přeci nemůže být 
problém. Film nevznikal v žádném velkém 
televizním či filmovém studiu, ale ve sklepě 

Pozvánka do kina pro děti s rodiči
činžáku v Hostivicích u Prahy, který si režisér 
filmu Marek Beneš předělal na malé studio. 
Posledním filmem pro dětské diváky bude 
28. srpna britská animovaná dobrodružná 
komedie Škatuláci. V Sýrečkově není radno 
vycházet po setmění. Z podzemních doupat 
vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří 
kradou vše, co jim přijde do rukou. Jednou 
prý dokonce ukradli malého kluka! Film obsa-
huje 185 záběrů, v nichž mechanické loutky 
a animovaný svět nahradí skuteční lidé. Ve 
131 záběrech z tohoto celkového počtu vy-
stupují lidé v kostýmech Škatuláků. Srpnové 
filmové úterky mohou dětem osvěžit letní 
prázdniny, ale jsou také filmovým osvěžením 
pro rodiče.

-rn-

Konec prázdnin bude v kašperskohorském 
kině ve znamení zajímavého filmového 
snímku režiséra Josefa Tuky z názvem 
Absence blízkosti. Světová premiéra se 
konala 3. července 2017 v rámci sekce na 
východ od západu na Mezinárodním filmo-
vém festivalu Karlovy Vary. Film pojedná-
vá o Hedvice, svobodné matce tříměsíční 
Adélky, která prochází životní krizí. Pod-
vědomě cítí, že má raději svého psa než 
vlastního potomka, a v pořádku není ani 
její vztah s matkou. Po období vnitřního 
zmatení si uvědomí, že její hlavní problém 
spočívá v absenci mateřské blízkosti. Když 
jedné noci nalezne rodičovské deníky své-
ho zesnulého otce, kde zaznamenával rané 
dětství dcery, rozhodne se Hedvika jejich 

láskyplný obsah využít jako terapii: začne 
deníky intenzivně číst, jezdit na místa v nich 
popisovaná, nebo navštěvovat příbuzné ze 
strany zesnulého otce (zdroj: A-Company 
CZ). Hlavní roli ztvárnila herečka Jana Plod-
ková. Absence blízkosti přináší téma tabui-
zované, nelehké, věnuje se tomu pohledu na 
mateřství, které není populární. A zpraco-
vává ho velmi citlivě, dialogy mezi dcerou 
a dospělou matkou jsou syrové a nepříjem-
né, nicméně realistické, stejně jako pokusy 
obou o usmíření, které ale ani jedna nemá 
šanci plně docenit. Jana Plodková tentokrát 
hraje výtečně niterně a pocitově. Film při-
jede do Kašperských Hor představit i re-
žisér Josef tuka. Jednáme také o možné 
návštěvě samotné Jany Plodkové a herce 

Marka Němce. Zveme širokou veřejnost na 
tento výjimečný film, na konci prázdnin 
31. srpna. Čas začátku promítání bude včas 
zveřejněn na plakátech, webových stránkách 
města a místním rozhlasem.

-rn-

Premiéra filmu absence blízkosti

Absence blízkosti: foto Silvie Kořenková

Foto: archiv filmu
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25. srpna se prostorách parku u kina usku-
teční malý hudební festival pro velkou věc. 
Kašperské Hory se stávají prvním městem, 
kde se setkají čtyři hudební skupiny růz-
ných žánrů, aby podpořili Klokánek a Fond 
ohrožených dětí. Klokánek je projekt Fondu 
ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout 

dětem namísto ústavní výchovy přechodnou 
rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou 
vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro 
ně není nalezena trvalá náhradní rodinná 
péče (osvojení, pěstounská péče, svěře-
ní do výchovy třetí osoby). Od 13 hodin 
pod širým nebem vystoupí nejdříve folková 
skupina Jasmín a country FRC z Klatov. Po-
zvání také přijala skupina Regent a česko-
holandská bluesová skupina Antony band. 
V případě nepříznivého počasí se festival 
uskuteční v budově kina. Na konci měsíce 
srpna můžete i Vy svojí návštěvou podpořit 
organizaci, která pro děti, co neměli štěstí 
v podobě fungující rodiny, vytváří přechod-
ný domov. Děkujeme za Vaší podporu.

-rn-

Hudební festival pro Klokánek
a Fond ohrožených dětí v Kašperských Horách

HuDEBní létO 
Kašperské Hory 2018 
- cyklus chrámových 

koncertů 
Pátek 3. 8. - nOČní KOncERt k pout-
ní slavnosti P. M. Sněžné | 22.00 ho-
din kostel Panny Marie Sněžné
INGREDIENTE – Hlas ze Šumavské 
pouště (šumavská premiéra skladby To-
máše Reindla inspirované Kašperskými 
Horami a jejich duchovním prostředím) 
soubor Ingrediente – J. Hodina – zpěv, 
housle, J. Jirucha – trombon, eufonium, 
M. Schley-Reindlová – varhany, T. Re-
indl - dulcimer, klarinet, tabla, hlas, di-
džeridu, processing. | V programu dále: 
T. Reindl, Hommage a Machaut, Perina-
thal, improvizace na gregoriánský chorál
 
Sobota 4. 8. - cOllEgiuM MARiA-
nuM „Mariánský rytíř“ slavnostní 
koncert k poutní slavnosti P. M. Sněž-
né | 19.45 hodin kostel sv. Markéty 
S. Michalcová – soprán, V. Semerád - 
housle, P. Hamouz – violoncello, L. Ver-
ner - kontrabas, M. Čermák – varhany, J. 
Semerádová – flétny (umělecká vedoucí) | 
Tůma – Zelenka – Brentner – Fux – Stoelzel

Sobota 11. 8. - Koncert pro varhany, 
zpěv a hoboj „Markéta a její hosté“ 
| 20.00 hodin mešní kaple P. Marie 
Pomocné v Červené u K. Hor
M. Reindlová – varhany, A. Brožáková – zpěv, 
M. F. Boušková – hoboj | Telemann – Marcel-
lo – Pasquini - Buxtehude – Brixi - Vaňhal

Sobota 18. 8. - Varhanní koncert to-
máše thona: „Staří čeští mistři mezi 
Prahou a Vídní“ (nové nálezy a obje-
vy z hudebních archívů) | 20.00 hodin 
kostel sv. Markéty
| Černohorský – Seger – Brixi – Vaňhal – 
Kuchař - Lipavský a d.

Cyklus koncertů pořádá Šumavský kul-
turní spolek s podporou Města Kašper-
ské Hory.

Vestibul kina v Kašperských Horách 
o prázdninách ožívá nejenom výstavou 
prací žáků výtvarného oboru ZUŠ a dětí 
z MŠ Kašperské Hory, ale také výtvarný-
mi dílnami. Jednou z nich je výroba vinu-
tých korálků. Tu připravila sklářka Alena 
Kyrálová ze Sušice, která vyrábí korálky 
podle tradice vzniklé před stovkami let. 
Navazuje na rodinnou sklářskou tradici. 
Původně pracovala v annínské sklárně až 
do jejího uzavření. Když byla na mateřské 
dovolené, začala sledovat různé trendy ve 
výrobě a zušlechťování skla. Zalíbila se jí 
výroba vinutých korálků. Základem jejích 
prací jsou korálky vinuté na železné tyči 

letní tvořivé dílny v kině

namočené do kaolinu. Jsou inspirované 
takzvanými pateříky, jejichž výroba je na 
Šumavě doložena už ve třináctém století. 
Většinou se z nich dělaly růžence. Kvůli 
tomu získaly i svůj název, který je odvoze-
ný od výrazu pater noster. Výrobky Aleny 
Kyrálové začaly získávat velkou popula-
ritu. V roce 2017 obsadila druhé místo 
v anketě Živnostník roku Plzeňského kraje. 
Od června je možné si ve vestibulu kina 
vytvořit vlastní originální korálek. Přijďte 
v uvedených termínech (nejbližší letní díl-
na 20. 8.) vždy od 14 hodin a uvidíte, že 
skleněné korálky vás uchvátí. 

-rn-

se v Kašperských Horách setkávají se zájmem
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Mouřenecké léto 2018

Prohlídky kostela a kostnice 
na Mouřenci – každý den od 
16 hodin
4. 8. 2018 Karel Klostermann 
– známý i neznámý – přednáší, 
u příležitosti 170. výročí Klos-
termannova narození, spisovatel 
a básník Ondřej Fibich /od 19 hod
10. 8. 2018 / Eliščiny po-
hádky - pohádky v podání Víti 
Marčíka ml. / od 14 hodin
11. 8. 2018 / Muzikálový 
Mouřenec - písně z Jesus 
Christ Superstar a dalších mu-
zikálů přednesou sourozenci 
Marcela Puldová a Aleš Ko-
hout / od 19 hodin
12. 8. 2018 / Koncert du-
chovní hudby: Markéta Schley 
Reindlová – varhany a hosté / 
od 14 hodin 
25. 8. 2018 / Elias - Spiritu-
ály a další písně v podání kla-
tovské skupiny /od 19 hodin 

www.pratelemourence.cz
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změna p�og�amu ��h�azena změna p�og�amu ��h�azena

18.08. | 10:00–14:00
Rost�in� našich babiček
Botanická ��cházka do oko�í Kašpe�-
sk�ch Ho�. P�osíme, na akci se pře-
dem přih�ašte. Te�.: 376 582 734
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

18.08. | 20:00 
Va�hanní konce�t Tomáše Thona
,,Staří čeští mistři mezi P�ahou 
a Vídní“ (no�é ná�ez� a obje�� z 
hudebních a�chí�ů)
Koste� s�. Ma�két� |

20.08. | 14:00
Letní t�oři�é dí�n� – V��oba �inu-
t�ch ko�á�ků
Ukázka ���ob� �inut�ch ko�á�ků s 
možností ��t�ořit si ��astní o�iginá�ní 
ko�á�ek. Cena ���obku 70 Kč.
Vestibu� kina |

20.08. | 14:00–16:00
T�oři�á dí�na – Antist�eso�é ma�o-
�ání  
Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost, 
k�eati�itu a z�učnost do naší t�oři�é 
dí�n�. Te�.: 376 582 734
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

21.08. | 09:00–12:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
Cestou budeme pozná�at d�obná ta-
jemst�í pří�od� dík� dop�ňko��m akti-
�itám p�o z�ída�é děti i jejich �odiče a 
p�a�odiče. P�osíme, na akci se předem 
přih�aste. Te�.: 376 582 734
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

21.08. | 17:00
Pat a Mat �e ��mu – KINO PRO 
DĚTI
Známí nešiko�é mají k�abice p�né ��-
mů a p�omítačku, na kte�é �anouškům 
s�é příhod� �ádi odp�omítají. V jejich 
podání to a�e tak �ehké nebude. 
Kino Kašpe�ské Ho�� |

a oko�í. Na ���et je nutné h�ásit se 
předem. Te�.: 721 643 096.
Dětsk� k�ub Jonáš |

16.08. | 09:00–13:00
Po stopách z�atokopů
V�cházka s po�ídáním o těžbě z�ata � 
oko�í Kašpe�sk�ch Ho� � dá�né i ne-
dá�né minu�osti. P�osíme, na akci se 
předem přih�aste. Te�.: 376 582 734
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

16.08 –18.08
Noční p�oh�ídk� h�adu Kašpe�k
Po stopách hejtmana Jana. Noční ��-
p�a�a do h�adu. Dopo�učujeme �eze�-
�aci.
H�ad Kašpe�k |

17.08. | 13:00–17:00 
Histo�ie sk�ářst�í na Šuma�ě 
Ruční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků (pa-
teříků) na sk�ářském kahanu. Mož-
nost podí�at se na ce�� postup ���ob� 
a pokusit se o ���obu s�ého záři�ého 
pok�adu. P�osíme, na akci se předem 
přih�ašte. Te�.: 376 582 734
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

17.08. | 20:00
Inžen�� V�adimí� � pi�o�a�u (one 
man sho� s k�ta�ou)
Hudební ��stoupení Inžen��a V�adi-
mí�a a jeho „one man sho�“. Není 
�hodné p�o děti. Jinak pok�idn� �eče� 
na�uší �íce či méně jemn�m �tipem 
s k�ta�ou Inžen�� V�adimí�. Vstupné 
zda�ma. Reze��aci dopo�učujeme bu� 
� pi�o�a�u na ba�u nebo na �b st�ánce 
pi�o�a�u.
Zah�ada Kašpe�skoho�ského pi�o�a�u |

17.08. | 21:00
Rozma�né �éto – LETNÍ KINO
Kdo nestih� di�ade�ní předsta�ení na 
h�adě, má možnost sh�édnout ��m. 
Pa�čík pod kinem |

13.08. | 14:00
V��oba �inut�ch ko�á�ků
Ukázka ���ob� �inut�ch ko�á�ků s 
možností ��t�ořit si ��astní o�iginá�ní 
ko�á�ek. Cena ���obku 70 Kč.
Vestibu� kina |

13.08. | 14:00–16:00 
T�oři�á dí�na „ Z o�čína“
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á 
o�čí ��na a co �še je možné z ní ���o-
bit. Te�.: 376 582 734
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

14.08. | 17:00
Coco – KINO PRO DĚTI
Na�zdo�� �odinnému zákazu muzik� 
se Migue� touží stát uzná�an�m hu-
debníkem. V touze dokázat s�ůj ta-
�ent se Migue� ocitne � říši m�t��ch. 
Kino Kašpe�ské Ho�� |

15.08. | 10:00–13:00
H�edání šuma�sk�ch skřítků 
Dopo�edne p�né he� a akti�it o šu-
ma�ské pří�odě p�o �odiče s dětmi. 
Te�.: 376 582 734, 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

15.08. | 13:00
B��inko�á ka�á�nička
Příp�a�a a ochutná�ka b��inko��ch a 
k�ěto��ch pomazánek, spo�ečné po-
sezení. P�o senio�� a zd�a�otně posti-
žené občan�, �stup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

15.08. | 19:00  
Poh�ed� do k�ajin�, Sikkim – Himá-
�aj mezi Nepá�em a Bhútánem
Cesto�ate�ská přednáška s p�omítá-
ním �otog�a�í. Te�.: 376 582 734
IS a SEV Kašpe�ské Ho��  |

16.08. |
Lano�� pa�k Mod�a�a s Jonášem
P�o děti a m�ádež z Kašpe�sk�ch Ho� 
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změna p�og�amu ��h�azena

tů. P�o senio�� a zd�a�otně postižené 
občan�, �stup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

29.08. | 14:00–16:00 
T�oři�á dí�na „ Z o�čína“
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á 
o�čí ��na a co �še je možné z ní ���o-
bit. Te�.: 376 582 734
 IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

30.08. | 12:45
V��et do aquapa�ku Sušice s Joná-
šem
S�az �e 12:45 u dětského domo�a � 
Kašpe�sk�ch Ho�ách. P�o děti a m�á-
dež z Kašpe�sk�ch Ho� a oko�í. Na 
���et je nutné h�ásit se předem. Po 
přih�ášení obd�žíte b�ižší in�o�mace. 
Te�.: 721 643 096.
Dětsk� k�ub Jonáš |

30.08. | 14:00–16:00
Odpo�edne s tajemn�mi nočními 
�etci Šuma�� – netop���
Odpo�edne p�né he�, akti�it a zajíma-
�ostí o šuma�sk�ch netop��ech.
Te�.: 376 582 734, 731 530 284 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

31.08. | 18:00
Absence b�ízkosti
Fi�m o ženě, kte�á pod�ědomě cítí, 
že má �aději s�ého psa než ��astního 
potomka.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

01.09. |
F�amenco�� �eče�
V�stoupení Jan� D�dácké, zřejmě nej-
�epší české tanečnice flamenca, se 
s��m dop�o�odem. Úch�atná podí�a-
ná nabitá s�unečnou ene�gií španě�ské 
Anda�usie.  Vstupné zda�ma. Reze�-
�aci dopo�učujeme bu� � pi�o�a�u na 
ba�u nebo na �b st�ánce pi�o�a�u.
Zah�ada Kašpe�skoho�ského pi�o�a�u |

25.08. | 13:00
S�a�nostní zahájení – Rezidence 
Voge�sang
V�stoupí kape�a POKÁČ, Pet�a Göbe-
�o�á, dá�e SLAM POETRY, di�ade�ní 
předsta�ení p�o děti Tři med�ědi a 
d�zá Máša, Kašpa� K�epa� – žong�é�-
ská sho�. Ukázka sk�ářského řemes�a, 
�ukostře�ba a k�eati�ní dí�na p�o děti 
a skákací h�ad.
Rezidence Voge�sang |

25.08. | 13:00
Bene�ční �esti�a� p�o K�okánek
V�stoupí kape�� Jasmín, F.R.C., Re-
gent a Anthon� band (b�ues). Před-
p�odej na MěKIS.  Vstupné: 100 Kč, 
snížené 50 Kč. Za nepřízně počasí, 
akce přesunuta do kina.
Pa�čík pod kinem |

27.08. | 14:00
Letní t�oři�é dí�n� – V��oba �inu-
t�ch ko�á�ků
Ukázka ���ob� �inut�ch ko�á�ků s 
možností ��t�ořit si ��astní o�iginá�ní 
ko�á�ek. Cena ���obku 70 Kč.
Vestibu� kina |

28.08. | 09:00–12:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
Budeme pozná�at tajemst�í pří�od� 
dík� akti�itám p�o z�ída�é děti i 
jejich �odiče a p�a�odiče. P�osíme, na 
akci se přih�aste. Te�.: 376 582 734
IS a SEV Kašpe�ské Ho��  |

28.08. | 17:00
Škatu�áci – KINO PRO DĚTI
V S��ečko�ě není �adno ��cházet po 
setmění. Z podzemních doupat ���é-
zají podi�ní t�o�o�é z�aní Škatu�áci.
Kino Kašpe�ské Ho�� |

29.08. |14:00
Roz�oučení s �étem 
Posezení u tábo�áku s opékáním �uř-

22.08. | 19:00  
Poh�ed� do k�ajin�
Pa�e� Bok�: Jak �otit k�ajinu
Cesto�ate�ská přednáška s p�omítá-
ním �otog�a�í.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

23.08. |
Za ��k� na s�ní s Jonášem
P�o děti a m�ádež z Kašpe�sk�ch Ho� 
a oko�í. Na ���et je nutné h�ásit se 
předem. Po přih�ášení obd�žíte b�ižší 
in�o�mace. Te�.: 721 643 096.
Dětsk� k�ub Jonáš |

23.08. | 13:00
T�oření
Ko�áže z ob�ázků s námět� k�ětin a 
b��in, dop�něné pří�odninami. P�o se-
nio�� a zd�a�otně postižené občan�, 
�stup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

24.08. | 09:00–14:00
Puto�ání na h�ad Kašpe�k
Budeme pozná�at tajemst�í pří�od� 
dík� akti�itám p�o z�ída�é děti i jejich 
�odiče a p�a�odiče. Čekají nás �ůzné 
h�� a po�ěsti. P�osíme, na akci se pře-
dem přih�aste. Te�.: 731 530 284
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |  

24.08. | 21:00
Táto�a �o�ha – LETNÍ KINO
Kost�mní ��t�a�nice E�a nečekaně 
o�do�ě�a. Manže� se jí ani nestači� 
s�ěřit s tím, že k�omě jejich dce��, má 
ještě nemanže�ského s�na.
Pa�čík pod kinem |

25.08. | 10:30–15:00
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nicko-
Teto�ském kaná�u
Vázání �o�ů, ukázka sta��ch řemese� 
a p�a�ení dře�a po Vch�nicko – Teto�-
ském p�a�ebním kaná�u. 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |
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