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Kašperskohorští slavili na veletrhu
cestovního ruchu zasloužený úspěch
Kašperské Hory a hrad Kašperk
se v termínu 16. – 19. ledna 2014
prezentovaly na brněnském výstavišti,
kde se konal veletrh cestovního ruchu
s názvem Go a Regiontour.

Stánek kašperskohorské výpravy byl sladěn do barev města, tj modré a bílé. Na
stánku bylo taktéž využito nového loga destinace Kašperských Hor a hradu Kašperku.
Nechyběly poutavé fotografie z akcí na
hradě a nově zrekonstruovaného náměstí.
Velký prostor stánku zabírala konstrukce
astrolábu, jehož účelem bylo upoutat zraky
procházejících návštěvníků veletrhu. Další
důležitou úlohou astrolábu bylo určit cenu
pro jednotlivé výherce soutěže.
Soutěž se konala denně po celou dobu
trvání veletrhu. Soutěžící zodpovídali na
krátký kvíz složený z otázek týkajících se
okolí Kašperských Hor a historie města.
Další částí bylo slosování účastníků, které probíhalo čtyřikrát za den. Vylosovaní
výherci předstoupili před zmíněný astroláb, sdělili organizátorům soutěže
důležitá data jejich narození a složitým
postupem posunování kol a směrovek astroláb vydal výslednou cenu. Odměnou
byl balíček služeb nabízející např. poukaz
na víkendové ubytování, vstup do šumavských lázní, voucher do kavárny, vstupenky do muzea motorek, na prohlídky hradu
a města nebo voňavá pražená káva a mnoho dalších. Soutěže se účastnilo průměrně 100 zájemců za den. Celkově ve stánku

soutěžilo asi 350 - 400 účastníků, mimo
to personál stánku osobně mluvil zhruba
s dalšími 1000 návštěvníky, kteří měli
o lokalitu Kašperských Hor zájem. Další
početnou skupinou byli návštěvníci, kteří si vybrali potřebné informace ze široké
nabídky prospektů sami a příp. jim byla
informace krátce doplněna. Téměř tři desítky výherců si odnesly balíčky s cenou.
Dle pořadatelů veletrh navštívilo více než
30 tisíc návštěvníků, profesionálů v cestovním ruchu i koncových klientů.
Stánek Kašperských Hor a hradu Kašperk
obsluhovali po celou dobu veletrhu pracovníci městského kulturního a informačního
střediska a hradu Kašperku v gotických
kostýmech. Tím bylo zdůrazněno, že město i hrad mají bohatou historii.
Kašperskohorská výprava na veletrhu
reprezentovala i Šumavu. Snažili jsme se
představit Kašperské Hory jako městečko
na Šumavě, a tedy brát nabídku služeb

U
Muzea,
Hotelu
Šumava,
Sporthotelu Rilancio,
Pražírně kávy Rósta
kafé, Kavárně Nebespán, NP Šumava,
Ř ímskok atol ické fa r nost i, Equ ites
Gabreta, Hotelu Kašperk.
Veronika Rosecká
Vedoucí MěKIS Kašperské Hory

Poděkování

celkově. A na Šumavu se nás spousta lidí
ptala. Kromě vlastní prezentace jsme se
také pokoušeli získat partnery v cestovním ruchu.
Kdyby ale nebylo sponzorů, nebyl by
náš stánek natolik zajímavý, jako opravdu
byl. Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kteří poskytli hodnotné ceny do soutěže.
Děkujeme Parkhotelu Kašperské Hory,
Penzionu Jitka, Ski areálu Kašperské Hory,
Muzeu historických motocyklů, Penzionu
Na Habeši, Penzionu Waikiki, Penzionu

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na sbírce
pro našeho syna Jonáška Benedu. Naše
poděkování patří všem, kteří přispěli
organizačně i přímo finančním darem.
Vaše pomoc má pro nás význam nejen jako prostředek pro nákup kočárku
Benecykl, který Jonášek potřebuje, aby
mohl žít život v takové plnosti, jakou
mu jeho zdravotní stav dovoluje, ale
hlavně jako hmatatelný důkaz toho, že
hodnoty jako lidství, dobro, vnímavost,
láska a sdílení mají i v tomto světě stále
své místo. Děkujeme všem a každému,
děkujeme velké rodině obyvatel a návštěvníkům našeho milovaného města
v srdci Šumavy, kde spolu s dobrými
lidmi přebývá i Bůh.
Děkujeme.
Benedovi
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13 265 podpisů na Petici

Poděkování za
podporu
Všem, kteří nás podpořili podpisem
Petice na zastavení aktivit vedoucích
k povolení průzkumu a těžby zlata
v ČR.
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi prosím, abych Vám upřímně poděkovala za podporu, kterou jste
nám projevili podpisem „Petice občanů – Kašperské Hory 2013 – zastavení
aktivit vedoucích k těžbě zlata.“ Děkuji
tímto i všem Vašim známým, kteří Petici
podepsali s Vámi. Moc si toho vážím.
S Vaší pomocí se nám podařilo získat
více než 10 000 podpisů potřebných pro
to, abychom Petici mohli předat k projednání Parlamentu ČR.
Ještě jednou děkuji.
Bohuslava Bernardová

13 265 podpisů na Petici proti průzkumu a těžbě zlata v Kašperských Horách
jsme v úterý 28. ledna předali v Senátu
ČR předsedovi Petičního výboru panu
Mgr. Marcelu Chládkovi. Naši delegaci
tvořili starostové měst, obcí, zástupci jednotlivých občanských sdružení, kteří jsou
proti aktivitám těžařských společností.
Všichni jsme členy sdružení právnických
osob Čechy nad zlato.
Pan senátor byl počtem podpisů mile překvapen. Mrzí nás, že jsme odevzdali i petiční archy, které jsou z pohledu Petičního
zákona neplatné, protože chybí nějaký
předepsaný údaj. Přesto si myslíme, že je
minimálně 10 600 podpisů právoplatných.
Pokud to potvrdí i úředníci, kteří petici
a podpisy prověří, bude naši petici projednávat Senát ČR a bude k ní muset zaujmout
stanovisko. V každém případě musí petici
projednat senátní výbor parlamentu ČR,
– termín do 1 měsíce po ověření podpisů.
K jejímu projednávání budeme přizváni.
Na toto jednání můžeme přinést ještě další

Zvýšení ceny
za inzerci

Poplatky finančnímu odboru

Od nového roku se navýšila cena za placenou inzerci v Kašperskohorském zpravodaji. Byla ukončena platnost ceníku za
inzerci z roku 2006, který náročnějším
podmínkám zpracování již nevyhovoval.
I přes viditelné navýšení sazby inzerce je
cena oproti srovnatelným obcím naprosto
minimální.
V přepočtu vychází cena za 1 cm 2 inzerce v Kašperskohorském zpravodaji na 2 Kč,
u ostatních obcí se poplatek pohybuje mezi
9 - 14 Kč (ceny jsou stanoveny bez platné
sazby DPH). Podrobný ceník a podmínky
inzerce jsou vyvěšeny na webových stránkách MěKIS http://www.sumava.net/ickhory/inzerce.asp.

Připomínám, že dne 31. 3. 2014 končí
lhůta pro zaplacení 1. splátky poplatku „za
svoz a likvidaci odpadu“. Poplatek platí
všechny osoby s trvalým pobytem v obci
a majitelé staveb k individuální rekreaci.
Poplatek činí 550 Kč za osobu na rok, u rekreačních objektů za objekt na rok.
Osoby s trvalým bydlištěm mohou platit
poplatek ve dvou stejných splátkách, a to
do 31. 3. první splátku a do 30. 9. druhou
splátku. Poplatek je možné hradit i jednorázově v termínu 1. splátky.
Majitelé rekreačních objektů jsou povinni uhradit celou částku v termínu do 31. 3.
běžného roku.
Nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě
může vést ke zvýšení dlužné částky až na
její trojnásobek.
31. březen je také mezním termínem
pro zaplacení poplatku ze psů. Poplatek
je nutné zaplatit za každého psa staršího
3 měsíců.
V termínu do 31. března jsou poplatky
vybírány v pokladně MÚ v 1. poschodí.

Ceník inzerce platný od 23. 1. 2014

Typ inzerce
A - 1/8 strany
B - 1/4 strany
C - 1/2 strany
D - 1/1 strany

Cena včetně DPH
143 Kč
287 Kč
566 Kč
1 148 Kč
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podpisy – proto kdo z Vás, ještě z nějakého
důvodu Petici proti průzkumu a těžbě zlata
na Šumavě nepodepsal, může petici ještě
v Městském kulturním a informačním
středisku na naší radnici podepsat.
Petici podepsali nejen lidé z ostatních
území ČR, kde hrozí nebezpečí těžby
zlata. Podepsalo i mnoho návštěvníků,
kteří k nám zavítali jako turisté a nechtějí, aby byl náš kout Šumavy zdevastován.
Podepsali proto, že nikdo přesně nezná
dopady těžby na životní prostředí v širokém okolí místa těžby, nejen při těžbě, ale
hlavně po jejím ukončení. Tohle neznámo vedlo i obyvatele partnerského města
Grafenau k podpisům na naší petici, i když
předem věděli, že jejich podpisy jsou z pohledu Petičního zákona neplatné.
Všem, kteří Petici proti průzkumu
a těžbě zlata na Šumavě podepsali, nebo
ještě tak učiní, děkujeme. Další informace v příštím Zpravodaji. Za o. s. Šumava
nad zlato ještě jednou děkuje Jindřich Ešner, předseda sdružení

Vlastní názor
Zvony zvoní, zvony bijí
jazyky si brousí chladnokrevně z Prahy
do bubnů buší z Bratislavy.
Už nás trhají, už nás čtvrtí,
hladoví lační supi
a bubny bunují, bubny třeští
po celé české a slovenské zemi.
Už nás trhají, už nás čtvrtí
a my držíme jak spráskaní psi
jak obětní voli
němí jak skála, jak polena hluší.
Už nás trhají, už nás čtvrtí
naši bolavou zemi drtí.
Zadržte bratři, zadržte bratři!
Slovan ke Slovanu patří!
A dál zvony znějí,
bubny ohlušují
náš snubní prsten chladně přeštipují.
Žaluje krev prolitá Československa vznik
v hrobě se obrací Štefanik i Masaryk.
Miloslava Boudová

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ
Kašperskohorského zpravodaje
3. dubna 2014
články zasílejte na
e-mail: informace@kasphory.cz
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Slovo starostky...
Ohlédnutí za uplynulým rokem

Život běží velice rychle, zvláště když je
člověk v plném pracovním nasazení od rána
do večera. Toto prožívám téměř každodenně. Je to k neuvěření, ale 21. ledna 2014 už
uplynul celý kalendářní rok od chvíle, kdy
jsem byla zvolena starostkou města. Za tu
dobu určitě můžu porovnat svoji předchozí
práci na radnici s činností, kterou dělám
nyní. Až do loňského roku jsem měla na
starosti pouze jednu konkrétní agendu.
Nemohu si stěžovat, že bych měla kolem
městských nemovitostí málo práce. Úloha
starostky je ale poněkud odlišná, velice
různorodá a časově náročná. V žádném
případě nemůže pracovat sama, ale musí
být obklopena spolehlivými spolupracovníky. Je dobré, pokud se může spolehnout
i na radní a zastupitele města.
Po mém nástupu do funkce byly nedokončené dvě stavby z důvodu nepříznivých
klimatických podmínek. Jednak to byla západní část Dlouhé ulice, jejíž rekonstrukce
byla v jarních měsících zcela dokončena
a již nám bez problémů slouží. Druhou
stavbou byly plochy pro skladování štěpky
pro centrální výtopnu. Tam už jsme tak
úspěšní nebyli. Určitě to nebylo naší nešikovností, ale určitou neprofesionalitou
firmy, která plochy stavěla. Bohužel letos
na jaře musíme plochy znovu přeasfaltovat,
a to za finanční prostředky, které firma ve
městě zanechala jako penále. Úspěšnější

jsme určitě byli v rekonstrukci Krátké ulice. Po létech se tam obyvatelé dočkali nového povrchu komunikace.
V loňském roce jsme měli konečně zahájit výstavbu nové tělocvičny u základní
školy. Proběhlo výběrové řízení na firmu,
která měla tělocvičnu postavit. Bohužel
vítěz soutěže s námi nepodepsal Smlouvu
o dílo, neudělala to ani další stavební firma. Výběrové řízení se „táhlo“ poměrně
dlouho, až Rada města rozhodla o zrušení
celé soutěže. V rozpočtu na rok 2014 jsou
schváleny finanční prostředky na výstavbu
tělocvičny, chystáme se zopakovat výběrové řízení. Snad se do něho přihlásí firmy,
které budou mít o výstavbu opravdový zájem. Stará tělocvična je ve špatném technickém stavu, dřevěné části jsou napadeny
dřevomorkou. Vůbec nejsem ráda, že tam
musí děti cvičit. Snad jsem tímto vyčerpala
všechna negativa.
Každý kalendářní rok začínáme kromě jiného inventurou pozemků. Za uplynulý rok
se nám podařilo získat dalších 100 hektarů
pozemků. Do konce března 2013 jsme měli
poslední šanci na získání historického a přídělového majetku města. Navíc byl konečně po téměř 7 letech ukončen soudní spor
mezi naším městem a sousedním městem
Rejštejn o nemovitosti v katastrálním území
Radešov u Rejštejna, šlo celkem o 42 hektarů lesních pozemků. Spor jsme vyhráli,
škoda, že to našim soudům trvá tak dlouho.
Množství majetku města jsme tedy znovu

zvětšili. Široko daleko se ví, že naše město, co se velikosti majetku týká, je bohaté.
V úplném závěru roku jsme naše vlastnictví
rozšířili ještě o bývalý hotel Bílá růže. Je už
léta zavřený, ale myslím, že je ve městě dost
občanů, kteří ho ještě pamatují v provozu.
Snad se nám podařilo zrealizovat i další větší, či menší akce. Některé nejsou na
první pohled vidět, ale to neznamená, že
nejsou finančně, nebo organizačně náročné. Samozřejmě, že máme připravené další
rekonstrukce, nebo nové stavby a „pustíme“ se do nich, až to počasí dovolí.
Na závěr bych se s Vámi ráda podělila o radost, kterou jsem prožila 28. ledna. Mohla jsem se spolu s Jindřichem
Ešnerem, manžely Slováčkovými, Petrou
Oudesovou a dalšími starosty a odpůrci
průzkumu a těžby zlata zúčastnit předávání Petice v Senátu Parlamentu ČR panu
senátorovi Marcelu Chládkovi, který byl
další den jmenován novým ministrem
školství. Podařilo se nám na Petici získat
celkem 13 265 podpisů z celé republiky.
Podpořili nás i občané partnerského města
Grafenau. Velice si vážím každého podpisu
a všem, kteří nám tím vyjádřili svoji podporu, upřímně děkuji.
Děkuji i Vám všem, kteří mě po celou
dobu podporujete. Děkuji i za kritické připomínky, které jsou pro mne i pro mé spolupracovníky námětem pro zlepšení naší
práce.
Bohuslava Bernardová

Ohlédnutí volebním obdobím

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že většina z Vás se neúčastní jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory, předkládáme
jednoduchý přehled docházky Vámi zvolených kandidátů.
Za zastupitele Hana Naušová
MZ Kašperské Hory
Členové
Balounová A.
Bernardová B.
Naušová H.
Schmid J.

Málek P.
Jelínková M.
Jirman J.
Kolářová R.
Chlada J.
Nový J.
Mäntl M.
Gregr J.

Reisinger J.
Kortusová J.
Kavale L.
Hadrava L.
Svoboda Z.

1

2

3

4
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mandát po panu Jirmanovi
o
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mandát po panu Reisingerovi
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o
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o
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o
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o
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o
n

o

o
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o

n

o

o

n
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Neomluvená
absence
0
0
0

1
1
1
2
4
2

0
0
0
0
0
0

2

o
o

n

o
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o

o

o
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o

o

n

o

15
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absence
1
0
1

o

n

o

o

n

Vysvětlivky: prázdné pole – účast zastupitele na zasedání; o – omluvená absence; n – neomluvená absence
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Zdravý selský rozum prohrává

Vážení spoluobčané,
po posledním veřejném zasedání jsem se
rozhodl sdělit názor svůj a většiny zastupitelů sdružení Pohoda.
Naši občané z různých důvodů veřejná
zastupitelstva moc nenavštěvují, přesto by
měli být pravdivě informováni o tom, co
se týká každého občana našeho bohatého
města. Jde mi o to, aby to brzo nebyla minulost, abychom bohatství neproinvestovali na roztaženě nesmyslných projektech.
A o co mi jde? Jedná se o odhlasovaný
rozpočet na rok 2014 a výhledové investice na další dva roky. Hlasování se týkalo
přibližně 150 mil. Kč a při současném navyšování cen až 170 mil. Kč. Nevím, jestli
si to většina zastupitelů vůbec uvědomila,
o jaké vysoké částky jde. Možná po pár letech v politice, byť i v té nejnižší, přestávají
mít zdravý úsudek. Zaráží mě, jak dlouho
se dohadujeme, jestli popelnice bude stát
500 Kč nebo 550 Kč, ale zda bude rozpočet
100 mil. Kč nebo 150 mil. Kč bylo rozhodnuto téměř ihned.
Hlasování pro tak veliký rozpočet dopadlo
8:7. Sdružení Pohoda neprosadilo diskusi
o přehodnocení důležitosti některých projektů (nová tělocvična) a pozdržení rozpočtu, protože ji dva členové zradili a nehlasovali jako sdružení, ale prý dle svého názoru.
I když v druhém sdružení nebyl také názor
jednotný! Nesouhlasím ani s prohlášením
zastupitelky paní Balounové: „My jsme byli

zvoleni, my rozhodnem!“ Myslím si, že při
rozhodování nadměrných investic, by se
k tomu mohli v rámci ankety vyjádřit i obyvatelé města, jako tomu bylo i v projektu týkajícího se výsadby stromů na náměstí. Nebo
si naši občané zaslouží říci svůj názor jen jestli
javory nebo jasany? Navíc lidé nemají právo?
Téměř celý rozpočet půjde bez výraznějších
dotací a bude se dotýkat každého.
A čeho se tak velké investice budou pro
nejbližší tři roky týkat?

Nové stavby:
•
•
•
•
•

Parkoviště Sušická
Kompostárna
Přírodní dětské hřiště u školky
Biotop. koupaliště
Zimoviště a odchovna skotu Kavrlík

Další akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce sběrný dvůr
Oprava skladu na štěpky
Oprava a průzkum vodovodu Chlum
Rekonstrukce přivaděče vody z Řetenic
Oprava vodojemu nad školkou Cikánka
Oprava kanalizace a čističky
Opravy bytů, hradu apod.
Opravy komunikací
Osvětlení komunikace na hrad
Rekonstrukce a sítě ulic Sušická –
Vimperská – Besední

K dění kolem tělocvičny

Ve čtvrtek 19. prosince loňského roku
proběhlo zasedání Zastupitelstva města
Kašperských Hor. Jedním z hlavních bodů
jednání bylo schvalování rozpočtu na rok
2014. Jak se brzy ukázalo, zásadní položkou
rozpočtu byla stavba nové multifunkční tělocvičny. Využívám této příležitosti, abych
okomentoval jednání k tomuto bodu.
Vnitřní prostory i vnější plášť celé budovy školy z r. 1911 jsou ve velmi dobrém
stavu. Budova školní tělocvičny se však
zatím opravy nedočkala. V nevětraném
interiéru se rozmohla dřevomorka, překrytí stropního rákosu je narušené, vybavení šaten a sociálních zařízení je značně
zastaralé a nevyhovující. Zástupci školy
a mj. i dohled z hygieny logicky požadují
nápravu. Já sám bych měl problém do tělocvičny v takovémto stavu posílat cvičit
své děti.
V roce 2010 vzniká projekt na výstavbu nové tělocvičny postavené vedle hlavní školní budovy při Vimperské ulici.
Namísto školní tělocvičny, kterou by dle
potřeby mohly využívat také spolky či
sportovní oddíly, vznikl projekt tak říkajíc „okresního“ formátu. Celkové rozměry
samotné budovy jsou 52 x 27 m, výška od

podlahy 10 m, zastavěná plocha 1 414 m 2,
obestavěný prostor 13 250 m3.

Argumenty zastánců projektu
Nevyhovující technický stav samotné tělocvičny, šaten a sociálních zařízení.
Hygienický dozor ale navíc požaduje také
určité prostorové úpravy jak v tělocvičně
samé, tak i v jejím zázemí. Na současný stav
končí od hygieny výjimka, po jejím vypršení
dojde k uzavření stávající tělocvičny pro školní výuku. Nevyplatí se opravovat staré stavby, je to vždy dražší a méně funkční, když
už stavíme novou tělocvičnu, udělejme to
velkoryseji, třeba o ni bude zájem i ze strany
hotelů, sportovních oddílů apod. Dostatečné
využití zajistí správce tělocvičny.

Argumenty odpůrců projektu
Architektonické a urbanistické hledisko. Vedle krásně opravené dominanty našeho města (např. pohled od Kaiserhofu či
z Flusárny) vyroste užitková masívní budova, která nezapadá do stávajícího prostředí.
Projekt multifunkční tělocvičny neřeší, co
bude se stávající školní tělocvičnou, která

• Cyklostezka Žlíbek – Trnové Dvory
• Oprava mostu Prádlo a dalších cest
k osadám
Další velká finanční zátěž je koupě ruiny
Bílá růže. Bude následovat buď velká oprava nebo zbourání a opětovné postavení. To
ovšem není všechno, město má „takové
úspory,“ že zastupitelstvo rozhodlo i o výstavbě multifunkční tělocvičny v přibližné
hodnotě 40 mil. Kč.
Ptám se, když souhlasící zastupitelé jsou
na tuto věc tak pyšní, proč dodnes nebyl
nikde vystaven a představen projekt, proč
nebylo řečeno, kolik bude v budoucnu
každoroční režie, komu bude takto velká
a moderní tělocvična sloužit, jak si na sebe
vydělá a kde vezmou tolik diváků do plánované tribuny se 180 místy?
Ihned se nabízí další otázka: „Co udělají
se starou tělocvičnou? Opravit – (náklady),
zbourat – (náklady), nechat – (dopadne
jako špýchar)! Většina zastupitelů odpověď
doposud nenašla.
Měli by občané nějakou? Věřím, že po
přečtení tohoto článku se postřelená husa
ozve. Očekávám, že se už brzo dozvíme
více! Vždyť tu v tomto složení na radnici
můžeme fungovat jen do dalších komunálních voleb, které budou už letos na podzim. Abychom svým nástupcům a konec
konců i samotným občanům nepřipravili
pěkně horkou polévku.

Jaroslav Chlada,
Radní města Kašperské Hory, lídr sdružení Pohoda

je nedílnou součástí školy. Odpůrci projektu zpochybňují naplnění využití tělocvičny. Základní škola dlouhodobě zápasí
s úbytkem žáků, třídy na prvním stupni se
slučují. Od podnikatelů v cestovním ruchu
nebyl zaznamenán žádný požadavek na
halu pro kolektivní sporty či fitcentrum.
Odpůrci projektu poukazují na velkou finanční zátěž nejen stavby a vybavení, ale
i samotného provozu multifunkční tělocvičny. Investiční technici našeho města
odhadují roční provoz na jeden milion Kč.
Nechci unavovat čtenáře záplavou argumentů. Já osobně patřím k odpůrcům tohoto projektu. Škola potřebuje okamžitě vyřešit problém s nevyhovujícím stavem školní
tělocvičny. Naprosto chápu zástupce školy,
rodiče dětí i děti. My, zastupitelé, jsme se
měli sami zajímat o připravovaný projekt,
času opravdu není nazbyt. Přesto si myslím, že se záměrem takovéhoto zásadního
projektu, mj. jedná se o největší investici
z městské pokladny (např. rekonstrukce
náměstí, teplofikace apod. byly spolufinancovány z dotací), měli být nejen zastupitelé
seznámeni předem. Jsem přesvědčen, že bychom společně došli k lepšímu řešení.
Zdeněk Svoboda, zastupitel města

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

K zamyšlení...

Již několik let se Klub kašperskohorských žen ve vzájemné spolupráci s městem Kašperské Hory snaží obohatit život
místních seniorů a alespoň v předvánočním čase pro ně uspořádat posezení s harmonikáři, dalším kulturním programem
a občerstvením. O tuto záležitost nás kdysi
požádal místní Český červený kříž, který
ukončil svoji činnost a tato prosba pro nás
byla vlastně ctí. Nejde o jednoduché zařizování, nákupy a přípravu, protože limit
finanční částky byl dán, takže bylo nutno
počítat a uvažovat. Samozřejmě, nejde jen
o finance, ale i o spoustu vlastního volného
času. Jsem ráda, že se mohu na naše ženy
v tomto ohledu spolehnout, a tímto jim
vlastně patří velké díky.
Mrzí mě ale jiná myslím si důležitá záležitost, a to je nezájem z řad zastupitelů
našeho města najít si chvilku času a přijít si
popovídat s dříve narozenými občany, kte-
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ří pro nás mladší zanechali svoje odkazy,
svoji práci, nápady a naším úkolem je na
těchto základech rozvíjet nejen sebe, ale
i naše město.
„Vážení zastupitelé, ta hodinka vašeho
volného času by vás určitě, jak se říká, nezabila. Vždyť jde třeba i o vaše voliče, kteří
vám důvěřují. A kdo si našel v prosincovém
posezení seniorů čas? Byly to čtyři ženy –
zastupitelky. Nejde o žádné vyzdvihování
a sebechválu, jen o pouhé konstatování.
A to, že je zastupitel účastníkem veřejného
života, je určitě nepochybné. Musím opakovat, že taková skutečnost mě upřímně
mrzí a věřím, že se ve vás alespoň trocha
svědomí pohne a tuto, možná pro někoho
zbytečnost, napravíte. Doufám, že moje
víra nebude slepá.“
Děkuji za pochopení.

Radka Kolářová,
předsedkyně KKŽ a zastupitelka města

Hrad Kašperk v roce 2013

Na základě strategie rozvoje cestovního ruchu došlo od počátku roku 2013
k organizačnímu sloučení hradu Kašperk
a Městského kulturního a informačního
střediska v jeden celek. Vznikl destinační
management Kašperské Hory. Vedoucím
této čtyřčlenné organizace se stal kastelán
hradu Kašperk. V praxi to znamenalo, že
kastelán a jeho zástupce museli svůj čas dělit mezi hradem a městem.
Celou turistickou sezonu významně
ovlivnilo počasí. Asi si všichni pamatujeme Velikonoce na sněhu a na ledě, chladné
a sychravé jaro a samozřejmě stálé deště na
přelomu května a června. Takové počasí
skutečně příliš nepřálo výletům a cestování vůbec. V létě jsou zas pro návštěvnost
památek nejméně příznivé horké tropické
dny. Taky jsme si jich hlavně ve druhé polovině června a v červenci užili.
Už na jaře byl znám úbytek turistů ve srovnání s minulými lety. Proto jsme začali rychle jednat. Od poloviny června do konce září
jsme připravili nový cyklus oživené historie na
hradním nádvoří. Návštěvníci hradu mohli při
práci pozorovat zručného a zdravě výřečného
uměleckého kováře, seznámit se s výcvikem
střelby z kuše a z luku, účastnit se školy šermu

či zhlédnout výcvik bojových koní. Věříme, že
i tento programový cyklus přispěl ke zvýšení
návštěvnosti ve druhé polovině roku.
V minulém roce jsme měli dva hlavní prohlídkové okruhy. S životem na hradě zatím
seznamujeme standardní prohlídkou. Již od
loňského roku ale připravujeme prohlídku
zcela novou, která by se měla minimálně
vyrovnat naší historicky nejúspěšnější prohlídce. Jedná se o prohlídku Stavba hradu.
Při této procházce hradem se návštěvníci
mj. ocitnou i v gotické komnatě, která se
přímo před jejich zraky kolem nich vystaví, vybaví nábytkem a zařízením, a nakonec
shoří. Zatím stále můžeme směle tvrdit, že
takovýto typ prohlídky s jedinečným použitím projekce vytvářející věrnou iluzi žádná
jiná památka nepřekonala.
Z našeho kulturního programu nejen my
na hradě nejlépe hodnotíme sérii divadelních představení spolku Kašpar v tradičním srpnovém termínu. Na programu byl
Othello a Cyrano. Atmosféra v autentických prostorách zříceniny paláce byla vynikající, všech šest představení se podařilo
vyprodat (kapacita na jedno představení
byla 285 diváků). O to více nás všechny
mrzel déšť, který znemožnil odehrání pá-

Novoroční idyla
V Česku zlevnilo se všechno,
potraviny, šatstvo, plyn,
nájemné, rum, elektřina,
obuv, telefon i kmín.
Zmizela nezaměstnanost
inflace má nízký trend,
bankéři zvou bezdomovce
do vyhřátých haciend.
Státní kasa praská ve švech
hospodářství bez krize,
obcím, školám, nemocnicím
vláda nutí peníze.
Politici lidu nelžou
a Brusel bez legrace
slíbil českým zemědělcům
pohádkové dotace.
K sledování dalších jistot
věru sil jsem neměla
a s výkřikem: „Sláva vládě!“
ze sna jsem se probudila!

Miloslava Boudová

Poděkování
Sbor
dobrovolných
hasičů
Kašperské Hory děkuje firmě Auto
Oudes za sponzorský dar v podobě přípravy hasičských vozidel na
Technickou kontrolu.
tečního představení Cyrana. V Othellovi
excelovali Jan Potměšil, Adrian Jastraban
a Eva Elsnerová. Představení Cyrano doslova od začátku do konce táhne skvělý
Martin Hofmann. Jeho partnerkou mu
byla Jitka Čvančarová jako Roxana. V dalších rolích vyniká například Jakub Špalek,
Zuzana Onufráková či Jan Jankovský.
Stejně jako v předcházejících letech,
i v roce 2013 pokračovaly práce na obnově
hradu. Například za spolufinancování dotačního programu ministerstva kultury byl
zajištěn 1. úsek severní hradby na nádvoří
(vnější líc, koruna a část vnitřního líce),
vnitřní líc parkánové hradby na východní
věži a staticky narušená klenba bývalého
vchodu z paláce v západní věži.
Na závěr trochu čísel. Na prohlídku hradu či na představní si zakoupilo vstupenku
více než 42 000 návštěvníků, což je o 4,5 %
méně než v roce 2012. Podle dostupných
informací se však v loňském roce potýkal
často i s mnohem dramatičtějším úbytkem
turistů nejen náš region. Proto hodnotím
uplynulý rok v celku pozitivně. Do příští
hradní sezóny si přeji především pro turistiku příznivější počasí. Ostatní bychom
měli být schopni zařídit sami.
Zdeněk Svoboda
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Hospodaření městských lesů v roce 2013

Jaký byl rok 2013 v lesích Města
Kašperské Hory?
Stejně jako rok 2012, tak se i loňský rok
2013 obešel bez výrazné kalamity. Celkem
bylo vytěženo 29 728 m3, což je proti roku
2012 o 1 300 m3 méně. Jedná o nejmenší
těžby v platnosti LHP (lesní hospodářský
plán) od roku 2008. Na celé desetileté období platnosti tohoto plánu byla stanovena
těžba ve výši 406 400 m3. Ke konci roku
2013 je tedy vytěženo 269 500 m3 a na následující 4 roky nám zbývá 136 900 m3 což
představuje v průměru na 1 rok 34 225 m3.
Naším cílem do dalších let je nepřekračovat
roční těžbu přes 30 000 m3 a tím si vytvořit
rezervu pro případnou větrnou, sněhovou
či kůrovcovou kalamitu.
Několik základních údajů z roku 2013:
Těžba dřeva celkem
29 728 m3
z toho kůrovec
6 655 m3
vítr
4 378 m3
úmyslná
18 695 m3
Přiblíženo
29 518 m3
z toho harvestorem
5 602 m3
Prodej dřeva
26 533 m3
Pořez na pile
3 207 m3
Manipulace na pile
2 535 m3
Zalesnění
34,02 ha

(130 020 ks sazenic z toho 80 750 ks
z našich školek)
v této druhové skladbě a počtech:
smrk 90 710, buk 32 510, jedle
6 360 a javor 440.
Ožínání
288 ha
Nátěry proti okusu
359 ha
Prořezávky
50 ha

Z další činnosti, která je běžně prováděna
v našich lesích lze uvést zejména likvidace
klestu, stavby a opravy oplocenek, výsek
plevelných dřevin, vyvětvování, prostřihávky, individuální ochrany melioračních
dřevin (zejména jedle) a již třetím rokem
provádíme ochranu proti loupání u mladých
lesních porostů pomocí plastových pletiv.
Doufáme, že se nám tato činnost projeví
dobrým zdravotním stavem porostů.
Za zmínku stojí též výroba štěpky z lesa
pro naši výtopnu. Za rok 2013 bylo dodáno necelých 3 000 prms vysoké kvality. Zároveň byl vyvážen i klest pro další
prodej.
Jako každý rok se pokračovalo v obnově a údržbě lesních cest, svážnic a skládek
v celkové hodnotě 2 447 tis. Kč. Jednou
z největších akcí byla oprava asfaltového
povrchu na lesní cestě „Zkratka“ u Horské
Kvildy, která slouží významně i pro turistický ruch.

Počasí v roce 2013
v Kašperských Horách
Rok 2013 lze rozdělit asi takto: První
půlrok roku 2013 byl na srážky velmi štědrý (526 mm tj. 72 % roku) a na sluneční svit
chudý. Druhá polovina roku byla naopak
velmi suchá (jen 266 mm) a na sluníčko
docela bohatá. Celkově lze hodnotit rok
2013 jako srážkově podnormální a teplotně nadnormální.
Počátek roku byl teplý, zimní počasí se
silným sněžením začalo 16. 1. a napadlo až
40 cm sněhu. V té době bylo i nejchladněji. Únor a březen byl teplotně vyrovnané
s teplotou + – 7°C a s nepatrnou sněhovou
pokrývkou. Nekonečně pošmourné počasí
skončilo až v polovině dubna, kdy se postupně začalo oteplovat a ke konci období
jsme se dočkali i „dvacítek“. Květen a červen byly velice deštivé a poměrně chladné. Pouze ke konci června nám teploty
stouply přes 30°C. Druhá polovina roku
začala velice pěkně a tak jsme si v červenci a srpnu užili letního počasí. Ke konci
srpna se ochladilo. Září a říjen byly teplotně nadprůměrné s vyrovnanou teplotou.
Ke konci října bylo až 21°C. Listopad nám
na „Martina“ přinesl první sníh, ale jen na
5 dní. Prosinec začal slibně zimně s trochou sněhu, ale od poloviny měsíce začalo
velice dlouhé teplé a suché období, které

přetrvává i v roce 2014. Za zmínku stojí
i fakt, že za celý rok 2013 nebyla ani jedna
tropická noc či arktický den.

Několik údajů:
Maximální teplota (28. 7.)
Minimální teplota (26. 1.)
Úhrn srážek
Max.vrstva sněhu (18. 1.)
Sněhová pokrývka
Počet dnů se srážkami
Počet slunečných dnů
Počet dnů s bouřkou

34°C
– 11°C
792 mm
40 cm
93 dní
146 dní
122 dní
16 dní
(hodně málo)

A několik zajímavostí:
17. 1.
6. 4.
29. 4.
1. 6.
2. 6.
28.10.
10. 11.
24. 12.

napadlo za den 27 cm sněhu
velmi silná ledovka
+28°C
51 mm srážek
58 mm srážek
21°C
první sníh
+12°C

Příjemně prožitý rok 2014 Vám všem přeje

Miroslav Mäntl

V oblasti myslivosti se pokračovalo ve
zvýšeném odstřelu vysoké zvěře - celkem
78 ks. Zvýšený odstřel je prováděn za účelem snížení škod zvěří na mladých kulturách. Zároveň se ulovilo 30 prasat, 8 srnců
a 3 lišky. Dodáno bylo celkem 4 904 kg
zvěřiny.
Další naší činností je provoz pily. Zde
v loňském roce došlo k podstatné změně
ve struktuře výroby. Neustále se zvyšující
ceny surového dříví a pokles kůrovcových
těžeb nás donutil snížit pořez kvalitního
dřeva a zároveň začít s manipulací surových kmenů.
Lze konstatovat, že rok 2013 byl úspěšný.
Podařilo se nám dobře zpeněžit vytěženou
dřevní hmotu, zvýšit podíl kulatinových
sortimentů, a tím i přes sníženou celkovou
těžbu odevzdat městu v nájmu 14 mil. Kč.
V měsíci květnu jsme uspořádali pro
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
zájezd na muzikál do Prahy a v listopadu relaxační víkend v Lázních Třeboň.
Organizačně jsme též zajistili v měsíci
listopadu „Hubertskou mši“ pro širokou
veřejnost.
Opět patří naše díky všem zaměstnancům i živnostníkům za jejich obětavou
a poctivou práci v našich lesích.
Miroslav Mäntl, jednatel KML

Krásné
jubileum
V lednu oslavil své
80. narozeniny náš spoluobčan p. Jan Mareš, který
po celý svůj život působil
na zdejší škole jako učitel
přírodních věd a hudební
výchovy. Byl vynikajícím
muzikantem, vedl školní
pěvecký soubor, staral se
o školní pozemek a působil i na kulturních akcích.
Zaslouženě se stal po roce 1990
ředitelem místní školy. Jako důchodce vyučoval v hudební škole zde i na
Staších. Koníčkem mu byla také
zahrádka.
V poslední době je sužován nemocí
a tak často oblažuje sestřičky v nemocnicích. Škoda jen, že jeho porevoluční
kolegové na jeho životní jubileum nějak pozapoměli.
Protože jsem o něco mladší, tak
Jendovi přeji to nejdůležitejší – zdraví
a ať mezi námi ještě dlouho je.
-ek-
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Problémy jsou od toho, aby se řešily
Veni vidi vici prohlásil v roce 47 př. n. l.
Ceasar, když vyhrál bitvu proti králi
Farnakovi. V překladu to jest „přišel jsem,
viděl jsem, zvítězil jsem“. Nevím, proč mě
zrovna tohle napadlo v souvislosti s problematikou, které má být věnován můj
příspěvek do městského periodika, ale
ono v podstatě je vždy předmětným, kdo
je v převaze než o vítězství spravedlnosti.
Pravda vítězí jen v pohádkách pro děti, ve
skutečnosti to tak nebývá a nemusí to být
ani hrdinné bitvy, stačí takové lokální přetahovačky, v nichž platí pravidlo, že každý
si k vám dovolí to, co mu umožníte.
O co jde ? Už nejen za státní hranicí
si nelze nevšimnout vzorného pořádku,
ale i u nás je řada měst vzorně čistých,
nenajdete na zemi pohozený oharek od
cigaret, papír, natož poletující kusy plastů, či dokonce psí trus. Na svých cestách
jak postižená jakousi chorobou z domova
nešlápnout do „čehosi“, bedlivě pátrám po
nějakém nedostatku. Nekoná se – vzorně
upravené chodníky i odpočinkové zóny,
parky, dětská hřiště. Všude decentně
umístěné nádoby nejen s pytlíky pro psí
potřebu, ale pochopitelně i koše na psí
exkrementy, protože „kam s tím“ je nedílnou součástí problému. Nebýt tohoto
nutného (a v široké nabídce různých druhů vyráběného, finančně nenákladného)
vybavení obcí, musel by návštěvník dojít
k závěru, že se jedná o vyšlechtěnou rasu
psů bez řitních otvorů.
Písek, Tábor, Plzeň a další města mě
přesvědčila, že to jde, když se chce.
U nás se prokazatelně nechce. Ač
máme i my Obecně závaznou vyhlášku
č. 04/2011, kde v článku 2 je pamatováno na veřejný pořádek v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku a je zde přímo citováno nepřípustné volné pobíhání psů, i vyhlášku
č. 7/2002 k systému třídění odpadu – tím
to končí. Skutečnost je taková, že bez
dozoru pobíhající i velká plemena psů je
u nás celkem běžné. Ulice města jsou v takovém stavu, že do psího výkalu nešláp-

nout je umění, neboť i se psíky jakékoliv
hmotnosti na vodítku značné procento
jejich chovatelů evidentně pokládá za
samozřejmé, že pes se musí vyprázdnit,
proto je přece venčen. Platí přece roční
poplatek za psa – tak ať to uklidí město.
Jenže ono to tak nefunguje. Nevím sama
proč zrovna a jedině za psa je poplatek.
Možná a dost pravděpodobně kdybych
si vodila místo psa na provaze kozu jako
mentálně postižený Jaroušek z upadlého
nováckého seriálu „Doktoři z Počátků“
(kde až urážlivě podle scénáře žijí domorodci úrovně zaostalého primitiva neb inteligent žije jen ve velkoměstě), poplatku
bych byla zproštěna. Ale neuklízet výkaly
po psech je přibližně totéž, jako neplatit
za svoz zbytkového komunálního odpadu,
neboť řádně platím daň z nemovitosti, či
nájem z bytu. Je nás tak zhruba 40 % držitelů psa, které pokládáme za samozřejmé,
že exkrementy je naší povinností uklízet.
Víme také docela přesně, kdo tak nedělá
,ale bohudík, udavači nejsme. I když těžko to vysvětlíte náhodným návštěvníkům
Kašperských Hor. V loňské zimě bohaté
na sníh jsem měla nepříjemnou příhodu
v Dlouhé ulici, což je jedna z nejhorších na
tuto „nadílku“, bývá bohatě pokryta výkaly od velkého psa v hmotnosti, že dítě do
té nadílky zapadne až po kotníky, zvláště
když sníh „to“ záludně přikryje. Paní držela v náručí tak tříletého chlapečka bez
bot a volala na manžela, aby vzal syna na
záda, že ty boty musí vyhodit někam do
popelnice, neboť kdoví, zda ten pes byl
zdráv, – s vyčítavým pohledem na mne
a mého mrňavého jezevčíka. Styděla jsem
se, ač bez viny. Měla pravdu. Správný chovatel totiž ví, že nestačí povinné očkování
proti vzteklině, ale každoroční očkování
proti paraviroze a psince, což jsou sice
choroby přenosné jen na psa, ale i jej dvakrát ročně odčervovat kvůli larvální toxokaroze (škrkavky, tasemnice). Rovněž na
člověka jsou psím trusem přenosné tělový
svrab, či různá plísňová onemocnění.
Jsem hluboce přesvědčena, že psí exkrementy nelze tudíž
z uvedených důvodů považovat ani za
zbytkový (vytříděný
komunální odpad)
pro rizikovost a skončit v popelnici. Tam
totiž končí i od chovatelů, kteří po svých
psech uklízejí z veřejných prostranství
a pro absenci nutných
košů k tomu určených
Smetano�a 403, Kašpe�ské Ho��
jim nic jiného nezbývá – samozřejmě do
(a�eá� �ed�e Medica ��te�)
soukromých a cizích,
které jsou zrovna po
ruce.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
ZDARMA
Pa�e� Břicháček

Te�: 602 415 716

Přeji nám všem, ať jsou či nejsou
držiteli psíků, čisté zdravé prostředí,
aby nebyli vystaveni těmto atentátům
na zdraví naše i našich psů a abychom
nemuseli čelit hodnocení návštěvníků
Kašperských Hor, kteří veřejně a všude
říkají, jak je naše malé město až neuvěřitelně půvabné, s množstvím kulturních stánků – muzeí a galerií, širokou
nabídkou gurmánských kumštů četných
hotelů, restaurací a kaváren. Bohužel
s dodatkem, že tak podělané město ale
ještě neviděli (jadrnější výraz, který používají nelze otisknout).
Iva Sedlářová

Reakce k článku
K danému problému musím konstatovat toto: Pisatelka má pravdu, že
dnes je stále spousta majitelů pejsků,
která považuje za normální, že po
svém psím miláčkovi na veřejném prostranství neuklízí přesto, že Obecně
závazná vyhláška č. 04/2011 města
Kašperské Hory toto nařizuje. Sama
jsem dokonce slyšela názor pejskaře,
že dotyčný přece za psa platí městu
dost, ne?! Samotné se mi takové jednání protiví, stejně tak, jako když někdo s klidným svědomím odhazuje po
zemi odpadky, papíry, plastové lahve,
nedopalky a plive po chodnících. Ale
myslí si snad paní pisatelka, že osazením specielních odpadkových košů na
psí exkrementy ve městě se chování
lidí změní? Já osobně si myslím, že
problém je zase jen v lidech, o jejich
chtění nebo nechtění dodržovat nějaká pravidla…
Riziko, nakazit se svrabem nebo
plísňovým onemocněním z exkrementu odhozeného do klasického
odpadkového koše navíc nejčastěji
v mikrotenovém sáčku, je myslím, velice mizivé. Nicméně neexistuje žádné
hygienické nařízení, které by existenci košů na psí exkrementy vyžadovalo.
Jako přínosné je to myslím ve větších
městech, kde možnost venčení psů je
omezena na parky a veřejné zeleně na
veřejném prostranství.
Psí exkrement je biologický odpad
a ve městě se co nevidět začne budovat
městská kompostárna, která bude řešit právě biologický odpad, ale jak tam
dostat psí hovno bez sáčku, to věru
nevím...

Helena Marková,
Odbor životního prostředí
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Oznámení o pronájmu Horského klubu pro rok 2014

Město Kašperské Hory vyhlašuje záměr
pronájmu Horského klubu pro rok 2014 pro
pořádání hudebních produkcí, který byl
schválen Radou města dne 5. února 2014 za
níže uvedených podmínek.:
1. S vybraným zájemcem bude uzavřena
rámcová nájemní smlouva na kalendářní
rok 2014 za podmínek níže uvedených.
V rámci této smlouvy bude následně
na každou hudební produkci uzavírána se zájemcem dílčí nájemní smlouva
na dobu 3 dnů, v níž bude mít právo
užívat Horský klub a jeho vybavení za
účelem pořádání hudební produkce.
Nájemní vztah k Horskému klubu tedy
nebude trvat po celý rok 2014, ale vždy
jen po dobu, uvedenou v dílčí nájemní
smlouvě.
2. Nájemné za všechny hudební produkce pořádané v roce 2014 bude činit
5 000,00 Kč (tuto částku zaplatí zájemce
při podpisu rámcové nájemní smlouvy)
za podmínky, že zájemce uspořádá nejméně 8 hudebních produkcí za rok ve
struktuře uvedené v bodě 5. V případě
nesplnění této podmínky (tj. uspořádání méně než 8 hudebních produkcí nebo
žádné produkce) bude nájemné za všechny uspořádané hudební produkce činit
5 000,00 Kč a v případě neuspořádání
žádné produkce bude částka 5 000,00 Kč
představovat smluvní pokutu za porušení závazku uvedeného v bodě 5.

3. Všechny hudební produkce musí být
ukončeny do 2.00 hod. následujícího
dne.
4. Zájemce dále zaplatí při podpisu rámcové nájemní smlouvy jistotu (kauci) ve výši
4 000,00 Kč, která bude použita na náhradu případných škod, které vzniknou
při akcích provozovaných zájemcem na
Horském klubu a jeho vybavení. Budeli tato částka v průběhu roku vyčerpána, bude město oprávněno odstoupit od
rámcové nájemní smlouvy.
5. Zájemce bude povinen uspořádat během
roku 2014 min. 8 hudebních produkcí,
a to min. 4x diskotéku a 4x zábavu na
různé hudební styly. Do žádosti o pronájem je nutno uvést, o jaké druhy zábav
půjde. Zájemce bude oprávněn užívat
pronajaté prostory pouze na jeho akce,
nebude moci dále prostory podnajímat.
Na pořádání jiných než hudebních akcí,
jako např. besed, přednášek apod., se
rámcová nájemní smlouva nevztahuje.
6. Zájemce bude povinen po každé akci
odevzdat na MěKIS vyhodnocení akce,
kde bude uvedeno: název akce, návštěvnost, oznámení akce na OSU, rozpočet
akce včetně občerstvení.
7. Termíny akcí budou předem konzultovány s MěKIS, a budu nahlášeny min.
měsíc dopředu, neboť v Horském klubu
se pořádají i jiné akce a mohlo by tak dojít k duplicitě akcí v jeden den.

Písemné žádosti o pronájem za výše uvedených podmínek odevzdejte na MěKIS
do 15. března 2014.

Lucie Valentová

Příjem žádostí
o dotaci města zahájen
Kulturní komise z pozice poradního orgánu Rady města Kašperské
Hory vyhlašuje program Podpora klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti
v Kašperských Horách na rok 2014.
Podpora se vztahuje na kulturní,
sportovní a společenské akce, tvůrčí
činnost a zájmovou činnost. Žádosti
o finanční podporu budou přijímány
do 31. 3. 2014 na Městském kulturním
a informačním středisku v Kašperských
Horách. Žádosti na finanční podporu
lze podávat pouze písemnou formou na
předepsaném formuláři.
Podrobná pravidla poskytování finanční podpory jsou vyvěšeny na úřední desce do 31. 3. 2014, také jsou ke
stažení na www.sumavanet.cz/mukhory - Formuláře pro podání. Informace
k programu podá: Lucie Valentová, +420
376 503 412, kultura@kasphory.cz.

Lucie Valentová

Obrazy na skle pro seniory
Malířka J. Korandová při tvorbě
svých obrázků na skle, foto archiv

Součástí vybavení Domu pro seniory
v Sušici na Nábřeží Jana Seitze je také nevelká kaple, kde se konají každou středu
pravidelné bohoslužby. Z podnětu duchovního P. Tomase van Zavrela a ústavní zdravotní sestry Magdy Jáchymové byl
nyní pro kapli vytvořen obrazový cyklus
Křížové cesty. Jedná se o soubor čtrnácti
obrázků na skle, které věřícím budou připomínat Umučení Ježíše Krista. Úkolu
se ujala výtvarnice Jaroslava Korandová
z Kašperských Hor, která se už několik
let věnuje originální tvorbě podmaleb –
pro ni typických obrázků na skle, které
mají převážně charakter miniatur. Jarka
Korandová vychází z tradic lidového
umění na Šumavě, významně na ni jistě

zapůsobil příklad novodobého lidového
malíře obrázků na skle JUDr. Václava
Hrabánka, který žil v Kašperských
Horách. Malířka se nejraději věnuje náboženským námětům, zejména obrazům
ze života Panny Marie a světců. Na cyklu
Křížové cesty pro sušický dům seniorů
pracovala přes půl roku. Nechala se inspirovat starými rytinami a tradičními
kostelními obrazy, v mnohém však proVýřez obrázku na skle z cyklu Křížové cesty od J. Korandové
v Domě seniorů v Sušici, foto J. Korandová
jevila svou osobitou invenci i originální
pojetí
pašijových
výjevů. Projekt realizace
Křížové
cesty pro Dům
seniorů v Sušici
finančně podpořily Sociální služby
města Sušice. Kaple
v domě seniorů je
během dne otevřena návštěvám z řad
veřejnosti. Obrázky
na skle Jaroslavy
Korandové můžete
v Sušici vidět také
v poutním areálu
Na Andělíčku.
Více info v kavárně nebo na www.nebespan.cz.

NEBESPÁN CAFÉ
& APARTMENTS

hledá do svého týmu šikovné kolegy
či kolegyně:
t obsluha v kavárně od 1. 4.
t výpomoc v kuchyni / úklid od 1. 4.
t brigádníky na léto

Vladimír Horpeniak
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Včelaři

Vážení spoluobčané!

V posledních letech se občas objevují zprávy o nemoci včel – mor plodu,
který se léčí tak, že se celé stanoviště se
včelstvy a veškerým zařízením kompletně spálí. V minulých letech tato smutná událost postihla i některé včelaře
ze Sušicka. A protože včelaři z těchto
končin svoje včely občas přivezou do
městských lesů v době květu maliny
a následné lesní snůšky, rozhodli jsme
se dát vyšetřit vzorky od našich včelstev
na tuto nemoc. Vyšetření je finančně náročné, zvlášť pro včelaře, který má včely
opravdu jen pro radost. Požádali jsme
proto naši radnici o příspěvek na toto
vyšetření. RM nám opravdu na vyšetření přispěla, a tímto jí jménem našich
včelařů děkujeme.
V listopadu včelaři vzorky od svých
včelstev odebrali a poslali na vyšetření
- 20. prosince přišla zpráva, že včelstva
včelařů, kteří jsou v naší organizaci, tuto

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

nemoc nemají. Včelaři se tedy mohou bez
obav těšit na první jarní prolety svých
miláčků.
A protože občas naříkáte, že v době
květu nevidíte na svých zahrádkách moc
včel, přikládáme několik čísel z naší organizace v Kašperských Horách. Včely jsou
i na území města, ale občas štípají a někteří lidé jsou na štípnutí alergičtí. Máme
tedy včely raději mimo zastavené části
města, ale v doletu do Vašich zahrad.
V roce 2013 bylo přímo v Kašperských
Horách 9 včelařů a včelařek s počtem
88 včelstev, která bez problému opylují zahrady ve městě. Uvedená včelstva jsou od
hranice intravilánu města vzdálena do 500
metrů. Vzdálenost zhruba 1,5 km je v literatuře uváděna jako vzdálenost, odkud
včely bez problémů nosí do úlů pyl nebo
sladinu.
Celkem máme 35 členů – 4 včelařky
a 31 včelařů (z K. Hor, Červené, Rejštejna,
Radešova, Srní a přilehlých samot)
s 318 včelstvy.

V roce 2010 to bylo 32 včelařů
s 292 včelstvy.
Rok
počet včelařů počet včelstev
2005
39
312
2000
44
323
1995
46
465
1990
50
530
Jak vidíte, dřív bylo včelařů víc, úbytek je zřejmě daň za pokrok? Dobrá
zpráva – po mnoha letech máme ve spolku 3 včelaře a jednu včelařku, kteří jsou
mladí a mají o včelaření zájem. Opatrují
34 včelstev. ( Jedná se o včelaře mladší
35 let). I přes toto podstatné omlazení
naší členské základny je věkový průměr našeho spolku 59 roků. Nejstarším
včelařem naší organizace je př. Josef
Kavale z Radešova. Letos v dubnu oslaví devadesátku a bez problému se stará
o svoje včely. 14 našich členů je starších
65 roků.
Za výbor ZO ČSV K. Hory
M. Králíková a J. Ešner

Zdobení vánočního stromku
V zimním období proběhlo tradiční
zdobení vánočního stromku ve volné
přírodě. Postaralo se o něj 13 dětí navštěvujících kroužek mladých přátel
myslivosti vedený při ZŠ, ZUŠ a MŠ
za podpory Mysliveckého sdružení
Kašperské Hory.
Rád bych se trochu zmínil o historii
uvedeného zájmového kroužku. Myšlenka
na jeho založení vznikla v roce 2003, kdy
se několik členů MS s hlavním iniciátorem panem Radkem Šubrem domluvila
na pokračování tradic myslivecké zájmové činnosti. Jistě si mnoho občanů města
vzpomene na pana Jiřího Patrného, který
se této činnosti věnoval mnoho let až do
roku 1990, kdy tragicky zemřel. V roce
2003 byl pod MS Kašperské Hory otevřen
nultý ročník zájmového kroužku, kterého
se účastnily děti z mysliveckých rodin. Již
v tomto roce se o činnost kroužku začala
zajímat i laická veřejnost a začaly jej
navštěvovat i ostatní děti.
V roce 2004 byl
za podpory ZŠ
v
Kašperských
Horách
zájmový
kroužek
zahrnut
do mimoškolních
aktivit a stejně tak
došlo ke kontaktování Okresního
mysliveckého spolku Klatovy (OMS).
V této době na

okrese Klatovy žádný podobný zájmový
kroužek neexistoval. Díky našim aktivitám se podařilo obnovit soutěž „Zlatá
srnčí trofej“ na okresní úrovni. Vítězové
jednotlivých kategorií v soutěži se dále
účastní celorepublikového kola „Zlaté
srnčí trofeje“, která se koná nepřetržitě (již 40 let). Postupně se k našim zájmovým aktivitám začaly přidávat další
myslivecké kroužky (jako druhé v pořadí
Horažďovice), v současné době na okresu Klatovy spolupracuje 5 mysliveckých
organizací.
V letošním roce jsem měl po předcházejícím odlivu žáků z tzv. mysliveckých rodin strach, aby tato nově nastolená tradice
mohla dále pokračovat. Jaký však byl můj
údiv, když se v průběhu přihlašování dětí
do kroužku objevilo číslo 20 a neustále se
navyšovalo. Myslel jsem si, že mnoho dětí
v kroužku nevydrží a že se vše časem vyse-

lektuje. Dnes kroužek stabilně navštěvuje
cca 15 dětí.
Hlavní náplní kroužku mladých přátel
myslivosti je poznávání přírody a blízkého okolí Kašperských Hor. Málokdo si
uvědomí, že takové názvy jako Kavrlík,
Šibeničák, U Stuchlíka, Na rybníčkách,
Apačka, Naděje, Žofka, atd. jsou pro děti
žijící v Kašperských Horách velkou neznámou. V dnešní době mobilních telefonů,
tabletů a počítačů se však není čemu divit.
Kroužek se koná každý pátek od 14.30 hodin (trvá 2 hodiny) a zpravidla vždy jdeme
na nějakou naučnou vycházku do okolní
přírody. Nevynecháváme ani takové aktivity, jakými je třeba pečení vuřtů, poznávání dřevin, bylin a zvířat, střelba ze
vzduchovky, návštěva obor, muzeí, informačního střediska NP Šumava a podobně.
Vrcholnou aktivitou kroužku je účast na
již zmiňovaném okresním kole Zlaté srnčí
trofeje, které se koná každý rok v polovině
měsíce května.
Stejně tak jako každé „dobrovolné“
činnosti, tak i nám se nevyhne povinnost
financování určitých aktivit. V tomto
nám již mnohokrát pomohly sponzorskými dary organizace zřizované městem.
Konkrétně se jedná o Kašperskohorské
městské lesy s. r. o. a o Statek Kašperské
Hory s. r. o., za což bych jim rád opětovně
poděkoval.
S přáním více pohybu a méně vysedávání u počítačů pro naši nastupující generaci zdravím všechny občany Kašperských
Hor.
Jaroslav Nový
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Novoroční orienťák

Stává se již tradicí, že se v první den roku
sejdou členové oddílu orientačního běhu
TJ Kašperské Hory, aby v souladu s pořekadlem "jak na Nový rok, tak po celý rok"
se s mapou v tento den proběhli, nebo ti
nejmenší prošli s doprovodem, či byli vezeni v dětském kočárku. Ano, hlavní pořadatelé - Pavla s Kubou totiž připravili tři tratě,
právě pro ty nejmenší jen v prostoru náměstí, pro nejzdatnější pak nejen po celém
městě, ale vzhledem k chybějícímu sněhu

i kolem kopce "Vodárna". Radost ze soutěžení si nenechali jen pro sebe, ale pozvali,
co jim propagační možnosti stačily i další,
včetně návštěvníků města. A tak třináctka členů oddílu se rozšířila na padesátku.
V cíli, ten byl díky pochopení a podpory
města ve vestibulu kina, očekával závodníky teplý čaj a vánoční cukroví. Vítězů bylo
plno a pro každého měli pořadatelé nejen
diplom, ale nějakou drobnou cenu.
mf

Výzva – Ukrytá
zajímavost
Při občasných toulkách v okolí města jsem
narazil na toto řezbářské dílo vytvořené
motorovou pilou ze zbytku zlomu stromu.
Je vysoké něco málo přes metr a odhaduji,
že je starší
než 10 let.
Nachází se
v lese na
severním
svahu pod
"Vinicemi".
Zajímalo by
mne, zda se
najde autor,
nebo aspoň
někdo, kdo
bude vědět
o tom víc.
Miloš Fiala,
Kašperské Hory

OS Náš domov Šumava
Zpráva o činnosti OS za druhé pololetí
r. 2013

V závěrečné zprávě o činnosti jen stručně uvádím uspořádané akce OS a dokládám foto snímky z jednotlivých akcí.
V neděli 30. 6. 2013, byl uspořádán
výborem OS zájezd do jižních Čech s návštěvou Lipenské přehrady a návštěvou
Stezky korunami stromů. Účastníkům zájezdu přálo velmi pěkné slunečné počasí.
Dvacet spokojených turistů se pak v odpoledních hodinách téhož dne vracelo do
svých domovů. V měsíci září a až do listopadu se členové OS věnovali pochodům
a vycházkám do blízkého i vzdáleného
okolí Kašperských Hor. Závěr roku pak
byl naplněn několika velmi zajímavými
akcemi - pochod na přední a střední Paště.
Zde následovala prohlídka dvou opravených kapliček. Jako bonus byla vyhlídka
na celé panorama od osady Svojše až po
Zelenou horu. Abychom tento překrásný
podzimní den využili, absolvovali účastníci ještě kratší vycházku z Kašperských
Hor do osady Žlíbek. Akce uskutečněné
v měsíci prosinci - 14. 12. 2013 v sobo-

U kapličky na Paštích (8. 11. 2013)

tu uspořádalo OS za pěkného počasí
V. ročník pochodu Odysea soudního sluhy. Účast 15 osob, nejmladší účastník byl
vnuk paní Voráčkové 8 let. Délka trasy
dvacet kilometrů.
Dne 24. 12. 2013 byl uspořádán VI. ročník pochodu na vrchol Chlumu. Ve skutečnosti po domluvě s účastníky byl pochod prodloužen až na vrchol Ždánova
1064 m. n. m. Zde byl proveden zápis do
vrcholové knihy. Taktéž i při tomto již
tradičním pochodu nám přálo pěkné slunečné počasí a z vyhlídky před vrcholem

Pochod Odysea soudního sluhy (14. 12. 2013)

jsme si prohlédli panorama od Hartmanic
až po soběšické údolí, Sedlo 902 m. n. m.,
Ostružno, část Žichovic, Bukovník atd.
Přestože se jednalo o Štědrý den, 15 účastníků se spokojeně vrátilo přes vyhlídku pod
Penzionem Nebe před 14.00 hodinou do
Kašperských Hor. Při rozchodu si účastníci
popřáli pěkné a spokojené prožití svátků vánočních. Neplánovaný, ale uskutečněný výlet autobusem do Nicova a odtud pěšky na
Královský kamen, dále po červeně značené
turistické stezce ke kapli sv. Jana, poté ke
hradu Kašperk a zpět do Kašperských Hor.

Pochod na Královský kámen (31. 12. 2013)

Doprovodná služba NP Šumava –
srpen až prosinec 2013. Bylo provedeno
šest doprovodů pro zájemce z řad návštěvníků Kašperských Hor. Dva doprovody zájemců z Ústí nad Labem. Jeden
doprovod turistů z Landutu, další tři
doprovody turistů z Českých Budějovic
a jeden doprovod hostů z Parkhotelu
Kašperské Hory.
Běhy: František Kortus celkem absolvoval 15 závodů. V seriálu okresního přeboru běhy mimo dráhu Klatovy 29. ročník
Husquarna Cup 2013 osm závodů, celkové
umístění v katg. nad 60 let třetí místo.
Nejúspěšnější závody v roce 2013
- Husínský kros - 3. místo (l0 km, katg.
nad 60 let); 34. roč. Běh Bystřickým parkem
– 1. místo (7,4 km, katg. nad 70 let); Běh
Přes Varholík - Dolany - dosaženo 5. vítězství po sobě (5 km); Debrnický okruh
– Železná Ruda - 1. místo (9 km, katg.
nad 70 let); 117 roč. Běchovice - 9. místo (10 km); 23. roč. Klatovy pod Černou
věží - 2. místo (katg. nad 60 let); 18 roč.
Silvetrovský běh v Plzni - 1. místo již potřetí po sobě (6,8 km).
František Kortus
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Tříkrálová sbírka 2014
Milí dárci i koledníci,
letos se sbírka ve zdejším kraji konala již
po osmé. Sbírka je tedy u nás nejen zabydlenou tradicí, ale stala se pro zdejší obyvatele neodmyslitelnou součástí začátku
Nového roku.
Letošní poděkování začnu úryvkem, který
mě nedávno zaujal. Je z kázání P. Františka
Nováka o půlnoční r. 1967... „Vánoce...
Vánoce nejen přicházejí, ale i odejdou...
Skončí a život se rozběhne po starém... Ten,
jehož narození oslavujeme dnes, však měl
asi jiný plán s Vánocemi. Rozhodně si nemyslel a nechtěl, aby láska, radost a mír byly
na zemi jen svátečními hosty, krátkou epizodou, nad kterou se zavře hlubina času na

jeden celý rok... Toužil přinést věčné Vánoce
na tuto zemi!... (Z knihy Slova přátelům)
Ano, Vánoce jsou překrásný čas protkaný dětskou radostí a jakousi zvláštní něhou
a laskavostí, kterou si lidé vzájemně prokazují... čas, který by si většina z nás přála prodloužit třeba i na celý rok... obzvlášť tu dobrotu, kterou jako by voní všechno kolem...
Vánoce, ale nejsou jen ten jediný den, kdy
se vzájemně obdarováváme, Vánoce jsou
celé období a křesťané je slaví do začátku
ledna. Tři králové procházejí naším městem
i okolím právě ještě v době vánoční, přichází
se poklonit narozenému Králi a zároveň přinášejí radost z Jezulátka celému širému kraji. Tihle naši někdy čerství, někdy již trochu
společensky unavení králové, jsou takovou
ozvěnou radosti z Narození Božího Syna,
ozvěnou, která zní tak mile naším krajem
na počátku roku...
Malí i velcí koledníci se rok co rok obětavě vydávají na cestu, aby až k vašim dveřím
donesli nejen radost, koledu a úsměv, ale
také posvěcenou křídou napsali požehnání
C+M+B. Pokaždé nás srdečně vítáte a po-

Kus obyčejného chleba

darujete jak něčím na zub, tak i příspěvkem
potřebným. Zažíváme tolik krásných setkání,
opravdu vlídných přijetí, že mi tak při pochůzce v duchu zaznívá název jednoho románu od
R. Rollanda: „Dobrý člověk ještě žije!“.
Organizaci pochůzek u nás si letos vzala na starosti Veronika Janoutová, vedoucí
a sociální pracovnice v DPS. P. Tomas nám
v kostele sv. Markéty požehnal a vyslal nás
povzbudivými slovy do ulic našeho města
a okolí. Hned v sobotu ráno po řádném
nastrojení králů a načernění Baltazarů
jsme vybaveni kasičkami, vyrazili do všech
světových stran, do Kašperských Hor,
Rejštejna, Srní i Kavrlíku...
Letos jsme díky všem štědrým dárcům
vybrali 24 707,00 Kč a v celé sušické oblasti pak 251 586,00 Kč.
Poděkování patří obětavým a šikovným koledníkům. Dětem:
Mirkovi
a Daníkovi Fanfulemu, Jirkovi Karáskovi,
Helence Moravcové, Andrejce Novotné,
Nicole Ondráčková, Sandře Papežové,

Martinovi Peterovi, Štefanovi Phamovi,
Anetce Rychterové, Pavlíně Skýpalové, Elišce
Skýpalové a Aničce Skýpalové, Julince a Sandře
Soukupové a Tomášovi Tokárovi. Dospělým:
Veronice Janoutové, Martinovi Kanalošovi,
Markétě Krčilové, Josefovi Mrázovi, Radkovi
Nakládalovi a Tereze Havlové-Tymichové.
Sbírka bude jako každý rok účelně využita na podporu sociálních služeb na
Kašperskohorsku i Sušicku. Peníze jsou
použity v péči o seniory, pro osoby se zdravotním postižením i o osoby v obtížných
životních situacích. Malá část jde též na
charitní projekty do zahraničí.
Všem štědrým obyvatelům našeho kraje, kteří mají srdce otevřené pro druhé za
Charitu děkuji a příští rok zase na viděnou!
Za koledníky a OCH Sušice Jarka Korandová

Když zemřel lékař prof. dr. Breitenbach,
začali si jeho synové dělit dědictví přesně
v souladu s jeho poslední vůlí. Byl tu starý,
ručně vyrobený dubový nábytek, těžké koberce, cenné obrazy. A pak tu byla ještě jedna
vitrína. Úzká vysoká skleněná skříň s pozlacenýma nohama a broušenými tabulemi.
V této skříni byly přechovávány upomínkové
předměty.Opatrně vyndávali kus za kusem.
Když bratři otevřeli nejspodnější zásuvku,
zarazili se. V šedém hedvábném papíru tu
leželo zabalené něco velkého a tvrdého.Co
to bylo? Na kámen
ztvrdlá
půlka chleba!
Stará hospodyně pak vyprávěla užaslým
synům tento
příběh: V nouzi po I. světové
válce, byl starý
pán jednou těžce nemocen.
K
nemoci
se přidal stav
všeobecného vyčerpání, takže ošetřující lékaři mumlali něco o silné stravě a potom
bezradně krčili rameny. Právě v té kritické době poslal jeden známý půl bochníku
chleba. Ačkoliv měl profesor z toho daru
velkou radost, přece jej nesnědl. Věděl, že
v sousedním domě je nemocná dcera učitele
a trpí hladem. Řekl tenkrát: „Co už záleží na
mně, starém muži, mladý život to potřebuje
naléhavěji“. A tak musela hospodyně donést
chléb učitelově rodině. Jak se později ukázalo, nechtěla si ani učitelova paní chléb ponechat, ale věnovala jej staré vdově, která byla
nouzově ubytována v podkrovní komůrce.
Ale ani tam ještě nebyla u konce zvláštní
cesta chleba. Stará paní jej odnesla ke své
dceři, která se svými dvěmi dětmi nalezla
útočiště nedaleko odtud ve sklepním bytě. Ta
si opět vzpomněla, že o několik domů dál je
nemocný starý lékař, který nedávno ošetřoval
jednoho jejího chlapce v těžké nemoci, aniž
za to něco požadoval. Vzala půlku bochníku
chleba pod paži a šla s ním k doktorovu bytu.
„Hned jsme jej poznali,“ řekla závěrem hospodyně. “Když
pan
profesor
držel v rukou
znovu kus chleba a slyšel o jeho
putování, byl
hluboce pohnut
a řekl: „Pokud
je ještě mezi
námi
láska,
nemám o nás
žádné obavy.“
Jarka Korandová
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Silvestr 2013 –
v přírodě
Silvestrovský výstup na Sedlo nad
Albrechticemi se stává již tradicí.
Z Kašperek, pro velký zájem místních
a hlavně hostů, se musel městský autobus dvakrát otočit, co bylo zájemců
o jízdu do Albrechtic. Před výstupem
bylo možno se posílit na vepřových
hodech u Penzionu pod Sedlem a pak
s davy turistů z širokého okolí vzhůru
k rozhledně, která na závěr letošního
roku oslaví své páté narozeniny. Setkání
a přípitek s mnohými přáteli vykonalo
své, a tak zpáteční cesta strmým kopcem
k Durmáku a přes lidmi a psy obležený hrad Kašperk, dala mnohým zabrat.
Krásné počasí však dalo brzy na útrapy
zapomenout.
A tak mnozí se večer přišli podívat na
další místní tradici, „Vítání Nového roku
s pochodněmi“ ve Skiareálu na Lišáku.
Tam dvacítka lyžařů rozmanitého věku
potěšila přítomné svou ohňovou jízdou
na lyžích a přáním všeho dobrého do roku
2014, kteréžto přání od turistů a lyžařů dnes patří i Vám, kteří se jistě za rok
na Silvestra s námi do přírody také rádi
vydáte.
-ek-

Panu Miroslavu Kůsovi

Vážený mistře, Mirku,
jelikož naše Česká pošta nám stále zdražuje
své služby, a bohužel není sama, a přesto svým
doručovatelům tak mizerně platí, tak já chytře
a zdarma využívám našeho Zpravodaje, abych
ušetřil na poštovném zhruba polovinu z toho
nuzného a až urážlivého, co nám důchodcům
bylo milostivě letos měsíčně přidáno.
Ale k věci, proč vlastně píši. V neděli
26. 1. jsem překvapen viděl na ČT1 krásnou
a dlouhou reportáž z Tvé dílny a to jsem jen
zíral, jak se mi to líbilo. Jistě to viděl z nebe
i Tvůj děda, „starej Véna“, který dnes Tvou
firmu v roce 1927 v Kůsově založil a po válce přesídlil do Kašperek. Zde pro živé krom
jiného vyráběl i lyže a pro mrtvé rakvičky.
Samosebou se na to shora koukal i Tvůj táta,
„mladej Véna“ a oba na Tebe museli být pyšní. Bolševik, který taky na Šumavu vtrhnul,
neměl takovéto živnostníky, „vykořisťovatele
pracujícího lidu“, v lásce, udělal z Tvého dědy
„umělýho bejka“, který na motorce pak oplodňoval šumavské kravičky a táta se musel stát
údržbářem v místním Dětském domově.
Přesto, ale po četných urgencích – práce
měl po práci hodně a času málo – mně zhotovil bezvadnou ložnici, která na rozdíl ode
mne stále drží pohromadě a slouží k svému
účelu. Taky nám pomohl se stavbou chaty
HS na Lišáku, kde i Ty jsi později vyrobil
úmrtní prkno na památku prvních budova-

telů lyžařských vleků, umístěné vedle křížku na vrcholu kopce. A o Tvé práci při opravách oltářů v našich kostelích ani nemluvě.
Ty jsi truhlařinu povýšil na umělecké řemeslo, a tím jsi vešel ve všeobecnou známost.
Právem ses stal Živnostníkem roku 2013
v našem kraji. Další mnohá ocenění, která visí
na zdech skromné dílny, nebudu ani vypočítávat, aby Ti nebylo záviděno. Ale bohužel
nejsi, tak jako jiní, doma prorokem. Jsem rád,
že jsi vychoval dalšího pokračovatele rodinné
firmy syna Zdeňka, který jistě zplodí toho pátého, a tak rod truhlářů Kůsů nezanikne.
Také jsem rád, že v našem městečku nejsi sám, který to umí se dřevem tak setsakramentsky dobře.
Máme tu dnes záviděníhodný triumvirát dobrých řemeslníků, který tvoří pánové
Brož, Hrach a Kůs, na které buďme hrdi,
protože umí a to krásné, co po nich zde zůstane, nám budou návštěvníci závidět.
Na závěr Ti sděluji, že nedočkavě čekám,
až zase někdy někoho z vás tří na obrazovce
uvidím, neboť se na to lépe kouká, nežli na
výplody našich politiků.
Tak milí mistři, pozor na prsty, byla by
jich škoda.
Emil Kintzl

PS: Až budete slavit za tři roky devadesátku firmy
Kůs, nezapomeň mne pozvat. Najdeš mne v Karlovce
č. 78 nebo na druhém poli hřbitova v Sušici.

BECHYNĚ & SYN
● PROJEKTY VYTÁPĚNÍ ● REVIZE PLYNU ●
● ENERGETICKÉ AUDITY ●

GRAFICKÉ NÁVRHY,
WEBOVÉ PREZENTACE,
REKLAMNÍ CEDULE,
VIZITKY, LETÁKY

Dotační program:
Nová zelená úsporám 2014

Bazárek
pod Andělíčkem
Lenka Krupařová, Pod Skalou 312, Sušice 3, 342 01

• Bezplatná konzultace
• Zpracování technicko-ekonomické
rozvahy pro určení výše dotace a
návratnosti investice
• Kompletní vyřízení žádosti
Kontakt:
Červená 10, 341 92 Kašperské Hory
Telefon: 603 802 992
www.projektuji-TZB.cz

Kočárky, postýlky, autosedačky,
jídelní židličky, hračky, cestovní postýlky,
chůvičky, kola, brusle a další důležité
věcičky pro vaše dětičky.

Přijímáme věci
do komisního prodeje.
Lenka Krupařová
Pod Skalou 312,
Sušice 3

Otevírací doba:
Po - Pá: 900 - 1300
Po telefonní domluvě kdykoliv

tel.: 774 989 071
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Šumavská legenda - Emil Kintzl
Významné životní jubileum oslaví
23. února letošního roku zasloužilý občan
našeho města, učitel, skaut, turista, dlouholetý činovník KČT, kulturní činitel,
publicista a sportovec, doslova „šumavská
legenda“ pan Emil Kintzl. Narodil se před
osmdesáti lety v Praze – Nuslích. Na podzim 1939 se Kintzlova rodina z hlavního
města přestěhovala do pošumavské Sušice,
kde přečkala dobu války. V květnu 1945 se
jedenáctiletý Emil stal svědkem osvobození města na Otavě i celého regionu americkou armádou, což na něj učinilo veliký
dojem. V poválečných letech je nadšeným
skautem a zažívá poslední tábor před zákazem Skautu a to v prostředí tenkrát nedávno vysídlených německých vesnic šumavského pohraničí. Jako mladý učitel působil
v Hartmanicích, Srní a nakonec zakotvil
u nás v Kašperských Horách, kde svůj
mimořádný talent a schopnosti plně vložil do služeb rozvoje tělovýchovy, sportu,
turistiky i kulturní práce. My, jeho bývalí
žáci, dodnes s obdivem vzpomínáme na
jeho skvělé hodiny tělesné výchovy, četné
sportovní závody a soutěže, které obětavě organizoval a které jinde v podobných
místech neměly obdoby… Příkladem nám
bylo jeho jasné a přímé jednání a vystupování, životní optimismus, humor, jeho
opravdové vlastenectví, jeho svět, v němž
nebylo místa pro přetvářku a lež…
Snad právě pro tyto skautské vlastnosti
se pan Emil v době takzvané „normalizace“
znelíbil minulému režimu a jeho přisluhovačům tak, že jej v roce 1975 zbavili milované práce učitele a jeho vlastním dětem
znemožnili jakékoliv studium. Čtrnáct let
pracoval jako topič v kotelně místního podniku Okula, ale nepřízní režimu ani osudu
se zlomit nedal. Emil Kintzl zůstal věrný

V sobotu 1. března se v Kašperských Horách
bude promítat film, který vypovídá o uzdraveních
mnoha lidí z nevyléčitelných chorob a seznamuje veřejnost s možnostmi léčby duchovní cestou
podle učení Bruna Gröninga – muže, který lidstvu znovu připomenul dávné vědomosti o příjmu životní energie. Ta byla v různých oblastech
světa označována jako prána, čchi, léčivá Boží síla
apod. Tento třídílný film obsahuje četné autentické dokumenty a výpovědi uzdravených osob.
Při jeho sledování pociťují mnozí lidé proudění
léčivé síly a u některých došlo také k trvalému
uzdravení dlouholetých zdravotních problémů.
Bruno Gröning byl prostý člověk, který neabsolvoval žádná studia, jeho znalosti a schopnosti však dalece převyšovaly to, co může nabídnout lékařská věda. Žil v minulém století
v letech 1906-1959, ale jeho učení je i v dnešní
době stále aktuální a živé.
Všechny zájemce zveme slovy B. Gröninga:
„Nemusíte mi věřit, ale máte možnost se sami
přesvědčit.“ Více na www.brunogroening.org/
tsch.
Kruh přátel B. Groninga

Šumavě a Kašperským Horám. I nadále se
věnuje turistice a sportu, zejména lyžování
a také kulturní práci. Podrobně se zajímá
o historii našeho kraje, o němž přednáší,
pilně píše a publikuje. Shromáždil například také jedinečnou sbírku historických
fotografií Šumavy, známe jej jako skvělého ochotnického herce, nepřekonatelného
představitele sv. Mikuláše nebo biblického
krále Herodesa…
Jménem bývalých žáků, kruhu přátel,
turistů, sportovců, spoluobčanů a také
kulturní komise města, jejíž je členem,
si dovoluji jubilantovi popřát do dalších
let vše dobré, mnoho štěstí, zdraví, Boží
požehnání!
Vladimír Horpeniak

Pozvánka do Café Nebespán

To, že v budově bývalé školky v čísle
popisném 7 najdete kavárnu Nebespán, je
už víceméně známo. Kromě toho, že u nás
můžete ochutnat různé dobroty a výbornou kávu, bychom byli rádi, aby se kavárna
stala i přitažlivým společenským centrem.
Jak nám energie a čas dovolí, budeme se
snažit vám nabízet zajímavé programy, povídání, promítání či hudební produkci.
V nejbližší době se můžete těšit na:
15. 3. | od 20.00 Pod střechami Paříže
– pásmo klasických francouzských šansonů

Film, který léčí

a povídání v podání paní Evy Kriz a skvělého pianisty pana Dvořáka
16. 3. | 9.30 – 12.00 snídaně či dopolední
káva za doprovodu klavíru pana Dvořáka
17. 4. | 17.00 Velikonoční výtvarná dílna pro děti
18. 4. | 17.00 Povídání o bylinkách (jak
a kde je pěstovat), prodejní výstava bylinek
Vstup na uvedené akce je zdarma (kromě
konzumace v kavárně :-)
Podílejte se na dění v kavárně! - Kavárna
je rozdělená na dvě části, v zadní je k dispozici kvalitní projektor s možností promítání
na velkou stěnu a s ozvučením. Pokud máte
zajímavý tip na akci pro veřejnost, nebo
chcete uspořádat třeba jen promítání fotek
z vašich cest pro přátele či rodinu, nabízíme
vám využití našich prostor zdarma.
Ve zdravém těle zdravý duch! - Přijďte
si protáhnout tělo a vyčistit hlavu na cvi-

Klub Jonáš pro děti
Od nového roku je klub přemístěn do
nově zrekonstruovaných prostor fary.
Vchod ze zahrady. Klub je otevřen každý
čtvrtek od 15.00 - 17.00 hodin. Všechny
děti 1. stupně jsou srdečně zvány.
V době předvánoční se uskutečnila
Adventní dílna v Horském klubu pro
děti a rodiče. Zúčatnilo se cca 25 dětí
plus rodiče. Děti si vyrobily spousty
krásných dárečků pro své blízké a mohly se naladit na přicházející vánoce
v příjemné atmosféře.
Jarka Korandová

čení, a to každé úterý – čtvrtek od 18.30
do 19.30. Aktuální rozpis programů najdete ve vitríně před kavárnou nebo na webu
nebespan.cz. Rezervace a info na tel. čísle
+420 603 253 242.
Přejeme Vám hezký zbytek zimy a těšíme se na viděnou v Nebespánu!
Za celý tým Sabina Kmecová

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Ročník 11, číslo 1, rok 2014, strana 15

Kalendář akcí Kašperské Hory
únor
22. 2. | Dětský maškarní karneval
15.00
| zábavné odpoledne pro děti
plné soutěží a pestrého programu | Horský klub
25. 2. | Historie sklářství na Šumavě
13.00 - - J. Wudy | poutavé vyprávění
17.00
o historii šumavského sklářství, výrobě skleněných perel |
IS a SEV K. Hory
26. 2. | Pohledy do krajiny - Island 18.00
země ohně a ledu | přednáška
R. Vrhela o podmanivé krajině
Islandu | IS a SEV K. Hory
28. 2. – Alsasko - Lotrinsko | Gastro2. 3.
nomická „Tour de France“
aneb ochutnávka francouzských regionů s promítáním
od 16.30 h | Café Nebespán
březen
1. 3. |
„Fenomén Bruno Gröning
14.00- aneb po stopách zázračného
19.30
léčitele“ | film, který vypovídá o uzdraveních mnoha lidí
z nevyléčitelných chorob |
salónek Restaurace U Muzea
2. 3.
Kino film Já padouch 2. |
pohádka | Kino K. Hory
březen | Hurá na sněžnice | zábavné
10.00 - soutěžení na sněžnicích |
15.00
přesný termín akce bude dle
sněhových podmínek uveřejněn na www.npsumava.cz | IS
a SEV K. Hory
5. 3. |
18.00

10. 3.

7. 3. |
19.00

8. 3.

Pohledy do krajiny - Indie - 1.
díl |přednášejí J. Dvorská a M.
Kašpar | IS a SEV K. Hory
„Vlajka pro Tibet“ mezinárodní kampaň – vyvěšení tibetské vlajky na budově MěÚ
MěÚ K. Hory
Přednáška o Bruno Gröningovi | prohlubující přednáška
navazující na film promítaný
dne 1. 3. | salónek Restaurace
U Muzea
Kino film Star Trek - Do temnoty | sci-fi | Kino K. Hory

Druhá Maškarní na lyžích, přejezd
polovina přes louži | bližší informabřezna ce na plakátech | Skiareál
Kašperky
11. 3. | Antistresové malování
13.00 - |netradiční výtvarný program,
16.00
odreagování se od starostí
všedních dnů, vlastnoruční
výroba originálního dárku | IS
a SEV K. Hory
12. 3. |
18.00
13. 3. |
19.00

Pohledy do krajiny - Indie - 2.
díl | přednášejí J. Dvorská a M.
Kašpar | IS a SEV K. Hory
„Into the mind“ | nádherný
celovečerní film s tématikou
extrémního lyžování v hlubokém prašanu | Café Nebespán

15. 3.

15. 3. –
16. 3.

15. 3. |
20.00

16. 3. |
10.00 –
12.00
19. 3. |
18.00
22. 3. |
19.00
22. 3.
29.3. |
19.00
26. 3. |
18.00

Kino film Očista | horor
Kino K. Hory
Věčná Paříž | Gastronomická
„Tour de France“ aneb ochutnávka francouzských regionů
s promítáním od 16.30 h |
Café Nebespán
Pod střechami Paříže - skvělé
pařížské šansony | proložené
zajímavým povídáním v podání
paní Evy Kriz a pianisty Milana Dvořáka | Café Nebespán
Pařížský víkend - snídaně
/ brunch s klavírním doprovodem pana Dvořáka | Café
Nebespán
Pohledy do krajiny | cyklus
večerních přednášek a promítání na různá témata | IS
a SEV K. Hory
Hudební meditace s průvodním slovem |postní žalmy
s varhanním doprovodem |
Kostel sv. Markéty
Kino film Rychle a zběsile 6 |
akční film | Kino K. Hory
Hodinka božího milosrdenství | audiomeditace | Kostel
sv. Markéty
Pohledy do krajiny | cyklus
večerních přednášek a promítání na různá témata | IS
a SEV K. Hory

duben
2. 4. |
Orinotologická vycházka ke
14.00 – dni ptactva | vycházka za zná16.00
mými i méně známými druhy
ptáků | IS a SEV K. Hory
4. 4.
Noc s Andersenem – již po
osmé budeme opět s dětmi nocovat ve škole. Bude připraven
bohatý program a nebude
chybět ani čtení pohádek | ZŠ
5. 4. |
19.00

Pásmo „Ecce Homo“ s průvodním slovem |kapela Druhý pokus | Kostel sv. Markéty

12. 4. | Hudební audiomeditace
19.00
s průvodním slovem | Passio
Domini – Schola Gregoriana
Pragensis | Kostel sv. Markéty
12. 4. | Wake Up Mountains 3 |již
19.00
třetí ročník hudebního festivalu | Horský klub
16. 4. |
13.00 –
16.00
17. 4.

Velikonoční tvořivá dílna |
příjemné jarní odpoledne strávené výrobou velikonočních
dekorací | IS a SEV K. Hory

Zelený čtvrtek | 16.00
Tradiční Pesachova večeře na
Arciděkantsví | 18.00 Mše
sv. se starobylým obřadem
mytí nohou | 19.00 Celonoční
adorace na Arciděkanství | do
21.00 Příležitost ke sv. smíření

17. 4. |
17.00

Velikonoční výtvarná dílna
pro děti | vstup zdarma | Café
Nebespán
18. 4.
Velký pátek | 7.00 Velkopáteční temná hodinka - modlitba
breviáře | 13.00 – 15.00 Soukromá modlitba | příležitost
k svátosti smíření | 15.00 Akt
odevzdání Božímu milosrdenství | 16.00 Křížová cesta
od Šibeničního vrchu k sv.
Markétě | 17.00 Velkopáteční
obřady |uctívání kříže bílými
květinami | Kostel sv. Markéty
18. 4. | Povídání o bylinkách | Jak
17.00
a kde pěstovat, prodejní výstava bylinek | Café Nebespán
19. 4. – Velikonoce na Kašperku
21. 4.
| prohlídky hradu s doprovodným programem | Hrad
Kašperk
19. 4. – Velikonoční jarmark
20. 4.
a farmářské trhy | náměstí
v Kašperských Horách
19. 4.
Bílá sobota | 11.00 – 18.00
Soukromá modlitba | do 14.00
příležitost k svátosti smíření |
21.00 – 23.00 Vigilie ze slavnosti zmrtvýchvstání | Kostel
sv. Markéty
19. 4. | Kino film Justin: Jak se stát ry15.00
tířem | pro děti | Kino K. Hory
19. 4. | Kino film Nespoutaný djan20.00
go | western | Kino K. Hory
20. 4.
Boží hod Velikonoční | 9.30
Mše sv. | žehnání přinesených
pokrmů | 14.00 -16.00 kostel sv.
Markéty otevřen - komentovaný audio výklad na požádání
20. 4.
Divadélka pro děti | 10.00
- pohádka o Velikonočním
Kuřátku Bohouškovi | 15.00
pohádka Perníková chaloupka
20. 4. | Velikonoční koncert komor16.00
ní hudby v roce české hudby |
Kostel sv. Markéty
21. 4. | Kostel sv. Markéty otevřen |
14.00 – komentovaný audio výklad na
16.00
požádání
26. 4.
4. ročník pochodu k památníku 11 umučených židovských žen u Rejštejna
změna programu vyhrazena
zpracovalo MěKIS Kašperské Hory
+420 376 503 412, kultura@kasphory.cz
www.sumava.net/ickhory

Veřejné cvičení
Horský klub
čtvrtek
Nebespán
úterý
středa
čtvrtek

zumba

19.00 - 20.00

18. 30 - 19.30
pilates
jóga
zumba + posilování bříška

Jízdní řády
Kašperské Hory  Sušice (nábřeží)

Odjezd
Pozn.
4.35 jede v pracovních dnech; > Sušice, žel. st. (5.05)
5.30

jede v pracovních dnech; > Sušice, žel. st. (6.10)

6.15

jede v  ; > Sušice, žel. st. (6.50)
jede v pracovních dnech;
Modrava, Filip. Huť (6.20) > Sušice, žel. st. (8.00)
jede v pracovních dnech; Stachy, aut. st. (7.35)
jede od 28. 6. do 31. 8.,
Srní (8.50) > Sušice, žel. st. (9.50)
nejede 20. 4., 5. 7., 16. 11..; České Budějovice, aut.
nádr. (6.45) > Klatovy, aut. nádr. (10.20)
jede v pracovních dnech;
Modrava (9.45) > Sušice, žel. st. (11.00)

6.10

7.28
7.55
9.15
9.18
10.27
10.45
11.30
12.03
12.50
13.00
14.00
14.10

14.10

14.15
14.45
15.11
15.25
16.00
16.25
16.39
17.12
17.16
17.25
17.30
17.30
18.10
18.50
19.45

jede v pracovních dnech; > Sušice, Pod Stráží (6.40)

jede od 2. 6. v - ;
Kvilda (9.50) > Sušice, žel. st. (11.20)
jede od 28. 6. do 31. 8.;
Srní (11.05) > Sušice, žel. st. (12.05)

jede od 28. 6. do 31. 8., ;
Kvilda (11.10) > Sušice, žel.st. (12.35)

jede v , 20. 4., 1. 5., 8. 5., 16. 11.;
Modrava (12.15) > Praha, Na Knížecí (15.55)

jede od 28. 6. do 31. 8., ;
Kvilda (12.05) > Sušice, žel. st. (13.35)

Příjezd
5.00
6.05

6.39

6.44
7.54
8.15
9.42
9.42
10.54
11.12
11.57
12.28
13.15
13.27

13.05
13.50
13.50
13.55
15.03
15.03

14.27

jede od 30. 6. do 29. 8. v -

14.35

15.20

14.42

15.48

jede do 27. 6. a od 1. 9. v -

jede od 28. 6. do 31. 8., ;
Srní (13.50) > Sušice, žel. st. (14.50)
jede v pracovní dny; > Sušice, žel. st. (15.25)
jede v pracovní dny;
Stachy, aut. st. (14.55) > Klatovy, aut. nádr. (16.20)
jede v pracovní dny; > Sušice, žel. st. (16.40)
jede v pracovní dny;
Modrava, Filip. Huť (15.10) > Sušice, žel. st. (16.30)
jede v ; Modrava (15.30) > Sušice, žel. st. (17.00)
jede od 28. 6. do 31. 8.;
Kvilda (15.50) > Sušice, žel. st. (17.11)
jede do 21. 6. a od 6. 9. v  ;
Modrava (16.30) > Sušice, žel. st. (17.45)

jede v  21. 4., 28. 10., 17. 11., nejede 20. 4., 16. 11.;
Modrava (16.40) > Praha, Na Knížecí (20.00)
jede v pracovní dny;
Modrava, Filipova Huť (16.35) > Sušice, žel. st. (17.55)

jede od 2. 6. v - ;
Kvilda (16.35) > Sušice, žel. st. (18.05)

jede od 7. 6. v , ;
Kvilda (16.35) > Sušice, žel. st. (18.05)

jede od 28. 6. do 31. 8. ;
Srní (17.45) > Sušice, žel. st. (18.45)
jede od 28. 6. do 31. 8.;
Kvilda (17.55) > Sušice, žel. st. (19.25)
jede v pracovní dny; > Sušice, žel. st. (20.15)

14.35

15.18
15.32
16.35
16.25
16.54
17.03
17.39
17.40
17.50
17.57
17.57
18.37
19.17
20.10

 | pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle



12.50

jede od 2. 6. v -, ;
Modrava (13.15) > Sušice, žel. st. (14.35)

Vysvětlivky:



Sušice (nábřeží)  Kašperské Hory

Odjezd
Pozn.
Příjezd
5.25 jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (5.20)
5.50
jede v pracovních dnech;
6.45
7.10
Klatovy, aut. nádr. (6.00) > Stachy, aut. st. (7.25)
jede v pracovních dnech; Sušice, nábřeží (6.45) >
6.45
7.45
(přes Žihobce - Soběšice - Strašín - Nezdice na Šum.)
jede od 28. 6. do 31. 8.; Sušice, žel. st. (7.00) > Srní (8.00)
7.35
7.10
8.48
8.25 jede od 2. 6., ; Sušice, žel. st. (8.20) > Kvilda (9.45)
8.25 Sušice, žel. st. (8.20) > Modrava (9.35)
8.48
10.06 jede od 28. 6. do 31. 8.; Sušice, žel. st. (9.55) > Srní (10.55) 10.30
jede v , 20. 4, 1. 5., 8. 5., 16. 11.;
10.15
10.40
Praha, Na Knížecí (7.50) > Modrava (11.15)
11.25 jede od 28. 6. do 31. 8.; Sušice, žel.st. (11.15) > Kvilda (12.45) 11.50
12.10 jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (12.05)
12.40

| jede v neděli a státem uznané svátky
| spoj přepravuje jízdní kola

Platnost jízdních řádů je od 15. 12. 2013 do 13. 12.2014
Tento výpis z jízdních řádů spojů, které projíždějí Kašperskými
Horami, má informativní charakter - bez záruky.

15.03

17.05
18.35
19.00
20.35

jede od 28. 6. do 31. 8.,  ;
Sušice, žel. st. (12.40) > Srní (13.35)

jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (13.00)
jede v pracovních dnech;
Sušice, žel.st. (13.40) > Modrava, Filip. Huť (15.00)
jede v pracovních dnech; > Stachy, aut. st. (14.35)
jede v , 21. 4., 28. 10., 17. 11., nejede 20. 4., 16. 11.;
Praha, Na Knížecí (11.30) > Modrava (14.55)
jede od 28.6. do 31. 8.;
Sušice, žel. st. (14.50) > Kvilda (16.30)
jede od 2. 6. v -;
Sušice, žel. st. (14.50) > Kvilda (16.35)
jede v pracovních dnech;
Sušice, žel. st. (14.50) > Modrava, Filip. Huť (16.27)
nejede 20. 6., 5. 7.,16.11.; Klatovy, aut. nádr.
(14.30) > České Budějovice, aut. nádr. (18.25)

jede od 28. 6. do 31. 8., ;
Sušice, žel. st. (15.40) > Srní (16.40)
jede v pracovních dnech;
Sušice, žel. st. (16.55) > Modrava (18.20)
jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (18.30)
jede v ; Sušice, žel. st. (18.55)
jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (20.30)

Kašperské Hory  Stachy

Odjezd
Pozn.
7.10
jede v pracovních dnech; Klatovy. aut. nádr. (6.00)
10.10 jede od 16. 6. do 30. 9. v -
jede 17. 4., od 30. 6. do 28. 8. v -, 27. 10.,
13.10
29. 10. > Strakonice, aut. nádr. (14.35)
13.10 jede v ; > Strakonice, aut. nádr. (14.35)
13.30 jede v 
jede do 26. 6. v -, nejede 17. 4, 21. 4., 1. 5., 8. 5.,
13.50 jede od 1. 9. v -, nejede od 24. do 29. 10., 17. 11.
> Strakonice, aut. nádr. (15.25)
14.15 jede v , nejede 20. 4.; > Praha, Na Knížecí (17.25)
14.16 jede v pracovních dnech; Sušice, nábřeží (13.50)
nejede 20. 4., 5. 7., 16. 11.; Klatovy, aut. nádr.
15.44
(14.30) > České Budějovice, aut. nádr. (18.25)
17.35 jede v ; > Praha, Na Knížecí (20.25)

Stachy  Kašperské Hory

13.13
13.30
14.15
14:16
14.20
15.32
15.32
15.32
15.44
16.13
17.31
19.00
19.30
21.00
Příjezd
7.25
10.40
13.31
13.31
13.45
14.11
14.52
14.35
16.03
17.50

Odjezd
Pozn.
Příjezd
7.35 jede v pracovních dnech; > Sušice, nábřeží (8.15)
7.55
7.55 jede od 16. 6. do 30. 9. v -
8.15
nejede 20. 4., 5. 7., 16. 11.; České Budějovice, aut.
8.59
9.18
nádr. (6.45) > Klatovy, aut. nádr. (10.20)
10.20 jede v , nejede 20. 4.; Praha, Na Knížecí (8.00)
10.55
12.55
12.20 jede v  ; Praha, Na Knížecí (10.00)
12.50 jede v pracovních dnech
13.10
14.55 jede v pracovních dnech; > Klatovy, aut. nádr. (16.20)
15.11
15.40 jede v ; Praha, Na Knížecí (13.15)
15.55

