
Občanské sdružení Nové Kašperské Hory děkuje všem občanům města za podporu, kterou 
svými hlasy ve volbách do zastupitelstva města vyjádřili kandidátům  sdružení. Zvolení 
členové  zastupitelstva z našeho sdružení budou tak jako v minulých letech i v tomto 
volebním období  ctít a prosazovat  především společný zájem a prospěch  města i jeho oby vatel 
jako celku. Svým přístupem a postojem při správě města chceme v dalších letech  přesvědčit i ty, kteří nás 

nevolili, že pouze skutečný zájem a práce pro 
město a nikoli obecné sliby a  pomluvy, mohou 
přinést konkrétní  výsledky a prospěch všem  
občanům i celému městu.

Za OS Nové Kašperské Hory
Alena Balounová

Sdružení „POHODA“ děkuje všem 

„pohoďákům“ za projevenou důvěru.

Náš program, který jsme si vytýčili, se 

budeme snažit plnit.

Sdružení „POHODA“ přeje všem občanům 

Kašperských Hor štěstí, zdraví a hlavně 

hodně dobré pohody v novém roce.

„Pohoďákům“ zdar!

Za SNK „POHODA“
Jaroslav  Chlada
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….. čas letí, jsou 
tu opět Vánoce 

a končí další rok 
- všem občanům 
našeho města 

přeji klidné 
a spokojené Vánoce, 

dětem  navíc    spoustu   splněných 
přání i dárků pod stromečkem a pro 
všechny nový rok 2011 naplněný 
pohodou,  zdravím, radostí ze života  
a pracovními úspěchy 
        
 A. Balounová



Provoz Městského úřadu v Kašperských Horách v druhé polovině měsíce prosince bude takto:  
Platby v hotovosti do pokladny města tak, aby byly započítány do roku 2010, je možné provést do 
28.12.2010 do 14.00 hodin.
Ověřování podpisů, listin, dokumentů a vydávání ověřených výpisů Czech POINT je možné provádět 
pouze do 22.12.2010 do 14.00 hodin.
Městská knihovna bude v období mezi svátky uzavřena.  
Zaměstnanci přejí všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového roku 
2011.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU  - UPOZORNĚNÍ

Jaroslav Rajtmajer, tajemník

Na nově dokončené revitalizované 
náměstí v Kašperských Horách jsme 
nechtěli použít dožívající staré 
a problémové vánoční osvětlení. Chtěli 
jsme vytvořit důstojné a přitom střízlivé 
osvětlení, které by dokreslovalo 
nastolený řád nového náměstí. Při 
návrhu jsme zohlednili zejména tyto 
aspekty:

- maximální působivost a originálnost 
výzdoby
- jednoduchou montáž a demontáž 
výzdoby
- nízkou spotřebu elektrické energie 
použitím světelných zdrojů LED
- dlouhou životnost vánoční výzdoby
Myslím si, že bílé žárovky s modrým 
výpletem použité jak u vloček na vysokých 
stožárech, tak i u stromečků na nižších 
sloupech působí spolu s vánočním 
stromem velice decentně a osvětlení není 
přehnané. O tom, že se vánoční osvětlení 
povedlo svědčí i mnoho pochvalných 
reakcí. V plné kráse se osvětlení předvedlo 
v neděli 28. 11. 2010, kdy v 17.00 hodin se 
rozsvítil vánoční strom poprvé.
Pro dokreslení uvedu ještě pár údajů 
a čísel. Na vánočním stromě je 100 ks 
bílých matných koulí o průměru 10 cm 
a 7 ks dvacetimetrových světelných kabelů 
s 1.400 modrých LED světýlek, to vše za 
20.894,- Kč. Na vysokých stožárech je 

umístěno 7 vloček o průměru 100 cm za 
94.961,- Kč a po obvodu náměstí na menších 
sloupech jsou stromečky v počtu 14 ks za 
108.192,- Kč. Cena se může zdát vysoká, 
protože se jedná o prvotní instalování, 
které obsahuje soupravy na uchycení na 
stožáry, stožárové zásuvky, konektory 
s průchodkou, zátky pro zásuvky a ostatní 
drobný montážní materiál. To vše s elektro 
revizí a patřičnými certifikáty bezpečnosti. 
V příštích letech se už jen výzdoba 
jednoduše zavěsí a zapojí do připravených 
zásuvek, a to bez dalších investic.

text i foto: Radek Vrhel

Koupí nového komunálního traktoru CASE 
105 JXU včetně sněhové radlice, mohou 
technické služby provádět zimní údržbu 
na části města samy. S údržbou celkem 
rozsáhlé místní silniční sítě musí i nadále 
pomáhat společnost Statek Kašperské 
Hory s.r.o.. Na schůzce zainteresovaných 
do zimní údržby bylo dohodnuto, že 
prohrnování a posyp samotného města 
budou provádět Technické služby. 
Na ostatních místních příjezdových 
komunikacích k dalším částem města 
jako je např. Opolenec, Vogelsang, 
Červená, Kavrlík, Nebe či Žlíbek provádí 
pluhování Statek Kašperské Hory, s.r.o. 
Chodníky ve městě, tak jako v loňském 
roce budeme udržovat kompaktním 
traktůrkem KIOTI. Posyp a dočišťování 
komunikací bude opět zajišťovat stroj 
Alfine Magma vybavený předním pluhem 
a sypačem inertního materiálu či soli. 
Garantem, či styčným důstojníkem zimní 
údržby je vedoucí technických služeb 
Radek Vrhel, kterému můžete za dobrou 
údržbu poděkovat na tel.č.: 604 208 881, 
nebo na e-mailu: stavitel@kasphory.cz.
Tak jako každý rok bych Vás chtěl upozornit 
na to, že úkolem zimní údržby komunikací 
je zmírňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti na místních komunikacích. 
Pluhovat se začíná od 5 cm vrstvy 
sněhu. Prohrnování soukromých 
pozemků se může uskutečnit pouze po 
předchozí dohodě a za úplatu. Škoda, že 
to někteří občané nechápou a hrozí, že nás 
tu všechny postřílí. To se pak hned lépe 
pracuje. Velikým nešvarem je parkování 
vozidel na místních komunikacích, 
které způsobuje, že není možné provést 
zimní údržbu. Důrazně proto apeluji na 
majitele těchto automobilů, aby pokud 
možno parkovali na svých pozemcích, 
jinak hrozí poškození jejich vozidel, 
které nebudeme moci odškodňovat.

Zimní údržba

Radek Vrhel
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Vánoční osvětlení



Pro nově zvolené vedení města jsem 
připravil seznam městských akcí. Rozděleny 
jsou podle stavu připravenosti na ty, 
které buď probíhají nebo jsou projekčně 
připraveny k realizaci a dále ty, které se 
projekčně připravují. 

Probíhající akce:
• Objekt čp. 168 - spolkový dům  za 
9,721.376,- Kč, dokončen bude do 29. 4. 
2011 (realizuje Jihospol, a.s., Strakonice)
• Osvětlení naučné stezky „Životem 
netopýrů“  za 600.859,- Kč (realizuje 
Elektro Vácha, s.r.o., Buk )
• Oprava mostu Na Rybníku 
(Červená) za 956.896,- 
Kč (realizuje Swietelsky 
stavební, s. r. o., České 
Budějovice)

Akce připravené 
k realizaci:
• Dostavba kanalizace 
(Cikánka, Šumavská, Okružní) 
za 15,238.388,- Kč - dotace 
11 mil. Kč (vybraná firma VAK 
servis, s.r.o.,  Klatovy)
• Zlepšení kvality ovzduší 
a zvýšení energetické 
soběstačnosti rozšířením 

stávajících rozvodů CZT v Kašperských 
Horách (napojení 83 stanic, zbudování 
2.543 m potrubí) za 38 mil. Kč - dotace 17 
mil. Kč
• Přístavba požární zbrojnice 13,1 x 8,3 m,  
rozpočet 2,872.643,- Kč
• Chodníky v Sušické ulici od náměstí 
k záchytnému parkovišti
• Obnova fasády městské ubytovny na 
náměstí, rozpočet 242.172,-  Kč
• Místní komunikace Vogelsang a Žlíbek
• Kašperské Hory – sýpka,  stavební úpravy 

objektu na společenský sál, rozpočet: 
56,672.342,- Kč bez DPH
• Opravy kapliček v okolí Kašperských 
Hor
• Dokončení ulice Krátká

Projektuje se:
• Základní škola Kašperské Hory – 
Multifunkční tělocvična   51,6 x 26,7 m 
(je vydané územní rozhodnutí) předběžný 
rozpočet 45 mil. Kč
• Zateplení a rekuperace vzduchu 
bytového domu čp. 402 – možnost získání 

dotace Zelená úsporám
• Chodníky v Sušické ulici 
k záchytnému parkovišti
• Opravy ulic Dlouhá-západní 
část, Nerudova
• Záložní špičkovací zdroj 
centrální výtopny v kotelně 
Besední
• Zasíťování lokalit pro nové 
RD  - Kašperské Hory – sítě, 
komunikace  - Pranýř,      Kašperské 
Hory – sitě, Komunikace – Za 
sokolovnou
• Bio kompostárna
• Městský pivovar

Radek Vrhel

Stavební akce v Kašperských Horách

Přichází vánoční  čas  a do konce 
kalendářního roku zbývá opravdu již jen 
pár dní, a to jsou právě chvíle, kdy, jak se 
říká, bilancujeme uplynulý rok. Říkáme 
si, co se povedlo, nepovedlo, co bychom 
chtěli a měli změnit. Bylo by krásné žít 
tak, aby bylo všechno v linii, ve které si 
to představujeme, ale faktem je, že stačí 
okamžik a veškeré plány a představy 
jsou ty tam a my se ocitneme skoro 
v nepříjemné fantazii. I já jsem se 
v nedávné době ocitla ze zdravotních 
důvodů na pokraji fyzických i psychických 
sil, jak se říká, sáhla jsem až k jejich dnu. 
A hned je po veškerých plánech, vše je 
odsunuto a zůstává jen jedna myšlenka: 
jak vůbec dál? A právě v tomto čase, kdy 
ležíte na nemocničním lůžku, je spousta 
času na přemýšlení. Vybavujete si dětství, 
školní léta, studia, další etapy života. Věci, 
které by člověk nejraději seškrtal a které 
by žil třeba i jinak, jen kdyby se daly 
vrátit. Je čas přemýšlet, protože pomyslný 
klidný nemocniční život úplně ztrácí na 
klidu, protože nejde spát nebo je i strach 
usnout. V těchto chvílích vůbec nezáleží 
na tom, co “jedna paní o nás povídala“, 
nezáleží na kritice lidí, kteří o tom co 

kritizují nevědí vůbec nic, záleží jen 
a jen na vlastní vůli a víře, že se i tyto 
hrozné chvíle musí zvládnout. Sama 
bych se ovšem tak rychle „odpíchnout“ 
nedokázala. A proto děkuji za veškerou 
lékařskou péči, která mi byla a je 
věnována, děkuji svým starostlivým 
a obětavým rodičům, děkuji své rodině, 
příbuzným, děkuji vám všem, kteří jste 
mě zavoláním nebo smskami v tomto 
úsilí podporovali. Věřte, že je to pomoc 
nade vše. A tak zjišťuji, že člověk musí být 
vděčen, že není sám, protože samota je 
tížívá. A co je vlastně účelem 
mého psaní? Je to přesvědčení, 
že i to špatné co se vám stane, 
není vůbec tím nejhorším, co 
se mohlo stát. Vždycky se najde 
někdo, kdo je na tom ještě hůře. 
Život je třeba žít  tak jak vy sami 
uvážíte a ne podle toho jak vám 
jiní nadiktují, neposlouchat 
závistivé řeči, pousmát se nad 
nimi, radovat se i z maličkostí, 
mít přiměřené požadavky 
jak na sebe tak i na ostatní, 
nepovyšovat cenu peněz nad 
lidské hodnoty. Určitě bych 

mohla ještě pokračovat. Možná, že se 
bude někomu zdát, že jde jen o fráze, ale 
i fráze jsou součástí našeho života. 
Ještě bych ráda poděkovala voličům, že 
mě svými hlasy hodně podpořili, v což 
jsem vůbec nedoufala. Byla to poslední 
léčivá injekce! Ještě jednou všem velké 
a upřímné DĚKUJI. 

Přeji všem, abyste prožili vánoční čas 
po svém, v klidu, s dětmi, rodinou. Přeji 
hodně zdraví do nového roku 2011! 

Radka Kolářová

Když je čas přemýšlet
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1990 doplňovací volba nových 
poslanců

Zvoleno bylo 22 poslanců
Zvoleni: Brádle Milan, Ešner Jindřich, Hašková Anna, Havel Ladislav, 
PhDr. Horpeniak Vladimír, Janderová Leandra, Janout Oldřich, Kapic 
Čestmír, Kocum Zdeněk, Kortus František, Kůs Miroslav, Lukeš Ivan, 

Novák Petr, Plicka Čestmír, Slováková Marie, Stuchlík Stanislav, Šmíd 
Miloš, Větrovec Karel, Voldřich Karel, Voldřich Václav, Zeman Antonín 

a Zifčák Josef

22. 2. 1990

Ustavující schůze obecního 
zastupitelstva

Zvoleno 13 členů 
starosta: František Kortus, místostarosta: Milan Brádle

29. 11. 1990

1991 bez voleb

1992 Parlamentní volby ČSFR ODS = 32,5 %
ostatní strany: OH, ČSSD, Demokraté 92

85 % účast

5.  -  6. 6. 1992

1993 Nové komunální volby ODS = 10 mandátů, KDU-ČSL = 3 mandáty, Nezávislí = 2 mandáty
starosta: Milan Brádle, místostarosta: Mgr. Ivan Lukeš

6. 3. 1993

1994 Komunální volby ODS = 9 mandátů
KDU-ČSL = 3 mandáty, KSČM = 3 mandáty

starosta: RNDr. František Stíbal, místostarosta: Milan Brádle
56,5 % účast

18. - 19. 11. 1994

1995 bez voleb

1996 Sněmovní volby ODS = 32,11%
ČSSD = 26,94%, KSČM = 10,89%, KDU-ČSL = 7,56%

DEU = 5,27%, RSĆ = 5,16%
70,87 % účast

31.5.1996

Senátní volby (poprvé) zvolen: Ing. Petr Smutný - ČSSD
27,6 % účast

15. - 16. 10. 1996
22. - 23. 10. 1996

1997 bez voleb

1998 předčasné Sněmovní volby ČSSD = 32,99 %
ODS = 26,32%, KSČM = 12,40%, KDU-ČSL = 8,47%, US = 8,02%

68,04 % účast

19. - 20. 6. 1998

Komunální volby zvítězilo: OS Šumava nad zlato 34,03 % - 5 mandátů + nezáv. kand. 
RNDr. Fr. Stíbal

Unie svobody – 3 mandáty, ČSSD – 2 mandáty
OS Nové Kašperské Hory 2 mandáty, ODS – 1 mandát, KSČM – 1 

mandát
67,41 % účast

starosta: Ing. Vladimír Marek, místostar. RNDr. František Stíbal

13. - 14. 11. 1998

ROK DRUH VOLEB Výsledky, volební účast, funkcionáři Kdy

1999 bez voleb

2000 Krajské volby KSČM = 21,4 %
ČSSD = 18,5 %, Čtyřkoalice = 16,1 %, ODS = 15,6 %, Nezávislí = 13,2 %

29,28 % účast

12.11.2000

Senátní volby zvolen: Ing. Petr Smutný  - ČSSD
28,9 % účast

12. 11. 2000
19. 11. 2000

2001 bez voleb

Jak se volilo v Kašperských Horách v posledních dvaceti letech ( 1990 – 2010 )

2002 Sněmovní volby ČSSD = 25,3 %
KSČM = 24,4 %, ODS = 22,6 %, Koalice (KDU-ČSL, US, DEU)

52,6 % účast

14. - 15. 6. 2002

Komunální volby OS Nové Kašper. Hory – 4 mandáty
OS Sdružení nezávisl. – 4 mandáty, 

OS Šumava nad zlato – 3 mandáty, ODS – 2 mandáty
KSČM – 1 mandát, ČSSD – 1 mandát

starosta: Ing. Alena Balounová, místostarosta: Ing. Vladimír Marek
57,30 % účast

1. - 2. 11. 2002

Pokračování na str. 5
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2003 Referendum o vstupu do EU ANO 491 = 71,05 %
NE 200 = 28,95 %

54,52 % účast

13. - 14. 6. 2003

2004 volby do Evropského 
parlamentu

KSČM = 30,85 %
ODS = 20,92 %, SNK Evr. demokraté = 13,2 %, ČSSD = 7,09 %

22,19 % účast

11. - 12. 6. 2004

Krajské volby ODS = 32,82 %
ČSSD = 21,58 %, KSČM = 21,58 %, KDU-ČSL = 7,59 %

25,94 % účast

5. - 6. 11. 2004

2005 bez voleb

2006 Sněmovní volby ODS = 35,39 %
ČSSD = 31,91 %, KSČM = 15,89 %, Strana zelených = 5,82 %

61,98 % účast

2. -3. 6. 2006

Senátní volby zvolena: JUDr. Jiřina Rippelová - ČSSD
účast: 42,54 % = 1. kolo
         23,96 % = 2. kolo

20. - 21. 10. 
27. - 28. 11. 2006

Komunální volby OS Nové Kašp. Hory – 6 mandátů, SNK zdravý rozum – 4 mandáty
OS Šumava nad zlato – 2 mandáty, ODS – 2 mandáty, KSČM – 1 

mandát
starosta: Ing. Alena Balounová, místostarosta: RNDR. Frant.Stíbal

57,38 % účast

20. - 21. 10. 2006

2007 bez voleb

2008 Krajské volby ČSSD = 39,60 %
ODS = 22,73 %, KSČM = 19,08 %, Koalice pro Plzeňský kraj = 6,84 %

31,23 % účast

17. - 18. 10. 2008

2009 volby do Evropského 
parlamentu

ODS = 26,14 %
ČSSD = 24,18 %, KSČM = 18,63 %, KDU-ČSL = 5,88 %

Věci veřejné = 5,88 %
23,78 % účast

5. - 6. 6. 2009

2010 Sněmovní volby ODS = 23,24 %
ČSSD = 19,92 %

TOP 09 = 17,36 %
KSČM = 12,38 %

Věci veřejné = 10,72 %
57,92 % účast

28. - 29. 5. 2010

Komunální volby SNK „OS Nové Kašperské Hory“ 8 mandátů = 4 757 hlasů
SNK „POHODA“ 7 mandátů = 4 246 hlasů

57,49 % účast
starosta: Ing. Alena Balounová, místostarosta: Petr Málek 

15. -16. 10. 2010

ROK DRUH VOLEB Výsledky, volební účast, funkcionáři Kdy

Jak se volilo v Kašperských Horách v posledních dvaceti letech ( 1990 – 2010 )
Pokračování ze str. 4

Na základě záznamů v Kronice Města Kašperské Hory
 zpracoval Karel Větrovec

Také máte rádi tuto Krylovu píseň? Já moc 
a často mi její refrén zní v uších. Třeba když 
jsem poprvé uviděla vánočně vyzdobené 
náměstí v našem městě; zejména modrá 
je moc dobrá. Děkuji i zaměstnancům 
Technických služeb za jejich náročnou 
a často nekonečnou práci při úklidu sněhové 
nadílky. Líbí se mi uklizené chodníky 
a nechápu některé místní nespokojené 
občany. Možná až vyjedou na nákupy do 
Sušice, zjistí, že Sušice s námi zápas v úklidu 
chodníků rozhodně nevyhraje. Ráda bych 

také poděkovala i všem organizátorům 
adventních  akcí. Velmi se mi líbil 

Předvánoční jarmark – doslova dýchal  
pohodou. Myslím, že bychom si měli častěji 
uvědomovat, že žijeme ve městě, kde se 
vlastně všichni známe a víme, co můžeme 
od sebe čekat. Moje děkuji vedení našeho 
města za účelně vynaložené finanční  
prostředky a  dobré nápady. Tak poklidné 
Vánoce a děkuji i Vám... 

Autorka příspěvku, která jistě nevyjadřuje pouze svůj 
názor, ale názor velké většiny místních občanů, si 

nepřeje být jmenována - její přání respektujeme

DĚKUJI ...
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V listopadu zahájil činnost kroužek ručních prací při ZŠ, ZuŠ a MŠ Kašperské Hory. Do 
kroužku dochází 10 dětí, z toho jsou 4 chlapci a také jedna šikulka z mateřské školy. 
Děti se seznamují s různým materiálem a technikami. V předvánoční době se činnost 
soustředila na dekorativní výrobky související s vánoční tématikou. Děti jsou moc 
šikovné a snad jim elán a píle vydrží i nadále. 

Kolářová Radka

Kroužek ručních prací

V pátek 3. prosince 2010 byla v Mnichově 
již podruhé udělena prestižní cena 
„Jugend für Bayern“ (Mládež Bavorsku), 
kterou je oceňováno mimořádné nasazení 
mládeže pro demokracii a společnost 
v Bavorsku. Mezi oceněnými byl tento 
rok i česko-německý projekt „Sousedé 
se stávají přáteli“. Oficiální předávání 
cen proběhlo v rámci oslav Bavorského 
dne ústavy za přítomnosti významných 
osobností politického i veřejného života. 
Cenu projektu předal osobně bavorský 
ministerský předseda Horst Seehofer.
Koordinační centrum česko-německých 
výměn mládeže Tandem v Plzni a Krajský 
kruh mládeže Horní Franky podporují 
prostřednictvím projektu „Sousedé se 
stávají přáteli“ přeshraniční spolupráci 
mládeže v Plzeňském a Karlovarském 
kraji a v bavorském regionu Horní Franky. 
Z široké palety projektem organizovaných 
aktivit byla v rámci předávání ocenění 
obzvláště vyzdvižena česko-německá 
spolupráce taneční skupiny TS Power 

Kašperské Hory, pěveckých sborů 
Canzona z Chebu a Zpěvulky z Klatov, 
česko-německá setkání občanského 
sdružení Duha Kopretina z Plzně 
a mladých hasičů z Plesné nebo divadelní 
workshop ZŠ 1. Máje z Karlových Varů. 
Mladí zástupci těchto skupin si společně 
se svými německými kolegy převzali cenu 
přímo z rukou bavorského ministerského 
předsedy. Poblahopřát projektu přijel 
i generální konzul České republiky 
v Mnichově Josef Hlobil.
Předávání ceny proběhlo v sídle Katolické 
akademie v Mnichově. Po úvodním 
proslovu prezidentky zemského sněmu 
Barbary Stamm a ministerského předsedy 
Seehofera, následoval projev kardinála 
Reinharda Marxe na téma vztah státu 
a církve. Každá z těchto osobností poté 
udělila jednu z cen. Kromě projektu 
„Sousedé se stávají přáteli“ byly 
vyznamenány také projekt „Arkadas“ 
gymnázia v Alzenau a mezinárodní 
spolupráce památníků v Dachau 

a Flossenbürgu. V rámci ocenění pojedou 
mladí reprezentanti projektů na několik 
dní do Berlína nebo do Bruselu.
„Pro všechny účastníky i organizátory 
projektu je cena především velkou 
motivací k plánování dalších česko-
německých aktivit. Uznání ze strany 
Bavorska si velmi ceníme,“ uvedla Lucie 
Piksová, koordinátorka projektu „Sousedé 
se stávají přáteli“ z Koordinačního centra 
česko-německých výměn mládeže 
Tandem v Plzni.

Bavorský ministerský předseda Seehofer ocenil česko-německý projekt

Taneční skupina přeje všem 
občanům Kašperských Hor 
a čtenářům Zpravodaje 
nádherné prožití svátků a rok 
2011 plný pohody....

Za TS Power
Mgr. Martina Nová

Udělení cen projektu
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Pohádky, které vymýšlejí děti v Mateřské škole v Kašperských Horách
O pejskovi, jak našel kamaráda
Jednou ráno pejsek vykoukl ze své boudy 
a přemýšlel, s kým by si mohl pohrát. Na 
stromě uviděl bílou kočičku a zavolal na ní: 
„Kočičko, pojď si se mnou hrát!“ „Kdepak 
pejsku, nepůjdu si s tebou hrát“ odpověděla 
kočička. Pejsek byl smutný, protože neměl 
žádného kamaráda, se kterým by se pobavil 
a pohrál si. Vylezl z boudy a řekl si, že se 

půjde po nějakém 
k a m a r á d o v i 
podívat. Šel a šel 
a potkal černobílou 
kočičku, ale ani tahle 
čičinka si s pejskem 
hrát nechtěla. 
Pejsek byl ještě více 
smutný. Co bude 
dělat? Najednou 

zahlédl pejska, který šel asi na procházku. 
A protože i tento pejsek hledal kamaráda, 
oba se skamarádili a hráli si na slepou 
bábu, na honěnou, na schovávanou, čáp 
ztratil čepičku a na všechny možné jiné hry. 
Pejskové již nebyli smutní, ale moc a moc 
šťastní a veselí, protože byli kamarádi.

Nejkrásnější dům
Na konci města stál starý opuštěný dům. 
Nevypadal vůbec pěkně. Okna měl 
rozbitá a někde i počmáraná. Dům záviděl 
ostatním domům kolem sebe jak vypadají 
krásně a pyšní se útulnými barevnými 
zahrádkami. Ale co mohl dělat? Jednoho 
dne zastavilo u opuštěného domu auto 
a z auta vystoupila paní Míla. Šla si domeček 
prohlédnout. Paní Míla usoudila, že i tento 
dům by mohl vypadat krásně, a protože 
měla hodně peněz, pozvala zedníky, 
elektrikáře, tesaře, pokrývače a spoustu 
dalších lidí, kteří dům začali opravovat. 
Kolem domu paní Míla zasadila spoustu 
květin, protože je měla moc ráda. A nejen 
květiny, ale i děti.
Když byl dům celý opravený, začaly do 
domečku přicházet děti, protože paní 
Míla z domečku udělala mateřskou školku. 
Už to nebyl starý a opuštěný dům, ale 
byl moc krásný a všude bylo veselo. Děti 
měly radost z nových, krásných hraček, na 
zahradě se mohly houpat na houpačkách 
a řádit na průlezkách. Smály se, zpívaly si 
a měly se rády.

Podzimní drak
Na podzim, když foukal vítr, rozhodili se 
Petřík s Aničkou, že si půjdou pouštět 
draka. Drak létal opravdu hodně vysoko, 
smál se a rozhlížel se 
na všechny strany. 
Vypadal moc krásně, 
protože byl hodně 
barevný a pentličky 
se mu ve větru jen 
třepaly. Najednou 
zafičel hodně silný 
vítr a drak se zatočil. 
Protože ho děti asi 
moc pevně nedržely, vytrhl se jim a letěl 
někam do neznáma. Úplně se polekal. 
Letí a vůbec neví kam. A Petřík s Aničkou? 
Představte si, děti plakaly, protože se 
jim drak moc líbil. Šly smutně domů 
a přemýšlely, zda ještě svého draka uvidí. 
Zatím drak letěl nad lesem a uviděl osla, 
jak letí přímo k němu. Říkal si, že se ho 
musí zeptat na cestu k dětem, ale ani osel 
mu neporadil. Vítr nesl dráčka pořád dál 
a najednou zjistil, že vidí domy a že už 
neletí nad lesem, ale nad městem. Už mu 
síly ubývaly. Naštěstí se vítr utišil a skoro 
i přestal foukat. Drak začal prudce klesat, 
padal a padal, až dopadl na chodník. Byl 
již večer, na obloze svítil měsíc a hvězdičky. 
Drak přemýšlel co s ním asi tak bude. Ráno 
maminka vypravila Petříčka s Aničkou do 
školky. Jak si tak cupitají k mateřské školce, 
vidí, že se něco barevného mihotá na 
chodníku. To si větřík pohrával s barevnými 
pentličkami chudáčka dráčka. „Ale vždyť 
je to náš dráček!“ volaly děti a rozběhly se 
k němu. Zvedly ho a měly velkou radost, 
že svého dráčka podzimáčka zpět našly. 
Maminka odnesla dráčka domů, a když se 
děti vrátily odpoledne ze školky, společně 
s tatínkem draka opravily. A šlo jim to 
výborně!

Čerti na Kašperských Horách
Víte, že jsou na Kašperských Horách čerti? 
Že né? Tak si představte, že na „Hadí skalce“ 
je jejich peklo. Raději se tomuto místu 
vyhněte! Jak víte, čerti jsou hrozně líní, 
nemyjí se, nečešou, neuklízejí. A tak, si 
občas někoho chytnou a ten, koho chytí, 
tak ten jim musí přikládat pod kotlem, vařit 
a uklízet a dělat všechno to, co čerti nechtějí 

dělat. Jednou se čerti nudili a vymýšleli co 
budou tropit za lotrovinu. Vymysleli si, že 
budou plivat oheň, což jim jde opravdu 
náramně. Vyletěli z pekla a začali plivat 
oheň všude kolem sebe až od toho jejich 
ohnivého plivání chytily stromy.  Představte 
si, že jim to vůbec nevadilo. Lidé ve městě 
viděli, že se od „Hadí skalky“ valí dým, a tak 
zavolali hasiče. Ti hned vyjeli s hasičskými 
auty směrem k „Hadí skalce“ a začali oheň 
hasit. Čerti to nečekali a připletli se pod 
proud vody. A víte co se s takovým čertem 
stane? No, už určitě nemůže plivat pekelný 
oheň. A to se také stalo čertům na „Hadí 
skalce“.  Tak, a máte to, vy zlobiví čerti!

Kapřík se zlatými šupinami
Blížily se Vánoce a tatínek s maminkou 
koupili na trhu kapříka. Pustili ho doma 
do vany, kde samozřejmě byla voda. Chtěli 
také svým dětem udělat radost, ale hlavně 

měl kapřík posloužit ke 
štědrovečerní večeři. 
Děti měly z kapříka 
opravdu radost. Byl jako 
jejich nový kamarád. 
Chodily ho navštěvovat, 
povídaly mu co se jim za 
celý den přihodilo, hrály 
si s ním. Jenže, kapříkovi 

moc veselo nebylo, děti měl rád, ale věděl, 
jak skončí a z toho měl velký strach. Byl 
čím dál tím víc smutnější a smutnější. 
Děti zpozorovaly, že s kapříkem není 
něco v pořádku. A také zjistily, že to není 
obyčejný kapřík. Jeho šupinky se ve světle 
krásně blyští! Připadal jim jako z pohádky. 
Jen promluvit. A představte si, že kapřík 
opravdu začal mluvit. Řekl dětem, že by byl 
moc rád, kdyby mohl plavat v řece, nebo 
v rybníku. Měl děti rád a chtěl být pořád 
jejich kamarád. A tak se děti rozhodly, 
že kapříka pustí zpátky do řeky. A to také 
udělaly. Kapřík jen mával ploutvičkami 
a zářil svými zlatými šupinkami. I když 
na Štědrý den neměly k večeři kapříka, 
maminka si určitě poradila, a tak bylo 
dětem moc dobře. Věděly, že kamarád 
kapřík je šťastný mezi svými kamarády 
kapříky a že udělaly dobrou věc. A večer 
dostaly od Ježíška plno dárků, protože si je 
opravdu zasloužily. Tak co děti, dostanete 
také spoustu dárků od Ježíška? 

Děti z mateřské školy přejí všem 
spoustu dárků pod stromečkem, 
hodně zdraví, štěstí a hromadu 

pohádek!

Klub kašperskohorských žen přeje všem klidné 
a příjemné prožití vánočních svátků, v roce 2011 
hodně zdravíčka, štěstíčka a osobních úspěchů.
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Vzpomínka

Dne 13. prosince jsme vzpomněli již 25. smutného výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky,babičky 
a prababičky paní Anny Lavrenčíkové, roz. Skýpalové z Tuškova, která nás opustila ve věku 43 let. 

Nikdy na Tebe nezapomeneme, v našich srdcích žiješ stále s námi. Maminko, za vše velké díky.

Všem, kteří vzpomínají s námi, děkujeme

Manžel, dcera a synové s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Vzpomínáme

Dne 30. listopadu 2010 ukončila svoji cestu životem paní 

Jana Kováčová

Děkujeme všem, kteří se s ní přišli rozloučit do smuteční síně v Sušici i všem, kteří na ni společně s námi stále 
vzpomínají

Rodina

1. prosinec je  připomínán jako  Den boje 
proti AIDS. Díky paní učitelce Melicharové 
jsme měli  možnost  alespoň trochu  
pomoci. Zapojili jsme se do kampaně, při 
níž jsme měli možnost  v našem městě 
prodávat stužky a zároveň rozdávat 

letáčky s poučením o této nevyléčitelné 
chorobě. Občané Kašperských Hor 
povětšinou reagovali přátelsky, ale také 
se našli tací, kteří  nám dali najevo svůj 
nesouhlas. Těch bylo naštěstí minimum. 
Pro nás to byla nová zkušenost. Chtěli  

bychom  touto cestou poděkovat všem, 
kteří si od nás červenou stužku koupili. 
Vybrali jsme celkem 2 346,- Kč! Tento 
výtěžek bude použit pro Dům světla, 
který funguje jako sociálně azylové 
a preventivní centrum.

Světový den boje proti AIDS

I v naší škole chodil Mikuláš
       Za IX. tř. Josef Korál a Kryštof Kocum
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Kamenné ohrazení známé jako 
Obří hrad (Riesenschloss) je 
svou nadmořskou výškou 940 až 
980,5 metrů nejvýše položenou 
pravěkou pevnostní stavbou na 
území České republiky. Nachází 
se na severní části šumavského 
hřebene Valy 5 kilometrů na 
jihovýchod od Kašperských Hor 
a ve stejné vzdálenosti západně 
od obce Stachy nad  romantickým 
údolím říčky Losenice poblíž 
jednolitých  kamenných moří.
Ani po stu letech po odborném 
objevení této nejznámější 
archeologické lokality Šumavy 
nerozšifrovali zatím archeologové 
s konečnou platností přesné stáří 
a funkci Obřího hradu. Teprve 
objevy z doby kolem roku 2000 by 
mohly vnést do záhad tajemného 
Obřího hradu více světla. 
Po staletí si lidé z okolí 
nedovedli vysvětlit původ 
mohutných kamenných valů. 
V podivuhodném objektu viděli 
sídlo obrů. V jedné z lidových 
pověstí se vypráví o nálezu obří 
kosti, údajně tři metry dlouhé, 
kterou vesničané z Popelné použili 
jako lávku přes říčku Losenici.
Jako historická památka byl 
Obří hrad identifikován poměrně pozdě, 
na samém počátku minulého století, 
Augustem Sedláčkem, autorem známého 
díla o českých hradech, tvrzích a zámcích. 
Touto bezpochyby nejvýznamnější 
archeologickou památkou Šumavy se pak 
zabývali známí badatelé jako Emanuel 
Šimek, Kamila Streitová, Bedřich Dubský, 
Antonín Beneš a v poslední době  zejména 
archeologové Jiří Waldhauser, Lubomír 
Konečný a zvláště Miloslav Slabina. Svým 
úvahám podrobovali vzhled kamenných valů, 
techniku jejich stavby, zasazení do terénu, 
půdorys a další okolnosti, srovnávali tento 
objekt s obdobnými šumavskými hradišti 
Sedlo u Albrechtic a Věnec u Lčovic.
Ohrazení s celkovou délkou 370 metrů 
a šířkou okolo 80 metrů, zčásti navazující 
na přirozená skaliska, se skládá z vyvýšené 
akropole a z předhradí o půdorysu 
nepravidelného kosodélníka. Vnitřní 
hradiště, tzv. akropole, je při obvodu 
zajištěno dvojitým pásmem kamenných valů 
a z jedné strany příkrým skalnatým srázem. 
Hradby akropole, jak prokázal výzkum 
Miloslava Slabiny, byly původně v základu 
tři až čtyři metry široké a v nejvyšších 
partiích ještě dnes dosahují dvoumetrové 

výšky. Na vrcholu akropole si lze všimnout 
tzv. kamenného stolu a pod ním skalní 
brány.
Na stavbu zdí Obřího hradu se používaly 
kameny o nejčastějších rozměrech 40 x  20 
x 15 cm, přinášené zřejmě ze suťového pole 
ležícího západně pod akropolí. Vnější, téměř 
kolmá stěna kamenných zdí byla lícována 
a nahoře opatřena dřevěnou konstrukcí. 
Archeologové vyslovili domněnku, že toto 
pravěké ohrazení mohla vystavět komunita 
asi stovky lidí za pouhé čtyři letní měsíce.
Nejnověji se vznik Obřího hradu klade do 
pozdního halštatu až časného laténu, to  
je do doby 7. až 5. století před Kristem. 
Hrad tedy vystavěli Keltové nebo jejich 
bezprostřední předchůdci. Připouští se 
také možnost druhotného využití objektu 
v mladším až pozdním laténu - 2. - 1. století 
před naším letopočtem.
Velice často se vznik Obřího hradu dává 
do souvislosti s těžbou zlata. Keltové 
rýžovali zlato v různých částech Evropy, 
nejen na březích Rýna a Dunaje, ale také 
v jihozápadních Čechách na Otavě a jejích 
přítocích. Známé je keltské využívání zlata 
při výrobě šperků a v mincovnictví. I když 
z bezprostředního okolí Obřího hradu do 

vzdálenosti 3 - 4 km není doloženo 
zlatonosné zrudnění, připouštěli 
někteří archeologové, že Obří hrad 
sloužil k ochraně Kelty získaného 
zlata v širší oblasti. Za méně 
pravděpodobnou se bere hypotéza, 
že Obří hrad střežil obchodní stezku 
přes Šumavu. Také není vyloučena 
možnost, že Keltové založili Obří 
hrad v odlehlé a jinak neosídlené 
krajině jako opevněný úkryt pro 
obyvatele jejich sídlišť z povodí 
Otavy. Ve válečných dobách tu 
měli nalézt ochranu před útočníky. 
Opevněné místo plnilo tak úlohu 
takzvaného refugia. 
V poslední době badatelé v čele 
s Jiřím Waldhauserem vyslovují 
domněnku o zcela zvláštním účelu 
Obřího hradu. Předpokládají, že nejde 
o obvyklé opevnění, ale o ohrazení 
jakéhosi posvátného - kultovního 
místa. Tomu nasvědčuje fakt, že 
z vnitřního areálu kamenných valů 
nepocházejí obvyklé archeologické 
nálezy střepin nádob, kovových 
či skleněných předmětů a běžných 
kuchyňských odpadků, například 
kostí. Tato nová interpretace se 
opírá mimo jiné i o zprávu, kterou 
zanechal Gaius Julius Caesar ve 
svých Zápiscích  o válce galské, že 

kněží a soudci Keltů, druidové    „ v určitou 
dobu roční zasedají... na posvátném místě..., 
kterýžto kraj se pokládá za střed Gallie“. 
Nelze ani vyloučit, že Keltové zde na Obřím 
hradu konali posvátné oběti. Je známo, 
že tyto oběti se u Keltů konávaly v noci za 
měsíčního svitu a obětováni byli bílí býci 
nebo dokonce i lidé.
Hypotézu o kultovní funkci Obřího hradu 
by mohl významně podpořit údajný nález 
z let 1998 – 1999, nelegálně provedený 
detektoráři, který obsahoval patnáct mincí, 
z toho dvanáct keltských, dvě numidské  
a jednu římskou, z doby 2. - 1. století před 
Kristem. V roce 2002 byla plocha hradiště 
podrobena výzkumu Národního muzea 
v Praze, který vedl archeolog Miloslav 
Slabina. Výsledkem byl objev dalších mincí 
-  dvou numidských a jedné keltské, takže 
celkový počet zde nalezených mincí stoupl 
na osmnáct.
Přes tyto nové nálezy, jejichž autentičnost 
dokonce někteří badatelé zpochybňují, 
zůstává  tajemství pravěkého hradu na 
Šumavě dosud neodhaleno.  

PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy

Vydá šumavský Obří hrad svá tajemství?
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Mezi významné kašperskohorské rodáky 
patří také jezuitský učenec Leopoldus 
Grimm, doktor filozofie a teologie, který 
se v Kašperských Horách narodil 17. 2. 
1688 a zemřel v Brně 26. 4. 1759. Studoval 
v Praze a do jezuitského řádu vstoupil už ve 
svých devatenácti letech. Na svých studiích 
se nemusel cítit osamocený, poněvadž, 
jak je doloženo, na klementinské koleji se 
o univerzitní grady v té době ucházeli i jiní 
synci z kašperskohorských měšťanských 
rodin. Klementinum, nejstarší a největší 
jezuitská kolej v Čechách, se Grimmovi 

stala působištěm i v letech jeho zralosti. 
Jako uznávaný filozof, teolog a učitel se 
v letech 1746 - 1749 stal jejím rektorem. 
Napsal a vydal  řadu teologických 
a filozofických spisů jako například 
Philosophia scholastico-etica... Pragae 
1726, Theses theologicae de Deo uno et 
trino... Wratislavie 1730, Dissertationes 
theologicae... Wratislaviae 1731, Manuale 
controversisticum... Wratislaviae 1732, 
Coelum novum... Wratislaviae 1733, Jesus  
crucifixus... Wratislaviae 1733, 1737 a další. 
Je třeba připomenout, že jezuitská kolej 

u sv. Klimenta v Praze byla ve své době 
významným střediskem vzdělanosti, 
postupně získala charakter univerzity 
a už v roce 1654 byla spojena s Karlovou 
univerzitou v tzv. Karlo – Ferdinandovu 
univerzitu. 
Cenné poznatky k historii jezuitských kolejí 
a pražské univerzity v barokní době přinášejí 
práce historičky Anny Fechtnerové.

PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Leopoldus Grimm - jezuita z Kašperských Hor

Tradicí se již stala ekumenická bohoslužba 
slova k připomínce zakladatele hradu 

Kašperku Karla IV. Koná se na hradu 
v budově tzv. purkrabství vždy ve výroční 
den panovníkovy smrti 29. listopadu nebo 
v jiném nejbližším termínu. Letošní slavnost 
se uskutečnila v podvečer soboty 27. 11. 
Stala se zároveň příležitostí připomenout 
si letošní 700. výročí nástupu Lucemburků 
na český trůn. Stále živý a inspirující je 
duchovní a kulturní odkaz „otce vlasti“. 
Z jeho univerzalistických představ 
vycházelo i založení benediktinského 
kláštera v Praze Emauzech „Na Slovanech“, 
kde se podle panovníkova přání pěstovala 
slovanská liturgie. Proto při letošním 
Requiem za Karla IV. zazněla část zpívané 
staroslověnské liturgie v podání vynikajícího 
pěveckého sboru z Radomyšle. Slavnost 
tradičně pořádá Šumavský kulturní spolek 

Kašperské Hory, po obsahové stránce tuto 
bohoslužbu zajišťuje starokatolická církev. 
Letošního Requiem se zúčastnili čtyři 
duchovní, za starokatolickou církev otec 
Dr. Václav Pavlosek (ředitel Úřadu práce 
ve Žďáru nad Sázavou), Mgr. Václav Diviš 
z Hartmanic a hosté:  za pravoslavnou 
církev otec Plamen (duchovní bulharských 
pravoslavných křesťanů v Praze) a za 
církev římskokatolickou P. Petr Koutský 
z Horažďovic.
Requiem za Karla IV. se pravidelně slouží 
ve výroční den císařovy smrti na hradu 
Karlštejně. Letos je celebroval pražský 
arcibiskup Mons. Dominik Duka. V přímém 
přenosu tuto bohoslužbu vůbec poprvé 
vysílala Česká televize na svém druhém 
programu.

Requiem za Karla IV.

Portrét Karla IV. na líci zlatého dukátu, 
archiv Muzea Šumavy

Zcela nový přírůstek do seriálu 
běžkařských závodů SKI TOUR 
2010 se bude konat 19. a 20.2. 
2011 v Kašperských Horách. 
Závod je sice nový, ale o to větší 
je očekávání s ním spojené. Díky 
jedinečné atmosféře, kterou 
vytváří spojení šumavských hor 
a našeho historického městečka,  
zajistí tento závod pro všechny 
sportovce jedinečný zážitek.
Na území Šumavy má běžecké 
lyžování svou tradici a bude 
nám ctí ocitnout se s tímto 
novým závodem ve společnosti 
takových závodů jako je Jizerská 
50 nebo Orlický Maraton. Závod 
je přístupný široké veřejnosti 
a každý zde může otestovat své 
limity. Závod samotný bude rozdělen 
do dvou dnů a pevně věříme, že si každý 
najde to své. Kašperská 30 je samozřejmě 

počítána v rámci celého seriálu a každý 
bude mít možnost porovnat svou 
výkonnost s ostatními závodníky. 
Start závodu je situován na fotbalové 
hřiště v Kašperských Horách, stejně tak cíl 

a občerstvení pro účastníky po 
ukončení závodu. Občerstvení 
po projetí cílem připraví kuchyně 
Hotelu Kašperk. Závod je 
rozdělen do dvou dnů. V sobotu 
absolvují závodníci volný styl na 
7 km okruhu, který se pojede na 
dvě kola, celkem bude mít trať 
14 km. V neděli je připravena trať 
na 30 km klasicky. Starty závodů 
budou hromadné.
Přihlášky bude možné podávat 
prostřednictvím webových 
stránek:
www.ski-tour.cz nebo www.
kasperska30.cz  Na trati bude 
připravena občerstvovací 
stanice a mazací servis. Veškeré 

další informace budou průběžně 
aktualizovány na stránkách www.
kasperska30.cz. 

Sportovní výkony pod hradem Kašperk 
Kašperské Hory v seriálu běžkařských závodů SKI TOUR !

Vladimír Horpeniak

Adam Hejtmánek a Radek Vrhel

Ilustrační foto: Radek Vrhel
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Pro to, aby byly lyžařské běžecké trasy 
v bezvadném stavu, udělali pracovníci 
Správy v průběhu podzimu vše potřebné 
-  například bylo nutné trasy uklidit, zarovnat 
a opravit mostky.
Pracovníci Správy NP a CHKO Šumava 
upravovali v podzimních měsících, tak jako 
každý  rok, všechny šumavské běžecké 
trasy. Mezi předsezónní práce patřil úklid 
cest, zarovnání terénu, vyřezání náletů, 
opravy mostků, mulčování  tras  a další 

úpravy  a opravy.
„Posledním úsekem, který bylo nutné 
upravit do termínu 15. 12., kdy začíná 
oficiálně lyžařská sezóna, byla 
část cesty vedoucí z Modravy 
na Javoří Pilu, tzv. Rybárna,“ 
upřesnil referent Informační 
a strážní služby Petr Šrail.
Ve spolupráci s obcemi 
udržuje přes zimní sezónu 
šumavské běžecké stopy 

Regionální rozvojová agentura Šumava – 
ta každý den podává aktuální informace  

o lyžování v regionu, tj. o stavu stop 
a klimatických podmínkách, na 

stránkách www.bilastopa.cz. 
O označení tras se stará Klub 
českých turistů.
Všechny lyžařské trasy jsou 
upraveny a turisté se budou 

moci na ně bez obav vydat. 

Úprava lyžařských běžeckých tras před sezónou

Na konci měsíce listopadu jsme se setkali 
s prvními mrazíky i první sněhovou 
nadílkou. Stráně v okolí Kašperských Hor 
pokrývala bílá pokrývka, která 
udělala radost hlavně lyžařům. Na 
svahu Lišáku začala pobrukovat 
sněhová děla vyrábějící umělý 
sníh. Milovníci běžek hned oprášili 
svá „prkénka“ a někteří nedočkavci 
vyjížděli na běžecké tratě v okolí 
Hadí skalky, Pešťákova kopce, 
Ždánovského sedla i po nově 
navržené běžecké trase. 
Co se mně přihodilo při první 
projížďce? Bylo to zvláštní setkání. 
Běžel jsem v provizorně upravené 
stopě pod „Pešťákem“ a necelých 
20 metrů proti mně se „řítil“ malý tvor 
v pěkném kožíšku. Byl tvrdohlavý a nedbal 
mojí přítomnosti. Zastavil jsem a čekal, 
co se bude dít dále. Zvířátko doběhlo až 
ke špičce mojí běžky a tady se zastavilo. 
Jeho očka, zářící na bílém sněhu, jasně 
sdělovala, že mám uhnout, neboť „ono“ je 
zde pánem. Nezaváhal jsem a zvednul jsem 
zvířátko ze stopy do zahřáté rukavice. Zjistil 
jsem, že jde o malou nezkušenou myšku, 
která se na svých dosavadních toulkách 
s takovou překážkou nesetkala a ani její 
maminka ji o tomto nebezpečí nepoučila. 
Navíc mně sdělila, že si vyběhla ze svého 

teplého pelíšku na sněhovou pokrývku 
ze zvědavosti a bez dovolení rodičů. Na 
sněhu se jí líbilo, jen si stěžovala, že je jí 

zima na nožičky. Po vyslechnutí jejích 
potíží jsem jí domluvil, aby se rychle vrátila 
k rodičům do teplého pelíšku a uložila se 
k zimnímu spánku. Zda uposlechla, nevím. 
Když jsem ji propustil ze zajetí, běžela dále 
po upravené stopě a po chvilce zmizela 
mezi trsy vyčnívající trávy. Snad bezpečně 
doběhla do vyhřátého domova a zbytek 
zimy prospí v náruči svých rodičů.
Mimořádné setkání s malým tvorečkem 
v zimním období je velmi vzácné. Častější 
je setkání se srnčí a vysokou zvěří. Pro 
slušného turistu či návštěvníka přírody 
platí zásada nepronásledovat tuto zvěř. 

To platí zvláště v zimních měsících, kdy 
zvěř převážně strádá a často sama zápolí 
o přežití tohoto období a nestojí o nějaký 

závod s odpočatým 
turistou.
Dále bych se přimlouval 
o vydání vyhlášky o zákazu 
volného pobíhání psů. 
Přestože takovéto vyhlášky 
určitě platí, majitelé psů je 
nerespektují. Proto apeluji na 
majitele psů a připomínám, 
že pes je přirozený lovec, 
což se projeví zejména ve 
volné přírodě. Výmluvy 
chovatelů, že jejich pes 
neloví a ani nekouše, jsou 

jen pustá domněnka. Každý pes má 
ve svých genech zakotvené lovecké 
a útočné choutky – jednak pro obranu, 
ale také pro útok. Na obranu „pejskařů“ 
však uvádím, že jen malé procento jejich 
miláčků uposlechne v kritickém okamžiku 
svého pána. Proto je lepší těmto situacím 
předcházet, aby již nebylo pozdě. I já 
takovou zkušenost mám z letošního roku. 
A na toto, ač lehké poranění od psa, jsem 
čekal plných sedmdesát let.

František Kortus
OS Náš domov Šumava

Setkání

Pěkné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů, pevné zdraví v novém 
roce 2011 přejí spoluobčané z OS Náš domov Šumava Kašperské Hory 
všem čtenářům Kašperskohorského zpravodaje i všem návštěvníkům 
našeho města.

František Kortus
Zmocněnec OS

Poděkování

Upřímně děkuji Technickým službám Města 
Kašperské Hory a zejména paní Květě Skýpalové 
za vzorný úklid hřbitova, který byl proveden 
v sobotu 30. října 2010. Díky této aktivitě jsme 
mohli Památku všech zesnulých uctít v důstojném 
prostředí.

Marta Rosíková

Přání

Přeji všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a hodně 
zdraví v roce 2011.

Marta Rosíková

Ilustrační foto: Jitka Pelíšková
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Jana Zvettlerová
tisková referentka

Správa NP a CHKO Šumava



Muzeum Šumavy vlastní nejpočetnější 
sbírku šumavského skla v České republice, 
patří k českým muzeím s největšími 
sbírkami historického skla. Tato sbírka 
se rozrostla zejména ve 2. polovině 20. 
století. Významné 
zisky pocházejí 
i z nejnovější doby. 
Zcela ojedinělým 
počinem v tomto 
směru bylo 
darování početné 
kolekce českého 
a šumavského skla 
českým krajanem, 
s b ě r a t e l e m 
a mecenášem 
Bruno Schreiberem 
ze Švýcarska. Cenný 
dar muzeu poskytla 
před několika týdny 
také krajanka paní 
Erika Hofmann, 

která pochází ze známého sklářského rodu 
Schmidů – Novotných z Annína a nyní žije 
ve Spolkové republice Německo. Do sbírek 
Muzea Šumavy v Kašperských Horách 
věnovala kromě cenné dokumentace také 

dvě protějškové luxusní 
vázy, vysoké 45 cm, ze skla 
přejímaného rozalínem 
a zdobené malbou zlatem 
a emaily, zhotovené pro 
soukromé účely sklářské 
rodiny koncem 19. století. 
Pravděpodobně již v příští 
sezóně 2011 najdou 
tyto cenné historické 
kusy uměleckého skla 
své umístění ve stálé 
expozici Muzea Šumavy 
v Kašperských Horách.  

Na snímku krajanka Erika Hofmann 
předává vzácné vázy do rukou 
historika Muzea Šumavy Vladimíra 
Horpeniaka. 

Dotýká se vás sociální problematika 
na Sušicku? Jste v situaci, kdy vy sami 
nebo vaši blízcí potřebují nebo budou 
potřebovat nějakou sociální službu? Jestli 
ano, tak právě pro vás je určen projekt 
komunitního plánování sociálních služeb 
na Sušicku, který se rozběhl v září tohoto 
roku. Komunitní plánování je proces, který  
počítá se zapojením široké veřejnosti. 
Ta bude moci své názory vyjádřit jednak 
v anketě a jednak se může zapojit do tzv. 
pracovních skupin. Pracovní skupiny budou 
probíhat formou otevřených setkání, kde 
budou moci občané vyjádřit svůj názor na 
sociální problematiku v regionu a přicházet 
s nápady, jak tuto situaci změnit. 
Anketa i ustanovení pracovních skupin 
proběhne v následujících měsících. 
O podrobnostech budou občané včas 
informováni z různých zdrojů jako jsou 
vývěsky obecních úřadů, regionální tisk 
nebo webové stránky Města Sušice. 
S podněty vzešlými z pracovních skupin 
se bude dále pracovat. Konečným 
výstupem projektu bude tzv. 
Komunitní plán sociálních služeb. 
Tedy dokument, na základě 
kterého by měly v budoucnu 
vznikat projekty, zabývající se rozvojem 
a zkvalitňováním sociálních služeb 
v regionu. Komunitní plán by měl také 
usnadnit práci se získáváním finančních 
prostředků na tyto projekty.
„V procesu komunitního plánování 
sociálních služeb jde v podstatě o zjištění 
jaké služby, v jakém rozsahu a jak kvalitně 

jsou v regionu poskytovány. Nejlepší 
možnost, jak toto vše zjistit, je ptát se 
občanů Sušického regionu na jejich názor. 
Vyhovují vám stávající služby? Odpovídají 
vašim potřebám? Co byste potřebovali, aby 
se v tomto ohledu změnilo? Až budeme mít 
dostatek podnětů, můžeme se  zamyslet 
nad tím, zda a jak by se nevyhovující stav 
dal zlepšit a jestli je možné na to sehnat 
prostředky a odkud.“ Proces komunitního 
plánování nastínil místní koordinátor Petr 
Pecháček z Centra pro komunitní práci 
západní Čechy, které má s komunitním 
plánováním a se zapojováním veřejnosti 
do rozvoje obcí, měst a krajů dlouholeté 
zkušenosti. 
Plánování provádí Centrum pro komunitní 
práci západní Čechy společně s Městem 
Sušice. Plánování sociálních služeb se 
vztahuje na celé území obce z rozšířenou 
působností Sušice. Komunitní plánování 
potrvá do listopadu roku 2011. Realizace 
projektu je hrazena z prostředků Evropské 

unie. Kromě plánu rozvoje sociálních 
služeb bude konečným výstupem i katalog 
poskytovatelů sociálních služeb v regionu, 
který by měl občanům pomoci lépe se 
orientovat v nabízených službách a jejich 
možnostech. 
Na průběh plánování budou dohlížet 
jednak pracovníci Centra pro komunitní 

práci západní Čechy, ale i místní zástupci 
uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů 
sociálních služeb ze sušického regionu. 
„Úspěšnost celého procesu závisí hlavně na 
množství lidí, které se nám podaří do tohoto 
procesu zapojit. Rádi bychom znali názory 
všech, kterých se tato problematika přímo 
ale i nepřímo dotýká a mají k ní co říct. 
Proto bychom byli rádi, kdyby takových lidí 
bylo co nejvíce a z různých koutů sušického 
regionu, abychom mohli vycházet z reality 
celého regionu a nejen z reality samotné 
Sušice.“ Dodal ještě Petr Pecháček.
Podrobnější informace o tomto procesu 
může občan získat na veřejném setkání, 
které se bude konat 25. ledna 2011 ve Velké 
zasedací místnosti Městského úřadu Sušice 
od 16:00 hod.
S případnými dotazy ohledně projektu 
komunitního plánování sociálních služeb 
se můžete obracet na pracovníka CpKP 
západní Čechy Petra Pecháčka, který je 
koordinátorem komunitího plánování 

v ORP Sušice prostřednictvím následujících 
kontaktů: petr.pechacek@cpkp.cz, tel. 
775 764 419. Podrobnější informace 
k chystaným akcím nebo průběhu 
komunitního plánování naleznete na 
webových stránkách Města Sušice. 
 

Petr Pecháček

Na Sušicku bylo zahájeno komunitní plánování sociálních služeb

Cenné přírůstky ve sbírkách Muzea Šumavy

(foto Markéta M. Krčilová)

Redakce Kašperskohorského 
zpravodaje a pracovnice 
Městského kulturního 

a informačního střediska přejí 
všem klidné a pokojné prožití 

nadcházejících svátečních dnů, 
hodně dobré nálady, úspěšné 

vykročení do nového roku 
a pevné zdraví po celý rok 2011.
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Hrad Kašperk nezapomíná na své 
návštěvníky ani v zimním čase. V době od 
28. 12. do 1. 1. jsou připraveny speciální 
prohlídky s názvem „Život na Zlaté stezce“, 
které jsou zaměřené na oslavy výročí 
založení Zlaté stezky. Během ní se turisté 
dozví základní informace o Zlaté stezce, 
projdou si celou trasu Kašperskohorské 
větve a vžijí se do role soumara, který zboží 
převážel často v nehostinných podmínkách 
šumavských kopců. Prohlídky se konají 
denně od 10.00 do 16.30 hod.

Ve spolupráci se SHŠ Romantika je připraven 
i doprovodný program pojmenovaný „Na 
zakázané cestě“. Kudy vedly soumarské 
zakázané cesty? Jak vypadala soumarská 
celnice? Jak probíhal rozhovor mezi 
celníkem a soumarem. To vše se příchozí 
dozví v kratší humorné scénce zachycující 
část běžného pracovního dne na celnici. 
Doprovodný program začíná vždy v 11.00, 
12.30, 14.00 a 15.30 hod.

Pro zahřátí jsou v hradním občerstvení 
připraveny teplé nápoje, např. medovina, 
svařené víno, punč, káva, čaj a další drobné 
občerstvení v podobě párku v rohlíku 
a různých cukrovinek. Po celou otevírací 
dobu je návštěvníkům k dispozici vytápěná 
místnost v západní baště.
Po návštěvě zimního programu na Kašperku 
mohou turisté ještě dojít na nedaleký Pustý 
hrádek. Jedná se o cca 500 m vzdálené 
vyhlídkové místo, odkud je nádherný 

výhled nejen na šumavské vrcholky, ale 
i na hrad samotný. V posledních měsících 
prošel Pustý hrádek revitalizací. Její součástí 
bylo hlavně zpevnění zbytků severní zdi 
a montáž dřevěné vyhlídkové plošiny 
a dvou přístupových schodišť. Tyto úpravy 
byly nutné z hlediska bezpečnosti pohybu 
turistů, taktéž se zamezí nežádoucímu 
pohybu turistů po zbytcích zdiva. Díky 
této akci je nyní Pustý hrádek přístupnější 
i turistům s omezenými pohybovými 
možnostmi a zároveň se přispělo k záchraně 
památky.

Cílem veškerého dění na Kašperku je, aby si 
tento významný památkový objekt udržel 
svou kulturní a vypovídající historickou 
hodnotu a současně nadále zůstal 
atraktivním místem, kam se návštěvníci 
rádi vracejí, protože zde najdou vždy nějaký 
zajímavý program nebo jen příjemné 
prostředí.

Jana Švejdová, hrad Kašperk

Zimní prohlídky hradu Kašperk s doprovodným programem

Text doprovází ilustrační fotky 
z loňského doprovodného programu

PROVOZ LÉKÁRNY

Vzhledem k častým dotazům 
občanů sdělujeme, že provoz 
lékárny v našem městě bude 

obnoven. Nový nájemce 
v současné době vyřizuje 

potřebné dokumenty 
a otevření se plánuje na 

přelom ledna a února 2011.

OS Náš domov Šumava Kašperské Hory oznamuje, že dne 
24. prosince 2010 se koná již 

III. ročník pochodu na vrchol Chlumu
Sraz zájemců je v 9.30 hod. u restaurace Waikiki.

Součástí pochodu je opékání jablek a buřtů – proto si je 
nezapomeňte vzít s sebou.

Návrat  z  pochodu  se 
předpokládá do 14.00 hod.
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Kulturní program
19.12. - Betlémské světlo 
Sál Miriam na faře od 16:00 hod. - dojde 
k rozdávání betlémského světla, svíčky 
s sebou. Vystoupí  Volné sdružení 
horažďovických zpěváků a muzikantů. 
Bližší informace na plakátech. 

21.12. - Vánoční besídka ZŠ
V 10:00 hod., místní kino - vánoční besídka 
Základní školy s hosty z partnerského 
města Grafenau. 
V 15:00 hod., místní kino - vánoční besídka 
ZŠ  pro veřejnost.

28.12. - VÁNOČNÍ KONCERT
Pořádá o.s. Keltská stopa od 19:30 hod. 
v kostele sv. Markéty. Vystoupí Pavlína 
Jíšová a přátelé.

29.12. - Habermannův mlýn
Režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít 
jednu z nejkontroverznějších kapitol 
českých dějin, poválečný odsun Němců, 
při němž se spravedlivý hněv často mísil 
s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely 
nesmazatelnou krvavou stopu. Život 
před válkou v pohraničí nebyl dvakrát 
idylický. Drama, 104 min., přístupné od 
12 let, místní kino od 19:00 hod., vstupné 
60,- Kč.

31.12. – Silvestrovský výstup na 
sedlo
Odjezd autobusem z náměstí v 9:00 hod. 
do Albrechtic. Tam občerstvení. Návrat 
přes Kašperk. 

31.12. – Vítání nového roku 
pochodněmi
SKI areál Kašperské Hory od 19:00 hod., 
pořádá Ski areál Kašperské Hory, KČT 
a oddíl lyžařů za finanční podpory města 
Kašperské Hory.

20.1. - Tvořivá díla „Z ovčína“
Přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí 
vlna a co vše je možné z ní vyrobit. Pořádá 
IS a SEV Kašperské Hory v době od 13:00 
do 16:00 hod.

2.2. - Harry Potter
„Harry Potter a Relikvie smrti“ je sedmým 
a posledním pokračováním dobrodružství 
Harryho Pottera, které je očekávanou 
událostí a bude rozděleno do dvou 
celovečerních filmů. První část začíná, 
když se Harry, Ron a Hermiona vydávají 
na nebezpečnou misi, jejímž cílem je 
najít a zničit tajemství Voldemortovy 
nesmrtelnosti – viteály.  Spoléhat musí 
jen sami na sebe, a to víc než kdy dříve, 
protože jim už profesoři nepomohou 
a budou také bez ochrany profesora 
Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné 
síly, které se je snaží rozdělit. Místní kino.

3.2., 10.2., 17.2., 24.2. - Pohledy 
do krajiny
Tradiční cyklus večerních přednášek 
a promítání na různá témata. Bližší info 
na plakátech. Pořádá IS a SEV Kašperské 
Hory vždy od 18:00 hod.

15.2. - Ekologická výchova 
v hodinách pracovního 
vyučování 
Tvoříme z recyklovatelných a přírodních 
materiálů. Akce společná s kruhem 
učitelů. Pořádá IS a SEV Kašperské Hory 
od 15:00 hod.

16.2. - Ruční výroba skleněných 
korálků „páteříků“ na sklářském 
kahanu.
Co to byly pateříky a jak se vyrábí vinuté 
perly. Pořádá IS a SEV Kašperské Hory 
v době od 12:00 do 17:00 hod.

23.2. Tacho 
TACHO je černá komedie Mirjam Landy 
o úspěšném automobilovém závodníkovi 
a jeho životním závodu. Bez rallye si 
Alex nedovede svůj život představit 
a podřizuje jí vše. Po havárii, při níž se 
těžce zraní jeho spolujezdec, shání Alexův 
manažer zoufale náhradníka, protože 
termín nejdůležitějšího závodu sezóny 
se neúprosně blíží. Alex chce jet rallye za 
každou cenu, i přes výslovný zákaz svého 
lékaře. Závodí už patnáct let, ale nejvyšší 
stupínek mu vždycky o vlásek unikl. 
Místní kino.

23.2. Tvořivá díla „Z ovčína“
Ovčí rouno můžeme nejen spřádat na 
kolovrátku.  Pořádá IS a SEV Kašperské 
Hory od 13:00 do 16:00 hod.

        VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2010 
Rejštejn Srní Hartmanice Kašperské Hory

Pátek 24.12. 19:00 B.S. 20:30 B.S. 22:00 23:30

Sobota 25.12. / / 10:30 B.S. 8:30

Neděle 26.12. / / 10:30 8:30

Pátek 31.12. / / / 17:00

Sobota 1.1.  16:15 B.S. 15:00 B.S. 10:30 8:30

Neděle 2.1. / / 10:30 8:30

Poznámka B.S. – Bohoslužba služba
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Všichni zaměstnanci realitní kanceláře MÜLLER - REALITY/IMMOBILIEN, s.r.o. 
přejí svým klientům a samozřejmě také všem ostatním občanům šťastné 

a veselé Vánoce a hodně zdraví v roce 2011

inzerce

Kašperskohorský Zpravodaj vydává 
Město Kašperské Hory. Redakce 
si vyhrazuje právo vybrat k otištění 
příspěvky pisatelů podle potřeb 
KZ. Příspěvky představují názory 
a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů 
zodpovídá zadavatel. Vydavatel: 
Město Kašperské Hory, Náměstí 
1, 341 92, tel. 376 503 411, IČ 
00 255 645. Web: www.sumavanet.
cz/khory, email: informace@
kasphory.cz. Odpovědný redaktor 
a grafická úprava Jitka Pelíšková, 
tiskne Tiskárna Strakonice spol. 
s r.o., evidence na Ministerstvu 
kultury České republiky pod číslem 
E 14893 

Uzávěrka 

příštího vydání  

Kašperskohorského 

zpravodaje bude 

11. února  2011

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY:
Na prodej dům pro bydlení 
i komerci v historickém centru
Sušice. Pozemek o výměře 275 m2
Cena: 3.200.000,--

Více na www.muller-reality.cz nebo kontaktujte Jiřinu Müllerovou 602 145 067
 a Ilonu Soukupovou 724 834 692   

Na prodej domek se zahradou 
v Kašperských Horách.  

Pozemek o výměře 829 m2.
Cena: 1.560.000,--Kč

Využijte našich 20-letých
zkušeností v oboru realit            

a přijďte se k nám nezávazně poradit

inzerce
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4 35 jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 5.05

5 25 jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 5.20, Kašperské Hory 5.50

5 30 jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 6.10

6 45 jede v pracovních dnech
Klatovy 6.00, Kašperské Hory 7.10, Stachy 7.25

6 10 jede v pracovních dnech
Sušice, Pod Stráží 6.40

6 45 jede v prac.dnech přes Žihobce, Soběšice, Strašín, Nezdice
Kašperské Hory 7.45

6 15 jede v sobotu, neděli a o svátcích
Sušice, žel. st. 6.50

8 25 jede denně  
Sušice, žel.st.8.20, Kašp.Hory 8.48, Modrava 9.35

7 28 jede v pracovních dnech
Filipova Huť 6.20, Sušice, žel. st. 8.00

10 15 jede v sobotu  
Praha 7.50, Kašp. Hory 10.40, Modrava 11.15

7 55 jede v pracovních dnech
Stachy 7.35, Sušice, nábřeží 8.15

12 10 jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 12.05, Kašperské Hory 12.40

9 18 jede denně, kromě 24.-25.12., 31.12.-1.1., 24.4.
Čes. Budějovice 6.45, Sušice,nábř. 9.42, Klatovy 10.20

13 05 jede v pracovních dnech, nejede 31.12.
Sušice, žel. st. 13.00, Kašperské Hory 13.30

10 27 jede v pracovních dnech a 24.12., nejede od 1.6.
Modrava 9.45, Sušice žel. st. 11.00

13 50 jede v pracovních dnech, nejede 31.12.
Sušice, žel.st. 13.40, Kašperské Hory 14.15, Filipova Huť 15.00

10 45 jede v pracovních dnech od 4.6. do 30.6.
Kvilda 9.50, Sušice žel. st. 11.20

13 50 jede v pracovních dnech 
Kašperské Hory 14.16, Stachy 14:35

12 50 jede v sobotu  
Modrava 12.15, Sušice, nábřeží 13.15, Praha 15.55

14 10 jede v neděli, jede také 25. 4., nejede 24. 4.
Praha 11.30, Kašp. Hory 14.35, Modrava 15.10

14 00 jede v pracovních dnech od 4.6. do 30.6.
Modrava 13.15, Sušice žel. st. 14.35

14 55 jede jen 24.12. a 31.12.
Sušice, žel. st. 14.50, Kašperské Hory 15.20

14 10 jede v pracovních dnech
Sušice, nábřeží 14.35

15 03 jede v pracovních dnech, nejede 31.12.
Sušice, žel. st. 14.50, Kašp. Hory 15.32, Filipova Huť 16.27

14 45 jede v pracovních dnech, nejede 31.12.
Sušice, žel. st. 15.25

15 20 jede denně, kromě 24.-25.12., 31.12.-1.1., 24.4.
Klatovy 14.30, Kašp. Hory 15.44, Čes. Budějovice 18.25

15 15 jede v pracovních dnech
Stachy 14.55, Sušice, nábřeží 15.34, Klatovy 16.20

17 05 jede v pracovních dnech, nejede 31.12.
Kašperské Hory 17.31, Modrava 18.20

15 25 jede v prac.dnech přes Nezdice, Strašín, Soběšice, Žihobce
Sušice, žel. st. 16.40

18 35 jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 18.30, Kašperské Hory 19.00

16 00 jede v pracovních dnech, nejede 31.12.
Filipova Huť 15.10, Sušice, žel. st. 16.30

19 00 jede v sobotu, v neděli a o svátcích, nejede 24.12.
Sušice, žel. st. 18.55, Kašperské Hory 19.30

16 25 jede v neděli a o svátcích, nejede 24.12. - 25.12.
Modrava 15.30, Sušice, žel. st. 17.00

20 35 jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 20.30, Kašperské Hory 21.00

17 12 jede v sobotu  
Modrava 16.30, Sušice, žel. st. 17.45

17 20 jede v neděli, jede také 25. 4., nejede 24. 4.
Modrava 16:45, Sušice nábřeží, 17.45, Praha 20:00

17 25 jede v pracovních dnech, nejede 31.12. a od 4.6. do 30.6.
Filipova Huť 16.35, Sušice žel. st. 17.55

17 30 jede denně, jen od 4.6. do 30.6.
Kvilda 16.35, Sušice žel. st. 18.05

18 50 jede od 1.6. do 3.6.
Modrava 18.05, Sušice žel. st. 19.25

19 45 jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 20.15

7 10 jede v pracovních dnech
Klatovy 6.00, Stachy 7.25

7 35 jede v pracovních dnech
Kašperské Hory 7.55, Sušice, nábř. 8.15

10 20 jede v pracovních dnech - jen od 20.6. do 30.9.
Stachy 10.40

7 55 jede v pracovních dnech - jen od 20.6. do 30.9.
Kašperské Hory 8.15

13 10 jede pondělí-čtvrtek od 23. do 30.12, od 28.2. do 3.3, 21.4.
Stachy 13.31, Strakonice 14.35

8 59 jede denně, kromě 24.-25.12., 31.12.-1.1., 24.4.
České Budějovice 6.45, Kašperské Hory 9.18, Klatovy 10.20

13 10 jede v pátek, kromě 24.12. a 31.12.
Stachy 13.31, Strakonice 14.35

12 50 jede v pracovních dnech
Kašperské Hory 13.10

13 50 jede pondělí-čtvrtek, nejede 23.12. - 2.1.,  28.2. - 6.3., 21.4.
Stachy 14.11, Strakonice 15.25

14 55 jede v pracovních dnech
Kašperské Hory 15.15, Klatovy 16.20

14 16 jede v pracovních dnech
Sušice, nábř. 13.50, Stachy 14.35

15 44 jede denně, kromě 24.-25.12., 31.12.-1.1., 24.4.
Klatovy 14.30, Stachy 16.03, Čes. Budějovice 18.25

Platnost jízdních řádů je od 12.12.2010
  
Tento výpis z jízdních řádů spojů, které projíždějí Kašperskými 

Horami, má informativní charakter - bez záruky.
  

Aktualizace - prosinec 2010, další aktualizování bude před 
letní sezónou 2011

Kašperské Hory - Stachy

Kašperské Hory  - Sušice

Stachy - Kašperské Hory

Sušice (nábřeží) - Kašperské Hory
Jízdní řády: zima 2010 - jaro 2011


