
Vážení spoluobčané,

Vánoce nám již opravdu klepou na dveře, a proto dovolte, abych Vám všem popřála krásné a klidné 
prožití nadcházejících svátečních dnů a hodně radosti z dárků pod stromečkem. Věřím, že volný čas 
využijete tradičně i k činnostem, na které v běžném denním životě nezbývá tolik času – ať tedy celý 
závěr letošního roku i slavnostní chvíle strávené s Vašimi blízkými jsou šťastné a příjemné. Do roku 
2010 potom přeji všem hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Alena Balounová
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V minulém čísle zpravodaje jsem slíbila 
další informace o postupu prací a průběhu 
financování stavby  Revitalizace náměstí. 
Počasí letošního podzimu bylo ve 
vztahu k probíhajícím stavebním pracím 
příznivé, a proto další dokončené úseky 
přibývají. Pokud klimatické podmínky 
nastávající zimy dovolí, budou dál, i když 
v pomalém tempu, pokračovat práce 
na úpravě dlažeb kolem jihovýchodní 
části kostela směrem ke kašně. Dosud 
byla zprůjezdněna komunikace pod 
samoobsluhou, dodlážděno propojení 
mezi Vimperskou od rohu fary až do 
Fügnerovy ulice, přesunuta autobusová 
zastávka. Komunikace, parkovací plochy 
i úseky pro pěší  byly městu a tím i našim 
občanům předány do předčasného 
užívání ještě před ukončením ucelené 1. 
etapy rekonstrukce povrchů. Nově je v celé 
opravené části náměstí stanoven režim 
dopravy, který určují instalované dopravní 
značky. Upozorňuji především řidiče, aby 
si všímali nově vymezených pojízdných 
i parkovacích ploch a úseků vyhrazených 
pouze pro chodce a takto je respektovali. 
Na místa a plochy určené pro chodce 
nelze vjíždět, dlažby nejsou k takovému 
účelu konstruovány.
Do konečné podoby se zatím vyloupla 
téměř celá dolní polovina náměstí včetně 
parkové úpravy před kinem. Kouzelné 
světelné efekty na okolních domech 
vytvářejí lampy pouličního osvětlení 
navržené architektem J. Hejdou z atelieru 
DaM, které v době, kdy tento text 
čtete, doufám,  již osvětlují celou nově 

upravenou část náměstí až k budově fary. 
Do připravených skruží jsou vysázeny 
stromy – kolem samoobsluhy zahradnická 
firma vysadila podle požadavku radních 

jeřáby (dříve na nich raší listy a jsou 
během vegetace barevnější než jasany) 
a po obvodu náměstí občany vybrané 
stromy nižšího vzrůstu – jasany s kulovitou 
korunou. Výsadba stromů je součástí  
projektu Revitalizace náměstí  a bude 
z rozpočtu stavební akce rovněž  hrazena. 

Slíbená čísla o  financování stavby a 
souvisejících  nákladech  uvedeme až po 
dokončení celé 1. etapy, neboť  smluvně 
zakotvená 60-ti denní splatnost faktur 
působí značné zkreslení mezi reálně 
provedeným  objemem prací  a  finančními 
částkami zaplacenými zhotoviteli.  
Po dlouhých desetiletích konečně 

z prostoru 
n á m ě s t í 
zmizela ostudná 
a u t o b u s o v á 
čekárna. Nahradil 
ji nový přístřešek, jehož pořízení 
nebylo plánováno z rozpočtu stavby, a 
proto byl nakoupen přímo z prostředků 
města. Vůbec se nejedná o laciný kousek, 
zaplatili jsme (přes poskytnutou 15-ti 
procentní slevu)  celých 122 tisíc Kč. Přesto  
pár dnů  po vybudování přístřešku někdo 
z místních vandalů poškodil dřevěnou 
část  lavičky uvnitř. Dodavatelská firma nás 
sice ujišťovala, že součásti této nenápadné 
drobné stavby jsou tzv. „blbuvzdorné“ 
a nedají se jen tak  zničit, ale to neznají 
naše „borce“. Ti se přece musejí „podepsat“ 
na všem, co  je  nové nebo opravené. 
V průběhu výsadby stromů jim stálo za 
to lámat i tyčky svázané  jako opěry pro 
stromy. Do příštího roku předpokládáme 
pořízení  městského mobiliáře (lavičky, 
odpadkové koše, plakátovací plochy atd.) 
ve stejné typové řadě jako je přístřešek 
u autobusové zastávky. Opět nakoupíme  
výhradně  z vlastních peněz (nebude 
to za lacino) a doufejme, že vzápětí 

nedopadnou jako lavička v zastávce. 
Jak dlouho zůstane naše náměstí a jeho 
součásti  čisté, upravené a nepoškozené, 
to záleží  na nás všech, jestli budeme 
dál nevšímaví k vandalským projevům 
některých  jedinců, kteří permanentně ničí 
majetek patřící občanům  našeho města a 
tedy každému z nás.  

Revitalizace náměstí pokračuje

Alena Balounová



Městský vozový park a strojní vybavení v roce 2009
Koupen a přihlášen sice na úplném 
sklonku minulého roku, ale v plné kráse 
vyjel až v roce 2009. Řeč je o novém bílém 
autobusu Mercedes-Benz Vario O 816 D, 
který nahradil svého modrého předchůdce. 
Nový autobus je oproti staršímu modelu 
šetrnější vůči životnímu prostředí díky 
technologii Blue Tec a na vnějším vzhledu 
je designově „řádně vytuněn“ za velkého 
přispění řidiče Pavla Tötha. Autobus byl 
pořízen na pětiletý leasing s akontací 
714.000,- Kč a výše měsíčních splátek 
50.222,30 Kč.
Na jaře se s fungováním nového stavebního 
úřadu na Městském úřadu v Kašperských 
Horách řešila otázka služebního 
referentského vozidla. Působnost 
stavebního úřadu je od Kašperských Hor 
přes Rejštejn, Srní, Modravu, Filipovu Huť 
až po Horskou Kvildu. Takový rajon se bez 
auta neobejde. Nakonec padlo rozhodnutí 
ponechat pro účely stavebního úřadu 
zelenou Škodu Octavii z roku 1999 a 
po deseti letech zakoupit nové české 

auto pro město, a to opět škodovku. Po 
poptávkovém řízení se z Veroldu Strakonice 
13. května 2009 přivezla Škoda Octavia II 
1,6 MPI Ambiente ve velmi slušné výbavě 
za 449.900,- Kč včetně DPH.
Vodácké auto Nissan Vanette, se kterým 
jezdí Petr Plucek, bylo vyrobeno v roce 
1994, u našich technických služeb je od 
června 1999 a koncem letošního roku mu 
končí STK. Jeho technický stav neodpovídá 
tomu, že by mohl další technickou projít 
bez nemalých zásahů za velké peníze. 
Nástupce byl vytipován u místního 
podnikatele Pavla Břicháčka, a to velice 
zachovalý vůz Citroen Berlingo 1,6 HDI 
z roku 2007, který byl začátkem listopadu 
zakoupen za 174.000,-Kč bez DPH. K vozu 
bude ještě zakoupen přívěs, v kterém se 
bude převážet nářadí a stroje používané 
při správě vodovodu, kanalizace a čističky 
odpadních vod.
V letošním roce byla v rozpočtu města 
vyhrazena částka na nákup nového 
komunálního traktoru, aby nahradil 

dosluhující Zetor 72, který bez předního 
náhonu je v našich horách značně omezen. 
Poslanci nás však tzv. “chodníkovým 
zákonem“ donutili uvedený záměr 
opustit a porozhlédnout se po malém 
traktůrku, kterým by se v zimě udržovaly 
chodníky a v létě by sloužil jako nosič 
sekačky či mulčovače. Z výběrového 
řízení vyšel vítězně traktůrek KIOTI  CK 22 
HST (407.252,- Kč) od firmy ARBO Klatovy, 
který nám byl dne 18.11.2009 dovezen. 
Současně byl zakoupen set na zimní 
údržbu a to sněhová radlice TUCHEL L-SK 
120 (29.700,- Kč), zametací kartáč TUCHEL 
SIMPLEX 120 (60.300.- Kč) a komunální 
talířové rozmetadlo ECO XTA 140 (36.450,- 
Kč).  Nové zařízení bylo svěřeno do péče 
Josefa Švajky.
Pro obnovu či doplnění strojního vybavení 
technických služeb byla v roce 2009 
pořízena dusací noha (žába) METABO pro 
hutnění výkopů a dále lehká motorová 
pila STIHL 211 pro vyřezávání cest a 
odvětvování. Radek Vrhel
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Připomenutí povinností podnikajícím osobám
Tak nám zase končí jeden rok a město, tak 
jako všichni hospodáři, bude bilancovat. Co 
se však ví již dopředu, že jako každoročně 
bude i letos město doplácet na odpady.  A 
není to žádná malá částka. Za rok 2008 byl 
na úseku odpadového hospodářství celkem 
rozdíl mezi příjmy a výdaji téměř milion 
korun! Tento rozdíl je způsoben několika 
aspekty: jedním z nich je skutečnost, 
že dosud  zákon neumožňuje vybírat 
vyšší poplatek (od občanů a vlastníků 
rekreačních objektů) než 500,- Kč. Osobně 
si ale myslím, že můžeme očekávat úpravu 
zákona a cena se zvýší. 
Dalším důvodem jsou samozřejmě vysoké 
náklady na likvidaci, svoz, skládkovné atd.. 
Nemalým důvodem je i fakt, že někteří místní 
podnikatelé se snaží tak trochu parazitovat 

na obci. Mezi povinnosti právnických osob 
a fyzických osob oprávněných k podnikání 
patří zajištění využití nebo odstranění 
odpadů v souladu se zákonem. V praxi to 
znamená, že musí mít uzavřenou smlouvu 
s obcí (pokud obec uzavírá smlouvy 
s právnickými osobami a fyzickými osobami 
oprávněnými k podnikání) nebo přímo se 
svozovou firmou. Protože město Kašperské 
Hory neumožňuje tyto smlouvy uzavírat, 
jsou podnikající osoby odkazovány na 
svozovou firmu. U nás na firmu Rumpold, 
která zde tyto služby zajišťuje. Každý si ale 
samozřejmě může vybrat libovolnou firmu, 
která je oprávněná nakládat s odpady. 
Chci tyto podnikající osoby upozornit 
na § 66 zákona č. 185/2001 Sb., zákona 
o odpadech, kde je v odstavci 1) uvedeno, 

že: „Pokutu do výše 300.000,- Kč uloží 
obecní úřad fyzické osobě oprávněné 
k podnikání, nebo právnické osobě, která 
využívá systému  zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem bez 
písemné smlouvy s touto obcí, nebo která 
nemá zajištěno využití nebo odstraňování 
odpadů v souladu s tímto zákonem“. 
Nevyhrožuji, jak mi bylo také řečeno, ale 
jen poukazuji na fakta. Je to celkem logická 
obrana města. Řekněte sami, s jakými 
pocity byste přihlíželi tomu, že platíte něco, 
co využívá někdo jiný? 
Na závěr chci upozornit, že platba musí být 
provedena nejpozději do konce měsíce 
března příslušného roku, nelze zachraňovat 
situaci  v prosinci.

Helena Marková

Vyzýváme občany (fyzické osoby 
i fyzické osoby podnikající a 
právnické osoby), kteří obdrželi 
Smlouvu k odběru vodného 
z vodovodního řadu, aby ji 
vyplněnou obratem předali 

Technickým službám Města Kašperské 
Hory. V opačném případě jim nebude 
umožněn odběr vody z městského 
vodovodního řadu. 

V Ý Z VA ! INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Oznamujeme občanům, že veškeré 
hotovostní platby do pokladny města, 
které mají být zaúčtovány do roku 2009, 

je možné provést 
nejpozději   
23. prosince 2009 
do 12.00 hodin. 
Ověřování podpisů, 
listin, dokumentů a 
vydávání ověřených 
výpisů Czech POINT 

je možné provádět také pouze do 23. 
prosince 2009 do 12.00 hodin.  

Zároveň sdělujeme, že v období mezi 
vánočními svátky a Novým rokem bude 
provoz na Městském úřadě značně 
omezen. Městská knihovna bude 
v období po vánočních svátcích do konce 
roku také uzavřena.   
 

Děkujeme za pochopení.Magdalena Hanzíková – referent TS



Jak postupuje digitalizace televizního 
vysílání v celé republice, dochází v současné 
době i k postupné digitalizaci v oblasti 
Sušice. K úplnému vypnutí analogového 
vysílání z vysílače Svatobor dojde 28. února 
2010. Co to znamená pro nás v Kašperských 
Horách? Obyvatelé, kteří přijímají signál 
zemského analogového vysílání (přes 
anténu) z tohoto vysílače si musí pořídit 
set-top-box, pokud již nepřijímají digitální 

vysílání přes satelit nebo internet, případně 
nemají nový televizor se zabudovaným 
tunerem DVB-T. Obyvatelé té části 
Kašperských Hor, kteří jsou odkázáni na 
náš vykrývací vysílač Lišák a postačuje jim 
příjem analogového signálu programů 
NOVA, ČT 1 a ČT 2, se zatím nemusí nijak 
ukvapovat a mohou tento signál přijímat 
dále na svých televizorech bez jakýchkoliv 
úprav. Dle plánu digitalizace dojde 

k vypnutí zemského analogového vysílání 
u těchto malých vykrývacích vysílačů v celé 
republice dne 11.11.2011. Odborníci ale 
nedoporučují s pořizováním potřebných 
zařízení na příjem digitálního signálu čekat 
až na poslední chvíli, kdy takzvaně zčerná 
obrazovka, ale  své elektronické zařízení 
domácnosti obnovit, případně rozšířit 
dříve, aby se předešlo tomuto nežádoucímu 
jevu.     Tajemník

Digitalizace televizního vysílání

Poruchy na vodovodním řadu  
Chození pro vodu ke kašně či suchý 
záchod je již minulostí – na veřejný 
vodovod a otočení kohoutkem jsme 
si prostě zvykli a jakékoli přerušení 
dodávky vody, byť jen na desítky 
minut, nás vykolejí. V roce 2009 jsme 
museli z důvodů poruchy na vodovodním 
řadu uzavřít vodu celkem sedmkrát. Vždy 
se jednalo o poruchu z důvodu špatného 
uložení vodovodního potrubí na skalnaté 
podloží, či zasypání kamenitým materiálem 
s následným poškozením vlastní roury. 
Konkrétní poruchy byly:
10. 4. 2009 křižovatka ulic Dlouhá a 
Fügnerova

9. 7. 2009 Klostermannova ulice
21. 7. 2009 Šumavská ulice
18. 8. 2009 ulice Na Prádle
24. 8. 2009 ulice Nová
4. 11. 2009 ulice Dlouhá
12. 11. 2009 ulice Na Prádle

Pro porovnání v roce 2008 bylo 13 poruch a 
v roce 2007 osm poruch.
Veškeré nové vedení vody prováděné 
v poslední době se proto řádně 
podpískovává a zasypává jemným pískem 
do frakce max. 4 mm a k potrubí se kvůli 
vyhledávání přidává měděný drát. 
Přerušení dodávky vody se vždy oznamuje 
hlášením v místním rozhlase. Pro občany, 

kteří žijí v částech Kašperských Hor, kde je 
místní rozhlas nedostatečně slyšet, nabízíme 
možnost hlásit přerušení dodávky vody 
pomocí SMS zprávy. Tutéž službu nabízíme 
i těm, kteří pro svoji činnost nutně vodu 
potřebují. Nahlaste proto číslo mobilního 
telefonu, na který chcete zaslat zprávu na 
tel. č.: 604 208 881, nebo na e-mailovou 
adresu: stavitel@ kasphory.cz  a zpráva SMS 
vám v předstihu přijde.
Takže až příště nepoteče voda, tak místo 
nadávky: „Co tam ti blbci zase s tou vodou 
dělají!?“ si raději přiznejte: To nám to v těch 
akcích „Z“ pěkně odflákli !

Radek Vrhel

Upozorňujeme nájemníky, kteří užívají 
byty v majetku Města Kašperské Hory a 
mají sepsanou nájemní smlouvu na dobu 
určitou, aby si hlídali dobu ukončení 
nájemního vztahu na byt a včas zažádali 
o jeho prodloužení. Pokud řádně platí 
nájem a úhrady spojené s užíváním 
bytu, není s prodloužením nájemního 
vztahu žádný problém. Nájemníci, kteří 
si včas nezažádají, po ukončení nájemní 
smlouvy jsou povinni byt předat vyklizený 
pronajímateli a pokud tak neučiní, užívají 
byt neoprávněně a vystavují se riziku žaloby 

na vyklizení bytu. Aby se takovým situacím 
předešlo, je nutné opravdu si datum 
ukončení nájemního vztahu 
ohlídat. Novinkou v bytovém 
hospodářství je, že Rada města 
Kašperské Hory na svém 94. 
zasedání dne 30. listopadu 
2009 schválila skládání kauce 
nájemníkem nově přiděleného 
bytu v majetku města ve výši 
jednoho měsíčního nájemného 
za příslušný byt. Tato kauce bude sloužit 
při ukončení nájemního vztahu v případě 

zpětného předání nějak poškozeného 
bytu,  na financování opravy, vymalování 

nebo v případě, že 
nájemník neměl 
uhrazeno vyúčtování 
za nájemné a služby 
spojené s užíváním bytu 
na částečnou úhradu 
dlužné částky. Pokud 
bude byt v pořádku a 
nájemník nebude mít 

vůči pronajimateli žádné pohledávky, bude 
mu kauce vrácena.    

Upozornění pro nájemníky v obecních bytech

Tajemník
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V úterý 8. prosince 2009 proběhlo v Plzni 
v malém sále Měšťanské besedy slavnostní 
vyhodnocení 1. ročníku soutěže „O nejlepší 
kroniku Plzeňského kraje“, kterou vyhlásila 
paní hejtmanka Plzeňského kraje 
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc dne 
21.září 2009. Do soutěže, která proběhla 
ve dvou kategoriích, do 500 a nad 500 
obyvatel, bylo přihlášeno celkem 58 kronik 
ročníků 2006-2008. Překvapivou skutečností 
bylo, že do soutěže se přihlásily převážně 
menší obce. Jako nejlepší byly hodnoceny 
obce Štichov a Strašice. Za zmínku stojí, že 

naše kroniky se umístily na čtvrtém místě 
z hlediska váhy (18 kg a první vážila 24 kg). 
Není to legrace, protože organizátoři sdělili, 
že do Měšťanské besedy musely být kroniky 
převezeny stěhovacím vozem. Práce všech 
kronikářů byla ohodnocena Čestným 
uznáním a darem na památku prvního 
ročníku soutěže. Příští ročník proběhne za 
dva roky. Slavnostní akce jsem se zúčastnil 
spolu s panem Mgr. Větrovcem a panem 
radním Loukotou. Na práci kronikářů bylo 
během slavnosti vysloveno z úst řečníků 
mnoho pochvalných slov. Práce kronikáře 

v obci je velice zasloužilá a významná nejen 
pro současné obyvatele, ale zejména pro 
příští pokolení. Za tuto velice zodpovědnou 
a časově hodně náročnou práci bych 
chtěl našemu  kronikáři  panu Mgr. Karlu 
Větrovcovi touto cestou poděkovat a do 
dalších let jeho kronikářské práce mu 
popřát pevné zdraví. Nakonec bych chtěl 
poprosit všechny, které pan kronikář 
požádá o sdělení informací, potřebných 
pro jeho svědomité psaní kroniky, aby mu 
v jeho požadavku vyhověli a přispěli tak 
k obohacení zápisků v naší kronice.             

Soutěž kronikářů

Tajemník



Město Kašperské Hory, 
jako jediný vlastník 

společnosti Statek 
Kašperské Hory 
s.r.o., je v rámci 
ČR ojedinělým 

případem.
Historie tohoto 

podnikání města 
začíná již v roce 1991 – kdy se 
tehdejší zastupitelstvo v čele se  starostou 
Františkem Kortusem rozhodlo zpracovat 
konkurenční privatizační projekt na  
zemědělskou  část Státního Statku Sušice, 
střediska Kašperské Hory, který byl podán 
na ministerstvo zemědělství v červnu roku 
1992. Majetek, který obsahoval privatizační 
konkurenční projekt, byl městu od 1. 6. 
1993 pronajat. Město pro zemědělský a 
lesní majetek zřídil organizaci Lesy a Statky 
města Kašperské Hory. Od 1. 11. 1993 
se organizace rozdělily a město zřídilo 
příspěvkovou organizaci Statky města 
Kašperské Hory, které spravovaly pronajatý 
zemědělský majetek. Tato organizace 
hospodařila do 31. 5. 1996. Od 1.6.1996 
byla zřízena městem společnost s ručením 
omezeným Statek Kašperské Hory s.r.o., se 
stoprocentní  účastí města Kašperské Hory. 
Jediným důvodem této transformace byla 
změna v pravidlech pro poskytování státní 
podpory do zemědělství – příspěvkové 
organizace byly novelou zákona vyřazeny 
ze všech dotačních titulů.
V červenci roku 1996 
město zastoupené 
RNDr. Františkem Stíbalem 
podepsalo kupní smlouvu 
na majetek z  předloženého 
privatizačního projektu. 
Jednalo se pouze o movité a 
nemovité věci na splátkový 
kalendář 30 let. Pozemky 
byly pronajaty zvlášť.
Společnost Statek Kašperské 
Hory s.r.o. hospodaří v horské 
oblasti s nadmořskou 
výškou 650 až  900 metrů 
nad mořem. Průměrná roční 
teplota je 6,3 – 4,9°C a za 
vegetační období zde spadne až 600 mm 
srážek. Období vegetace je 120 až 140 dnů. 
Obhospodařovaná výměra se rozkládá na 
15 katastrálních územích, z toho polovina 
výměry se nachází v NP Šumava. Z výše 
uvedených skutečností vychází i výrobní 
zaměření společnosti, které se historicky 
vyvíjelo.
Od roku 1993 do roku 1996 se choval dojný 
skot v počtu 140 ks plemene Červená 
straka, na 30% zemědělské výměry se 

pěstovalo obilí. První změna výrobního 
zaměření začíná v roce 1994, kdy zde 
bylo ustájeno 150 ks jalovic kanadského 
původu plemen Hereford, Charolais a 
Masný Simentál. V roce 1995 z nich zde 
zůstalo  30 ks plemene Masný  Simentál. 
Toto malé stádo položilo základ a směr 
dalšího podnikání v chovu skotu. V roce 
1996 došlo k ukončení výroby mléka a 
společnost přešla na chov krav plemene 
Masný Simentál.
Plemeno Masný Simentál je 
svým charakterem (mléčnost, 
rannost) a odolností vůči 
klimatickým podmínkám 
podobné Červené strace. 
V současné době společnost 
chová v průměru 340 krav, 
z toho je  80 SM 100 (tzn. - 
100% čistokrevné) dále 50 
jalovic, 40 vysokobřezích 
jalovic, 13 plemenných býků 
(z toho 7 dovezeno z Dánska 
a 6 narozených v ČR) a telata 
v počtu 300 ks.
Zaměření živočišné výroby má dva 
směry – produkci čistokrevných zvířat 
(plemenných býků) a jalovic určených 
k dalšímu čistokrevnému chovu a dále 
k produkci mladého skotu určeného 
k výkrmu pro zahraniční obchod(Slovinsko, 
Itálie). Přírůstky mladých zvířat na pastvině 
dosahují v průměru u býčků 1,58 kg denně 
od narození a u jaloviček v průměru 

1,33 kg denně od narození. Společnost se 
zúčastňuje výstav mastného skotu odkud 
jsme si přivezli mnoho ocenění, včetně 
šampióna plemene.
Zaměření rostlinné výroby prošlo 
obdobně jako živočišná výroba změnami. 
Do roku 1999 se v okolí Kašperských Hor 
na části výměry pěstovalo obilí. V roce 
1999 společnost vstupuje do kontroly 
ekologického zemědělství a v roce 2001 

se firma stává ekologickou. Celá výměra 
obhospodařované půdy je zatravněna a 
slouží pouze pro výrobu krmiv zvířatům 
chovaným na farmě. Současná výměra 
podle  KN je 1098 ha, LPIS na dotace je 
784  ha. Rozdíl ve výměře je zapříčiněn 
částečným zalesněním zemědělských 
pozemků, na které se nevztahuje podpora. 
Polovina uvedené výměry je ve vlastnictví 
města a firmy. Druhá polovina je pronajatá 
od státu, fyzických a právnických 

osob. Jedná se převážně o občany 
města Kašperské Hory, kterým zároveň 
děkujeme za možnost tyto pozemky 
obhospodařovat.
Ustájení zvířat je realizováno na dvou 
farmách. Farma Kavrlík a farma Rejštejn.
Farma Kavrlík byla předmětem 
privatizačního projektu a v současné době 
doznala zásadních změn. V roce 2002 byla 
provedena rekonstrukce kravína z vazného 
ustájení na ustájení volné včetně přístavby 
krmných chodeb. Na stájích byla udělána 
kompletně nová střecha. 
Farmu Rejštejn firma zakoupila v prosinci 
roku 1999 od státu jako původní ovčín a po 
drobných úpravách byla stáj předělána na 
zimoviště pro masný skot. Výše uvedené 
objekty nestačí svojí kapacitou pro ustájení 
veškerého počtu chovaných zvířat. Proto 
bylo po dohodě s vlastníkem rozhodnuto 
o výstavbě nového zimoviště na farmě 
Kavrlík s kapacitou 200 kusů.
Firma zaměstnává 13 lidí, což je poloviční 
množství oproti roku 1993. Výsledky firmy 
jsou zásluhou všech zaměstnanců a tímto 
bychom jim chtěli poděkovat. 
Poděkování patří také všem starostům a 
zastupitelům, kteří se podíleli na zásadních 
rozhodnutích a změnách společnosti, jež 
vedly k jejímu rozvoji a stabilitě.

Všem čtenářům přejeme klidné prožití 
vánočních svátků a do Nového roku  
hodně zdraví.

Město Kašperské Hory a zemědělství

ZSI-280 VINGEGARD URUGUAY (PP)
Šampion plemene na PRAGAAGRO 2005

Pohled z jedné z mnoha pastvin Statku Kašperské Hory na město
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Šumavské betlémy jdou do světa…
Sbírky Muzea Šumavy představují významné 
a nezastupitelné kulturní bohatství. Je dobré, 
že i nadále trvá zájem toto sbírkové bohatství 
prezentovat široké veřejnosti ve stálých expozicích 
a především v sezónních výstavách doma 
i v zahraničí. Těší nás i nejnovější zpráva, že ze 
sbírky muzea v Kašperských Horách putuje letos 
pět lidových betlémů na výstavu České vánoce 
v Českém centru v Bruselu. Vedle jesliček starých 
místních řezbářů Tutschku a Matschinera tam 
návštěvníci této výstavy uvidí také novodobý 
Kašperskohorský závěsný betlém řezbáře Michala 
Tesaře. Vánoční výstava v Bruselu potrvá do konce 
ledna 2010.

PhDr. Vladimír Horpeniak

Kašperskohorský betlém řezbáře Michala Tesaře z Dobré Vody 
u Hartmanic, sbírky Muzea Šumavy v Kašperských Horách, foto 

Ing. Miloslav Boháček

Pošumavský betlém, 
 novoročenka akademického 

malíře Aloise Moravce 1977

Bylo jim přes 92 a jistě by mohly leccos vyprávět…
Často protichůdné ohlasy a emoce vyvolalo 
pokácení čtyř starých lip situovaných 
při východní straně kněžiště městského 
kostela sv. Markéty v Kašperských Horách 
v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí 
a revitalizací historického náměstí. V této 
souvislosti je možno připomenout málo 
známou skutečnost, že tyto stromy zde 
byly zasazeny již v květnu 1917 na počest 
nástupu císaře Karla I. na trůn. Karel, 
syn vévody Otty, bratra zavražděného 
Františka Ferdinanda d´Este, se stal novým 
císařem po smrti svého prastrýce Františka 
Josefa I. dne 21. 11. 1916. Řada lidí viděla 
v Karlu I. statečnou a čestnou osobnost, 
která ze svého postavení císaře a krále se 
pokusila zastavit běsnění I. světové války. 
Jeho hlavním zájmem bylo následování 
křesťanského poslání i v politických činech. 
Za to se mu dostalo i uznání od římsko-

katolické církve blahořečením v roce 2004. 
Slavnostní zasazení „císařských stromů“ 
u kašperskohorského kostela v době 
všeobecného nedostatku, krajní bídy a 
znechucení pokračující světovou válkou 
mohlo být vyjádřením touhy po lepších 
časech, které snad mohl přinést nový vládce 
na habsburském trůnu. Lípy při západním 
průčelí kostela sv. Markéty a kolem kašny 
byly zasazeny o několik let dříve, už v roce 
1908,  u příležitosti 60. vladařského jubilea 
„mírového“ císaře Franze Josefa I. Tyto lípy 
byly dovezeny do Kašperských Hor až ze 
Štýrského Hradce.   

Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy

Slavnost sázení „císařských stromů“ ( „Kaiserbäumen“) 
u presbytáře kostela sv. Markéty v K. Horách, 
snímek z 13.5.1917  (archív Muzea Šumavy)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010
Zapojte se do celonárodní sbírky!  Naše 
motto je „I malá pomoc , je pomoc“.
Ve dnech 6.1-10.1 2010  bude 
tradičně probíhat v našem městě 
Tříkrálová sbírka. Minulý rok se nám 

podařilo zavítat již i do okolních obcí Rejštejn a Srní. 
Chcete-li se k nám přidat a zapojit se do sbírky jako 

dobrovolník-koledník, nebo jako vedoucí 
skupinky kontaktujte nás na tel. 731402914 
Jarka Korandová nebo tel. 731402920 Jitka 
Matějková.      

Všichni malí i velcí jsou zváni k účasti na 
dobré věci!
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme vedení města Kašperské 
Hory za rekonstrukci příjezdové cesty 
k hradu mezi Žlíbkem a lesní křižovatkou. 
Děkujeme také za záchranu kapličky na 
Nových Dvorech po pádu stromu na její 
krov při orkánu Kyril. Doufáme, že i příští 
rok se najdou prostředky, aby mohla být 
oprava dokončena a zachována tak úcta 
k našim předkům, kteří ji před 117 lety 
vybudovali. 

Manželé Táňa a Pavel Holečkovi
Nové Dvory 76

POZVÁNKA na 31. 12. 2009
Zveme Vás na tradiční Silvestrovský výstup na Sedlo a jeho 
novou rozhlednu.
Odjezd do Albrechtic busem z Náměstí v Kašperských Horách 
v 9 hodin. Občerstvení s sebou. Zpět pěšky přes Kašperk.

Večer v 19 hodin se koná ve Skiareálu Lišák vítání 
Nového roku s pochodněmi. Občerstvení v kiosku.

Na shledanou se těší turisté, 
lyžaři a Město Kašperské Hory



Zašlá sláva ochotníků v Kašperských Horách
Je nepochybně škoda, že zprávy 
o ochotnickém divadle v Kašperských 
Horách k nám doléhají jen ze vzdálené 
minulosti. Zatímco v okolních místech 
jako ve Strašíně a Hartmanicích se dnes 
divadelní aktivity úspěšně rozvíjejí, 
v Kašperských Horách se na divadelní 
probuzení teprve čeká.
Nejstarší známá zpráva o ochotnickém 
divadle v tomto šumavském městě je už 
z 19. století. Dochovaný tištěný plakátek 
z roku 1868 uvádí, že kašperskohorská 
ochotnická společnost sehraje divadelní 
frašku o třech jednáních od D. F. Berga 
s názvem Jeden z našich lidí (Einer von 
unsere Leut´). Vystupovalo tenkrát celkem 
20 osob a výtěžek z představení měl být 
věnován na dobročinné účely. Zlatou érou 
kulturního rozvoje v Kašperských Horách 
byla 30. léta 20. století. O ochotnické 
divadlo se tehdy významně zasloužil 
profesor místní německé reálky, všestranně 
nadaný a bohatě činný Hans Kollibabe. 
S jeho jménem se spojuje úspěch 
výpravných zpěvoher „Lang, lang ist´s her“ 
a „Schwazwaldmädel“. Snad největší ohlas 

sklidila jím napsaná, režírovaná a původní 
hudbou doplněná divadelní pohádka 
s hudbou, zpěvy a tanci. „Karlsburgzauber“ 
(Kouzlo hradu Kašperku). Vedle dospělých 
v představení vystupovaly hlavně děti 
v rolích hradních skřítků, elfů a lesních víl. 
Taneční čísla (jak uvádí regionální badatelka 
Maria Frank) měla charakter dětského 
baletu. Premiéra této výpravné divadelní 
pohádky se uskutečnila ve dnech 21. a 28. 
listopadu 1937 v sále místního Spolkového 
domu (pozdější sokolovny). Překvapuje, že 
v polovině 30. let se ochotnické divadlo 
hrálo také v blízké vesničce Opolenec. Pro 
lidové divadlo tu místní mládež nadchl 
talentovaný Johann Matschiner z Řetenic, 
který v Opolenci tenkrát pracoval u svého 
příbuzného jako čeledín.
Zcela zásadními proměnami prošly 
Kašperské Hory v letech po druhé světové 
válce. Společenské i kulturní sebevědomí 

nových českých obyvatel městečka našlo 
své vyjádření na předním místě v aktivitách 
ochotnického divadla, které se tu 
obdivuhodně rozvíjelo až do počátku 60. let. 
Po německých předchůdcích novoosídlenci 
zdědili poměrně velký víceúčelový sál 
s jevištěm v budově Spolkového domu 
– sokolovny při staré Sušické cestě a také 
m a l o v a n ý m i 
kulisami doslova 
napěchovanou 
„kulisárnu“, která 
se nacházela jen 
několik desítek 
metrů opodál 
v objektu bývalé 
k o ž e l u ž n y . 
H i s t o r i í 
p o v á l e č n é h o 
o c h o t n i c k é h o 
d i v a d l a 
v Kašperských 
Horách, které 
paradoxně prožívalo svůj rozkvět právě 
v 50. letech, se zatím nikdo nezabýval, 
místní kroniky tyto aktivity zaznamenaly 
jen okrajově, a tak zbývají jen útržkovitá 
svědectví pamětníků. Podle nich 
kašperskohorské divadlo mělo štěstí 
v některých vůdčích osobnostech spolku. 
Úroveň práce ochotníků zpočátku 
významně podepřelo režisérské působení 
všestranného učitele Josefa Bártíka, který 
vedle své úspěšné práce s mládeží stihl 
s dospělými ochotníky v roce 1950 zdařile 
nastudovat divadelní hru Lepší rodina. 
Velmi schopného režiséra Kašperskohorští 
našli v polovině 50. let v osobě obětavého 
a cílevědomého Josefa Švece, který tenkrát 
pracoval jako účetní místního dětského 
domova. Ve svých inscenacích stavěl na 
nadšení a spontánním herectví lidí jako 
byli Jan Hoffmann, Václav Hadrava, Růžena 
Švecová, Emílie Hejlíková, Jarmila Vojtová, 
Helena Pobudová (Trčková), Stanislav 
Novák,Václav Hrach, Josef Mrnka, Josef 
Manna nebo nestor souboru – Karel 
Matějka. V souvislosti s tímto ochotnickým 
divadlem v Kašperských Horách se dávají do 
souvislosti i další jména jako Josef Růžička, 
Jan Lukeš, Jan Žejdl, Blanka Kliebrová, 
Blanka Dvořáková, Květa Hadravová, 
Marcela Boušková, František Kortus, Jan 
Matas, … Kaslová, Mikanová, Navarová, 
Hejlík, Balej, Pfeifer, Nussbauerovi, 
Cihelkovi, Streinz, Zabloudilová, Bulka, 
Dadák, Vrhel… S kašperskohorskými 
ochotníky tenkrát také herecky působil 
(ještě dříve než se stal uznávaným 
básníkem) rodák z nedaleké Volyně, Josef 
Hrubý, s mladistvým zápalem se do hraní 

zapojili v té době začínající učitelé – Milan 
Pokorný ze Sušice, Jan Kopa a Emil Kintzl. 
O Kintzlových hereckých improvizacích si 
lidé v Kašperských Horách vyprávějí snad 
dodnes. Zvláštní připomenutí zaslouží 
jméno Jana Hoffmanna (1916 – 1981), 
který se do paměti diváků zapsal snad 
nejvýrazněji. Do poválečných Kašperských 

Hor přišel už v srpnu 
1945 jako první český 
učitel. Účinkoval a 
působil téměř ve 
všech inscenacích, 
hrál v rolích vážných 
i komediálních. 
Nejvíce v mysli utkvěl 
svým podáním Karla 
IV. ve Vrchlického 
Noci na Karlštejně 
(1956). Spojil se také 
s ochotníky v Sušici, kde 
pozoruhodně vytvořil 
titulní roli Moliérova 

Lakomce. Úspěch ochotnických představení 
záležel rovněž na technickém zajištění, 
výpravě, maskách, kostýmech, kulisách, 
osvětlení… V souvislosti s výtvarnou prací, 
zejména tvorbou kulis, se často vzpomíná 
jméno zasloužilého kulturního pracovníka 
(tehdejšího vedoucího kina) Emila 
Kotrby, dále Stanislava Nováka nebo také 
pánů Kubeše a Pfeifera. Osvětlení scény 
bylo tradičně dílem šumavského lékaře 
MUDr. Zdeňka Kostroucha, výprava i většina 
organizačních povinností spočívala často 
na bedrech pověstného učitele Antonína 
Šmrhy. Cennými praktickými radami 
kašperskohorským ochotníkům často 
pomáhala sestra paní Heleny Pobudové 
(Trčkové), sólistka opery Jihočeského 
divadla, Marie Poštová. I s odstupem více 
než půl století vzpomínají s vděčností 

Pokračování na straně 7

Jan Hoffmann a Růžena Švecová jako jako Karel IV. a 
jeho žena Alžběta ve Vrchlického Noci na Karlštejně, 

hrad Kašperk 1956

Jan Hofmann a PhMr. Jan Lukeš jako Karel IV. a Petr, král 
cyperský ve Vrchlického Noci na Karlštejně, hrad Kašperk 

1956   - z archivu Muzea Šumavy

Divadelní představení Noc na Karlštejně, hrad Kašperk 
1956 (z archívu E.Kintzla) 
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dřívější ochotníci na zodpovědnou 
práci nápovědy – například paní 
Hofmannové, Mrnkové, Ladmannové. 
Staré fotografie či náhodně dochované 
plakáty dokládají do dnešních dnů 
některá představení. S mimořádným 
ohlasem byly přijaty výpravné hry se 
zpěvy a doprovodem malého orchestru 
jako Ponrepo a Sládci (1957). V pohádce 
Perníková chaloupka (1957) excelovali 
jako Ježibaba Emilie Hejlíková a 
v dětské roli Míra Hrebinec. Podobně 
úspěšnou pohádkovou hrou, při které 
se dobře bavili i dospělí, byl Kocour 
v botách. Vlídnou úsměvností i bohatou 
výpravou diváky zaujala hra Slovanské nebe 

(1958). Z nové doby či současnosti čerpala 
většina veseloherních představení jako 
například Jen na lékařský předpis!, Dům 
u doktorů (1957 – 1958), Intermezzo nebo 
Je libo cigaretu? (1961?). Kromě sokolovny 
(kde se zároveň promítalo kino) ochotníci 
využívali také přírodní scénu v tzv. Zahradě 
oddechu. V součinnosti s osazenstvem a 
pacienty místní léčebny TBC zde například 
sehráli Stroupežnického Naše furianty. 
Největší pozornost široké veřejnosti si 

divadelníci z Kašperských Hor získali svým 
zapojením do oslav 600. výročí založení 
hradu Kašperku v roce 1956. Slavnostní 
premiéru jejich mimořádně výpravného 
představení hry Jaroslava Vrchlického 
Noc na Karlštejně, doplněného početným 
komparsem, zhlédlo na 
nádvoří hradu večer 4. srpna 
1956 téměř jedenáct stovek 
diváků. Kašperskohorské 
ochotníky znali diváci také 
v okolí, například ve Stachách, 
Nezdicích, Žihobcích, 

Rejštejně nebo Velharticích. 
Za zmínku stojí i skutečnost, 
že v 50. letech 20. století se 

v Kašperských Horách rozvíjelo 
také loutkové divadlo zejména 
díky Emilu Kotrbovi a Josefu 
Mrnkovi. Poslední vzepětí 
loutkové scény, která měla 
své tradiční sídlo v budově 
pozdějšího tzv. Klubu Lesního 
závodu, zaznamenáváme 
počátkem 60. let. Jak se 
dovídáme od pamětníků, 
právě v těchto prostorách 

probíhala většina úvodních zkoušek 
místních ochotníků. – Je třeba také 
připomenout, že loutkové divadlo 
s vlastními loutkami a kulisami 
hrávali v polovině 50. let také 
bratři Hammerbauerové v budově 
školy v blízkém Tuškově. Komplet 
této originální loutkové scény se 
dochoval a díky učitelce Jaroslavě 
Voráčkové byl získán do sbírek 
Muzea Šumavy. 
Důležitým centrem dramatického 
umění v Kašperských Horách bývala 

také místní základní škola. V 50. 
letech nezůstávala v ničem pozadu 

za svými dospělými protějšky. Lidé dodnes 
vzpomínají na výpravné pohádkové hry 
režírované učitelem Josefem Bártíkem 
jako Za štěstím (1950), Vánoční země, 
O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku 
(1951) nebo Popelka (1957). V posledně 

jmenované pohádce 
vystoupili v hlavních 
rolích Popelky a prince 
Božena Pešťáková 
(Nováková) a Jiří 
Pěnek. – V současné 
době jediným 
nositelem divadelních 
tradic v Kašperských 
Horách je divadelní 
kroužek při základní 
škole, který vznikl 
v roce 2002. Pod 
vedením učitelky 
Dagmar Ševčíkové děti 
dosud nastudovaly 
10 pohádkových her. 
Nejraději vzpomínají 
na vystoupení „Bubáci 
a hastrmani“, které 
si mohly též zahrát 

v jedinečných prostorách hradu Kašperku.
Divadelní tradice Kašperských Hor mají 
nepochybně svou hodnotu a jistě stojí zato 
je následovat!

PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

P.S. Za poskytnutí cenných informací a 
dokumentů děkuji pamětníkům a bývalým 
ochotníkům: Jarmile Vojtové, Heleně 
Pobudové – Trčkové, Josefu Bártíkovi, Emilu 
Kintzlovi, Františku Kortusovi, Janu Matasovi, 
Janu Dadákovi, Jiřímu Pěnkovi. K tématu 
ochotnického divadla v Kašperských Horách 
rádi uvítáme další informace a materiály.

Pokračování ze strany 6 Zašlá sláva ochotníků v Kašperských Horách

Hlavní účinkující a organizátoři představení Noc na Karlštejně, 
hrad Kašperk, z archívu E.Kintzla 

Ochotnické představení Slovanské nebe, 
Kašperské Hory 1958

Scéna z představení kašperskohorských ochotníků Jenom na lékařský 
předpis, 1957 

Snímek z divadelního představení kašperskohorskch ochotníků 
Dům u doktorů (1957?), 
Zleva: V.Hrach, K. Matějka, Vojtová, H.Pobudová (Trčková) - 
z archívu H.Trčkové
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Vánoce šumavských novoosídlenců
Poválečný odsun 
n ě m e c k é h o 
o b y v a t e l s t v a 
z pohraničních  území 
Československa a 
opětovné osídlování 
těchto oblastí 
patří nesporně 
k nejdůležitějším 
událostem našich 
novodobých dějin. 
Osídlování střední 
Šumavy a Pošumaví 
na území někdejšího 
okresu Sušice po 
roce 1945 bylo sotva 
možné jen pouhou migrací obyvatelstva 
z regionu nebo přílivem žadatelů 
z vnitrozemí. Proto hlavní úsilí místní 
správy se obracelo k celostátním akcím 
a soustředilo se v prvé řadě na krajany a 
reemigranty, kteří se chtěli v Československu 
opětovně usadit, na Čechy z Volyně a 
Slováky z Maďarska a Rumunska. Příslibem 
nového života v šumavském pohraničí 
se stávali především Slováci z Rumunska, 
kteří do tohoto kraje přicházeli doslova 
v celých rodech a příbuzenských svazcích 
se svými vícečlennými rodinami. Mohli tak 
osídlit určité území poměrně vyrovnaně a 
souvisle. V našem kraji vyhledávali zejména 
samostatné zemědělské usedlosti. Značně 
souvisle se usídlovali například ve vesnicích 
a vesničkách pod hradem Kašperkem jako 
v Bohdašicích, Dolních Dvorcích, Trnově, 
Tuškově, Opolenci, Žlíbku, Kavrlíku… 
Právě toto soustředění a vzájemná blízkost 
komunit Slováků z Rumunska dovolila 
těmto novoosídlencům, aby v nových 
podmínkách mohli oživovat, případně dál 
předávat tradici některých zvyků a obyčejů, 
které si přinesli ze svých původních 
domovů. 
Pamětník pan Skypala pochází z rodiny 
poválečných repatriantů z Rumunska a 
patří ke generaci, která se však narodila 
už zde. Přesto ještě ve svém dětství a 
mládí mohl zažít praktikování některých 
novoosídleneckých zvyků a obyčejů jako 
jejich přímý a aktivní účastník. Zvlášť 
dobře dovede vyprávět o vánočních 
koledních obchůzkách rumunských 
Slováků v Dolních Dvorcích a okolí, které 
se konávaly téměř výhradně o Štědrém 
dnu.          
Na začátku štědrovečerní noci, ale 
teprve hodinu či dvě po štědrovečerní 
večeři, chodily dívky dům od domu 
s koledováním, kterému se říkalo 
Zpívánky. Děvčata se postavila venku před 
rozsvícená okna stavení a zazpívala nějakou 
z původních koled rumunských Slováků. 
Teprve pak vstupovala dovnitř, kde byla 

pohoštěna. Dívky obešly 
celé údolí, někdy se 
vypravily i do sousedního 
Tuškova.
Chlapci prováděli 
„Betlém“. Když se stmívalo, 
tedy kolem čtvrté hodiny 
odpoledne, vycházela 
z Dolních Dvorců 
skupinka pěti koledníků. 
Byli to chlapci ve věku do 
dvaceti let. Vedl je anděl 

a jako poslední šel čert. 
Další koledníci nazvaní 
„Feder, Kuba a Panajboh“, 
měli vysoké čepice 

z tvrdého papíru, z kterých visely široké 
různobarevné pentle. V rukou svírali hole 
opatřené rolničkou a ovinuté proužky 
různobarevného krepového papíru. Anděl 
nosil na popruhu vodorovně zavěšenou 
desku s dřevěným kostelíčkem, v němž 
byly umístěny malé jesličky se svatou 
Rodinou a dalšími drobnými figurkami. 
Okna stavbičky svítila díky svíčce nebo 
baterce umístěné uvnitř. Když „betlemníci“ 
vstupovali do stavení, zpívali:

„Hotujem Vám holbuvinu, aj koláč,
eště k tomu groš peniazí, něčo viac!

Zdaleka ideme, novinu Vám neseme,
že sa Dieťa narodilo, v městě Betlémě!“

Jako první vešel do světnice anděl, 
postavil na stůl kostelík s betlémem a 
zavolal ostatní koledníky. Ti pak vešli a 
zazpívali další koledu, při níž v rytmu tloukli 
konci svých holí do dřevěné podlahy. Když 
dozpívali, vběhl dovnitř čert s vidlemi, 
řetězem a zvonečky: „Brakujcom, pajcom, 
už som dluho nebyl medzi vami…!“ a lehl si 
ke dveřím nebo k peci. Koledníci byli pak 
pozváni ke stolu k pohoštění a besedě. Při 
odchodu opět zpívali:

„ A s Panem Bohem tu zůstavajte.
Pojďme, že už pojďme,
už nám čas pricháza.

Valaška zornica za hory zacháza.
Čim domu dojdeme, tvrdo omrzneme“.

Jako první světnici opouštěl čert, pak anděl 
a všichni ostatní. Nezřídka se betlemníci 
o Štědrém večeru vydávali na poměrně 
dalekou cestu. Z Dolních Dvorců se 
ubírali k Novému Dvoru, pak do Kavrlíku, 
Kašperských Hor až do Nicova. Prozpěvovali 
také v Tuškově, Příčné, Bohdašicích 
i Platoři… Do svých domovů se navraceli 
téměř nad ránem, kolem třetí hodiny. Není 
divu, že pak první svátek vánoční - Boží 
hod věnovali vyčerpaní koledníci spánku a 
odpočinku.
Snad aby toho nebylo málo, mladí 
novoosídlenci z kašperského podhradí 
chodívali na Štědrý den také s Dorotou, 

ačkoliv jinde se 
tato obchůzka 
konávala 6. února, 
o svátku světice. 
Chodilo pět 
starších chlapců, 
či spíše mladých 
mužů ve věku 
do třiceti let. 
Postavy, které 
p ř e d s t a v o v a l i , 
měly jména: Dofil, 
Katan… Většinou 
byli oblečeni do 
rajtek jako oficíři 
za starých časů, 
měli šňůry a šavle 

a doprovázel je čert. Jeden z koledníků se 
závojem na hlavě byl za „královnu“ (Dorotu). 
Zpívali například „Už je Dorota sťatá…!“ 
Když ukončili koledu, vytasili šavle a pak na 
povel je všichni zastrčili zpět. 
Vánoční chození s Dorotou na 
novoosídleneckém Kašperskohorsku 
se udrželo do konce šedesátých let,  
betlemníci chodili o několik let déle, asi 
do roku 1974. I tak je podivuhodné a 
zajímavé, že tito noví pováleční obyvatelé 
šumavského podhůří si dokázali poměrně 
dlouho v novém prostředí uchovat část 
své kulturní svébytnosti, snad čitelněji než 
v jiných částech nově osídlované Šumavy. 

Podle svědectví pamětníků měli na 
tom zásluhu zejména někteří národně 
a vlastenecky smýšlející novoosídlenci 
– rumunští Slováci, většinou příslušníci 
nejstarší generace, jako jistý pan Jedlička 
z Trnova, který před svátky mládež na 
jejich obchůzky velice pečlivě a trpělivě 
připravoval, nacvičoval zpěvy a scénky, 
dbal o každý detail ustrojení a rekvizit. 
Podobně se mladým věnoval i otec 
pamětníka pana Skypaly. Je jistě škoda, 
že hvězdička vánočních i jiných zvyků 
nových obyvatel Šumavy svítila v tomto 
kraji jen po omezenou dobu. 

PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy

Novoosídlenci na střední Šumavě - Slováci, 
přesídlení sem z Rumunska, byli převážně 

zemědělci, ženy po kolektivizaci nacházely práci 
většinou v nově budovaných kravínech. Fotografie 

z rodinného archívu Benedikta Šuby z Kavrlíku 
u Kašperských Hor

Noví pováleční obyvatelé střední Šumavy a Pošumaví 
- rumunští Slováci si poměrně dlouho zachovávali 

svou stylovost a původnost zejména v oblečení žen. 
Foto z rodinného archívu Benedikta Šuby z Kavrlíku 

u Kašperských Hor

Chození s Dorotou - vánoční zvyk 
rumunských Slováků , snímek 

ze 60.let 20.století, z rodinného 
archívu Benedikta Šuby z Kavrlíku 

u Kašperských Hor
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Vánoce a konec roku přicházejí …
Pozor na zapálené svíčky

Svíčka je otevřený 
oheň a jako 
s takovým by se 
s ní mělo zacházet. 
Ještě ve vzdálenosti 
8 – 10 cm od 
plamene svíčky 
teplota přesahuje 
200°C, což stačí 
k zapálení papíru, 

plastů, textilií a dalších předmětů. Je nutné si 
uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit 
kamkoli a na cokoli – často je to například 
chvojí adventního věnce . Jediné správné je 
umístění na stabilní nehořlavou podložku, 
bránící přímému kontaktu hořící svíčky 
s podkladem. 
Svíčky umístíme v dostatečné vzdálenosti od 
hořlavých předmětů, nedáváme je k oknům 
do průvanu, blízko záclon, sedaček, na 
poličky ani skříně. Nenechávejte svíčky bez 
dozoru!!!

Silvestr a pyrotechnika
Při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou 
je nutné přesné dodržování návodu 
k použití.
Neodpalujeme ji v blízkosti domů, 
zaparkovaných aut, keřů, stromů, 
v blízkosti dalších osob, které můžeme 
z a s á h n o u t . 
Zvláště rizikové 
jsou předměty 
o d p a l o v a n é 
z lahví – mohou 
změnit směr 
letu.
I když je při 
prodeji dodržen 
zákaz nabídky 
většiny druhů 
p y r o t e c h n i k y 
dětem, v bujarém veselí se nebezpečné 
hračky mohou dostat do rukou i nezletilým 
a dospělé osoby, znalé předpisů i návodu 
k použití, mohou pod vlivem alkoholu 

snadno porušit zásady bezpečnosti. 
Kromě požáru hrozí i riziko popálenin nebo 
výbuchu v ruce. Používejte výrobky jen 
průmyslově vyráběné a tudíž schválené. 
Prodej zábavní pyrotechniky a manipulaci 
s ní upravuje vyhláška Českého báňského 

úřadu 174/1992 
Sb. Na základě této 
vyhlášky mohou 
být osobám 
mladším 18 let 
prodávány pouze 
p y r o t e c h n i c k é 
předměty I. třídy. 
P y r o t e c h n i c k é 
předměty II. 
třídy jen osobám 
s kvalifikací 

odpalovače ohňostrojů. Stánkový prodej 
může být prováděn jen při prodeji 
pyrotechnických předmětů I. třídy!

Co dělat v případě požáru?
Když přece jen dojde k požáru, snažte se 
v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout 
panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, 
teprve potom majetek.
- Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit 
nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření.
- Využijte hasící přístroje, hydrant na 
chodbě, kusy látek apod., dávejte pozor, 
aby oheň neodřízl únikovou cestu
- Pozor na elektrické přístroje – nejprve 
vypnout proud, pak hasit (i vánoční stromek 
s elektrickými svíčkami)
- Zařízení, které může být pod elektrickým 
proudem - nikdy nehasíme vodou ani 

pěnovým hasícím přístrojem
Pamatujte si, že lidské zdraví je vždy 
cennější než majetek a rozhodně se 
nepokoušejte požár zlikvidovat za 
každou cenu sami.
Požár co nejdříve oznamte hasičům 
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 
112.
Při ohlášení vždy nejdříve uveďte – co 
se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také 
důležité okolnosti, které mohou napomoci 
či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. 
Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na 
sebe. Důsledně se řiďte pokyny operátora 

tísňové linky.
Pokud se v hořícím objektu nachází více 
osob, varujte je a snažte se jim pomoci – 
zejména dětem a nemohoucím osobám.
Při pohybu v zakouřeném prostoru si 
dávejte pozor, abyste se nenadýchali 
toxických zplodin hoření. Držte se při zemi 
a dýchací cesty si chraňte navlhčenou 
rouškou nebo kapesníkem.
Hořící objekt co nejrychleji opusťte a 
přesuňte se do bezpečné vzdálenosti.
Buďte připraveni poskytnout pomoc 
zasahujícím hasičům.

Zimní radovánky
Zásady pohybu po zamrzlé vodní ploše
1. Rozhodně se volně nepohybujte po ledu 
o tloušťce menší než 25 cm a v místech, kde 
není možnost pomoci v případě nouze!
2. Při pohybu po zamrzlé vodní ploše dbejte 
co největší opatrnosti – možnost prasknutí 
ledové krusty je vysoká zejména u ploch 
s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou 
větší teploty v místech průtoku.
3. Nepohybujeme se ve skupinách, může 
dojít k lokálnímu přetížení ledu a k náhlému 
prasknutí.
4. Při pohybu na zamrzlé vodě se 
doporučuje udržovat vzdálenost cca 5 m 
od sebe a jištění lanem podobně jako při 
vysokohorské turistice.
5. Zatížení je vhodné rozložit na co největší 
plochu (lyže, sněžnice).

6. Užívejte osobní pomůcky – krátké kovové 
hroty s rukojetí, tzv. ice picks, přivázané 
na zápěstí. Taková pomůcka Vám umožní 
samostatně se vyšplhat z propadlého ledu 
zpět.
7. Při plánované cestě na zamrzlou vodní 
plochu využijte oblečení z umělých vláken 
– při propadnutí do vody nedochází 
k rychlému nasáknutí oděvu jako u bavlny, 
vlny či peří. Oblékněte se teple, ale 
střídmě. 
8. Při samotné záchraně tonoucích osob 
z ledové vody po propadnutí okamžitě 
kontaktujte tísňovou linku 112, 150 
nebo 155. K okraji propadlého ledu se 
pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní 
bezpečnost velice opatrně, s využitím co 
největší plochy – plazením, s použitím 

žebříku,  plavidla, desky, klády apod. 
a  pokud možno upoutáni na laně 
s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími 
pomůckami (PET lahve apod.).
9. Po vytažení tonoucího z vody u něj 
zajistěte základní životní funkce, případně 
zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu 
zdravotníků. Pokud je tonoucí při vědomí, 
ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte 
do suchého. Udržujte tepelný komfort. 

Celá stránka: Pavel Petergáč ml.
Preventista SDH, K. Hory

HASIČI VÁM PŘEJÍ KLIDNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BEZ POHROM, 
DO ROKU 2010 HODNĚ ELÁNU A 
PEVNÉ ZDRAVÍ.
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Okresní přebor běhů mimo dráhu – HUSQVARNA CUP 2009 - 25. ročník
První závod okresní soutěže se uskutečnil 
již 26.12.2008, ostatní vypsané závody pak 
probíhaly průběžně po celý rok 2009. Pro 
letošní rok bylo vypsáno 13 závodů na 
různých místech našeho bývalého okresu. 
Kromě těchto třinácti soutěžních běhů 
byla možnost účasti i v dalších přespolních 
bězích pro zdraví. V letošním roce se 
mně zdánlivě tolik nedařilo jako v letech 
minulých. Je ale nutno přihlédnout ke 
skutečnosti, že i do kategorie seniorů nad 
šedesát let přicházejí mladší a věkový 
rozdíl v této skupině bývá až devět let, 
což je již na výkonech i výsledcích značně 

rozdílné Jelikož však běháme pro zdraví a 
radost, není ani tak rozhodující umístění, 
jako požitek z atmosféry závodů. Ve většině 
případů se zde totiž sejde dobrý kolektiv 
běžců, což je myslím to podstatné.
Jelikož nenávratně končí rok 2009, zmíním 
se o výsledcích tohoto (pro mě zlomového) 
roku – od příštího roku totiž budu závodit 
v kategorii sedmdesát a starší. 
Zúčastnil jsem se šesti z celkových třinácti 
závodů Husqvarna cupu 2009, ve kterých 
jsem ani jednou neodešel poražen. 
Přesto jsem v této soutěži po konečném 
bilancování skončil na druhém místě. Vítěz 

této kategorie – Jiří Čada z KČT Nýrsko 
-  absolvoval 11 závodů. Získal tedy více 
bodů do soutěže a tím i první místo. 
A ještě na závěr krátký přehled mých 
výsledků za rok 2009:
- v okresním přeboru Klatovska jsem již po 
třetí v řadě získal přebornický titul
- v krajském přeboru v Rokycanech jsem 
skončil na třetím místě
- ve veřejném závodě Bělá nad Radbuzou 
jsem obsadil třetí místo
- v Běhu kolem Otavy v Sušici  jsem již 
podruhé zvítězil.

František Kortus

Akce "Poznávej svoji domovinu" v roce 2009
V letošním roce 
bylo realizováno:
I. ročník pochodu 
Ž d á n o v s k o u 
vrchovinou –  25 
účastníků
Čtyři kombinované 
zájezdy autobusem 
doplněné kratším 
pochodem – celkem 
45 účasníků.
Další akcí v letošním 

roce byl pochod Odysea soudního 
sluhy – 12. prosince a připravena 
je i kratší vánoční vycházka na 
vrcholek Chlumu 24. prosince 2009 
(již 2. ročník). 
Při konečném hodnocení výše 
uvedených akcí je nutno poděkovat 
i těm, kteří se zasloužili o hladký 
průběh akcí a sponzorům. Jsou to ZKD 
Sušice, Jaroslav Gregr – obkladačské 
a zednické práce, Správa NP a CHKO 
Šumava, Penzion – restaurace Waikiki 

a Město Kašperské Hory. Ke zdárnému 
průběhu a propagaci akcí pak přispěly 
pracovnice Městského kulturního a 
informačního střediska svojí vstřícností a 
ochotou, za což jim přísluší poděkování.
Do nového roku 2010 pak přeji 
všem spoluobčanům mnoho 
zdraví, spokojenosti a úspěchů.  A 
k nastávajícím vánočním svátkům? 
Hlavně klidné prožití a  bohatou 
nadílku.

František Kortus

Městské kulturní a informační středisko Vám všem přeje příjemné 
prožití vánočních svátků, hodně klidu, rodinné pohody a 

spokojenosti. Užijte si správné 
silvestrovské veselí, abyste 

do nového roku vykročili 
s úsměvem. Pro rok 2010 

pak přijměte od nás 
hlavně přání pevného 
zdraví. Zároveň věříme, 
že i v příštím roce 
budeme setkávat při 

různých kulturních a 
společenských akcích. 

Vážení čtenáři Kašperskohorského zpravodaje,
Milí spoluobčané,
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Rozpis vánočních bohoslužeb 2009
Čtvrtek 24.12.   
Půlnoční Mše Svatá :
Rejštejn 19.00 hod.
Srní 20.30 hod.
Kašperské Hory 23.30 hod

Čtvrtek 24.12. Bohoslužba slova:
Hartmanice 22.00 hod.

Pátek 25.12. Boží Hod Vánoční: 
Kašperské Hory 8.30 hod.
Hartmanice 10.30 hod.

Sobota 26.12. Svátek Sv.Štěpána: 
Kašperské Hory 8.30 hod.

Čtvrtek 31.12. Silvestr  
Poděkování Bohu: 
Kašperské Hory 8.30 hod.

Pátek 1.1.  Nový rok  
Matky Boží, Panny Marie:
Kašperské Hory 8.30 hod.
Hartmanice 10.30 hod.

Kulturní program
Leden – únor  Dantovo peklo
výstava fotografií krás podzemí z příbramských dolů od 
Františka Slezáka -– výstavní síň na radnici v Kašperských 
Horách 

21. 1. 2010 13:00 - 16:00  - Tvořivá dílna z ovčína
IS a SEV Kašperské Hory, přijďte si sami vyzkoušet, jak se 
zpracovává ovčí rouno. Co z toho vznikne, záleží jen na 
Vás.Tel.: 376 582 734, 731 530 284

Březen  - červen –  Šumava romantická
Výstava  fotografií ze Šumavy  p. Hoška  - výstavní síň na 
radnici v Kašperských Horách

26. 3. 2010 – Noc s Andersenem
již třetím rokem jsme se společně se Základní školou 
v Kašperských Horách zapojili do projektu Noc 
s Andersenem - opět připravíme bohatý program pro 
děti a budeme nocovat ve škole

Maškarní pro děti – v jarních měsících plánujeme 
maškarní pro děti – bližší informace na plakátech

Velikonoce – velikonoční trhy – bližší informace na 
plakátech
 
Dále bude probíhat promítání filmů v kině – bližší 
informace na plakátech.



Cyklistický rok 2009
Silniční kola už jsou bezpečně uložena a 
zakonzervována v garážích, tak můžeme 
zrekapitulovat uplynulou cyklistickou 
sezónu. Nejprve se zmíním o silniční 
cyklistické lize ŠUAC - Ramala cup 2009, 
která nás stála mnoho sil, kde jsme najezdili 
nejvíce kilometrů a vypotili hodně potu.  
I v této soutěži už proběhlo slavnostní 
závěrečné vyhodnocení tzv. Výroční balík 
10.10.2009 v Eurocampu Běšiny. Zde jsou 
jména oceněných - členů oddílu KČT 
Kašperské Hory: 
Kategorie nad 40 let
 

Kategorie nad 50 let

Celkově družstvo KČT Kašperské 
Hory v kategorii nad 40 let získalo 
krásné 3. místo (z 25 týmů)
Radek Vrhel navíc obdržel pohár 
„Cyklista roku 2009“ za absolvování 
všech 15 závodů.
Na Jihočeskou amatérskou ligu 
GEISSEGI JAL 2009 si občas na kole 
odskočil Richard Nový a v této lize 
obsadil taktéž vynikající 3. místo.
V sobotu 29.8.2009 se z klatovského 
náměstí vydali na trasu „AUTHOR 
Král Šumavy 2009 ROAD“ i dva zástupci 
z Kašperských Hor. Emil Kintz ve svých 75 

letech si na trase dlouhé 100  km dojel pro 
15. místo (z 35 závodníků). Radek Vrhel 
na trati dlouhé 150 km obsadil 125. místo 
(ze 758 závodníků).

Radek Vrhel

3. místo Richard Nový 1288 bodů

 8. místo Václav Vintr 1266 bodů

12. místo Radek Vrhel 1134 bodů

21. místo František Švajka 687 bodů

9. místo Václav Dufek 1107 bodů

19. místo Luboš Jánošík 932 bodů

Dodatečně všem gratulujeme 
k vynikajícím výsledkům – redakce.

První desítky škol se v České republice 
přihlásily k účasti na projektu Svačiny do 
škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu 
přímo do třídy, aniž musí mít u sebe peníze 
a rozhodně ji nezahodí do koše – samy si 
ji totiž objednají na internetu, podle své 
chuti.
Možná patříte 
k rodičům, kteří 
vybaví svou ratolest 
každé ráno domácí 
svačinkou. Možná jste 
rodičem, který dítěti 
místo svačiny dá „na 
svačinu“. Ať už patříme 

ke kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, 
že domácí svačina zůstala nedotčená 
v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny 
zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal 
od čokoládových tyčinek. Přitom právě na 
snídani a svačině závisí energetické poměry 

v dětském organismu během školní 
výuky – a od nich se odvíjí například 
míra pozornosti či základy budoucího 
zdraví. 
Dopřát školním dětem zdravou 
svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou 
až do školy, aniž by děti musely mít 
při sobě peníze a udělat ze svačin 
zábavu je cílem projektu Svačiny do 

škol, který v České republice právě startuje. 
Rodiče mohou dětem svačiny předplatit 
převodem na bankovní účet, složenkou, 
nebo přes systém PaySec a děti si na 
internetu svačinu samy vyberou a objednají, 
klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. 
Zdravou svačinu dostanou až do třídy, 
přímo z výrobny, čerstvě připravenou. 
Celý objednávkový systém je přístupný 
z internetové adresy www.svaciny.eu. Děti 
si mohou vybírat ze sladkých i slaných 
svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou 
mít jistotu, že jejich dítě svačí – a že svačí 
zdravě. 

Svačí vaše dítě ve škole? A víte co?

Alexandr Bílek, autor projektu 
Svačiny do škol

16. listopadu se v naší škole konal Den 
řemesel. Děti si mohly předem vybrat 
minimálně dvě činnosti, o které měly 
zájem. Ve školní dílně pod zkušeným 
vedením vznikala pěkná a bytelná krmítka. 
V dílně“Ovčí babičky“ si děti vyzkoušely práci 
s ovčí vlnou. Mezi oblíbené činnosti patřilo 
pečení i zdobení perníků  (samozřejmě také 
ochutnávání) i  vyrábění zajímavých šperků. 
Baculatí andílci 
vznikali v keramické 
dílně a moc se 
povedli! Mnozí 
si vyrobili pěkný 
zvoneček zdobený 
korálky nebo 
nápaditou taštičku 
na dárky. Ti odvážní 
si vlastnoručně ušili 
vánoční ozdobu. 
Děti i učitelé byli 

spokojeni, vládla příjemná atmosféra. 
Zkušenější pomáhali mladším či méně 
zručným a práce šla pěkně od ruky. Také 
nás potěšil zájem veřejnosti i mnoha 
našich bývalých žáků.
Ve středu 18. listopadu si mohli rodiče 
v rámci třídních schůzek prohlédnout 
a zároveň i zakoupit naše „výtvory“. 
Většinou jsme slyšeli pochvalné hlasy, a 

to nás samozřejmě 
potěšilo. Poděkování 
patří nejen učitelům 
a spolupracovníkům  
(p. školníkovi, pí Balašové 
i pí Janošíkové), ale také 
všem šikovným žákům. 
Pokud jste si  na 
Předvánočním jarmarku 
v kině zakoupili nějaký 
náš výrobek, přispěli 
jste na  dobrou věc. Moc 

by se nám totiž hodil elektrický kruh na 
keramiku. 

Den řemesel

Věra Korcová 

Ráda bych Vám, rodičům či příznivcům 
naší školy, popřála za celý pedagogický 
sbor naší školy poklidné Vánoce a 
do nového roku 2010 pevné zdraví a 
rodinnou pohodu. 
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Adventní večer Nebe studánek
V adventním čase, v podvečer na 
svatou Barboru, jsme se sešli v Domě 
s pečovatelskou službou ve společenském 
sále,  abychom společně prožili krásnou 

předvánoční atmosféru.Večer se nesl 
v opravdu laskavém duchu. Mohli jsme 
vyslechnout poutavé vyprávění pana 
Ondřeje Fibicha o studánkách, poutních 

místech, o kráse Šumavy, ale i kráse 
vzájemných dobrých vztahů. 
Potěšením byly i bravurně zahrané 
skladby naším rodícím se talentem 

Martinem Kanalošem, či slova 
jáhna Jana Pečeného o životě 
svatého Mikuláše.  Celým večer 
provázel pan Vladimír Horpeniak. 
Nechyběly ani ukázky krásných 
betlémů pana J. Podzemského. 
Večer vznikl ve spolupráci 
Šumavského kulturního spolku a 
Oblastní charity Sušice. Na závěr 
večera jsme se všichni mohli společně 
sejít u pohoštění, zahřát se svařeným 

vínem. Celý večer byl velice milý a myslím, 
že každý odcházel obohacený. Zaslechla 
jsem mezi ohlasy, že takových večerů 
by bylo třeba více - aby se lidé setkali a 

prohloubili vzájemné vztahy. Jistě v novém 
roce bude další příležitost se společně sejít 
a prožít krásný večer či odpoledne.

Za oblastní charitu Sušice všem 
učinkujícím i hostům děkuje 

Jarka Korandová pečovatelka OCH Sušice 

Klub kašperskohorských žen 
přeje všem krásné a pohodové 

prožití vánočních svátků, dětem 
hodně radosti z dárků od Ježíška 
a také hodně zdraví, štěstí a lásky 

po celý nový kalendářní rok.
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Ceny energií stále stoupají. A tak se 
každá domácnost snaží ušetřit, kde se 
dá. Nárůst spotřeby elektrické energie 
v České republice za období let 1989–

2005 činil 
osm procent, 
v oblasti 
d o m á c n o s t í 
však až 53%. 
Málokdo si 
však uvědomí, 

že velkých úspor může dosáhnout 
i koupí nových, energeticky úsporných 
elektrospotřebičů. 

Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka 
spotřebovává o 44 % méně elektrické 
energie a o 62 % méně vody než průměrný 
model roku 1985. Špičkové lednice si dnes 
vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve 

srovnání s typickým modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % 
českých domácností vlastní alespoň jednu 
lednici, 50 % z nich je starší než pět let. 
Novou ledničku si 55 % českých domácností 

pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset 
let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % 
domácností, 47 % odůvodňuje tento krok 
nákupem nového, lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností 
podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších 
pěti let je 48 % praček. 
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, 
kolik bychom v domácnosti ušetřili, 
kdybychom si koupili spotřebič nový, 
energeticky úsporný. I když jde jednorázově 
o nezanedbatelný výdaj, návratnost se 
kvůli rostoucím cenám energií výrazně 
zrychluje. 
Orientaci, který spotřebič je úsporný 
a který ne, by nám měl poskytnout 

energetický štítek. Základní vodítko je 
označení energetické třídy, jež se značí 
písmeny od A pro ty nejúspornější až po 
G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní 
energetické třídy a přináší i další užitečné 
informace (spotřeba vody, hlučnost 
apod.).

Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového 
výrobku vyvstává otázka: Kam s tím 
starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % 
domácností někomu zdarma věnuje, 
osm procent prodá do bazaru nebo 
prostřednictvím inzerátu a stejných 
osm procent takový spotřebič nějakým 
způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala 
v České republice pro občany síť míst, kde 
je možné vysloužilé elektrozařízení odložit 
s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. 
Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města 
a obce, ve kterých žije přes 87 % obyvatel 
ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především 
ve sběrných dvorech měst a obcí 
a u prodejců elektrozařízení. Sběrných 
dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno více 
než 600 ve 440 městech, prodejců 2200 
prodejen elektrospotřebičů a sběr probíhá 
také prostřednictvím mobilních svozů, 
které jsou smluvně zajištěny ve více než 
4000 obcích.

Každá koruna dobrá

I moderní rychlovarná konvice může šetřit 
rozpočet domácnosti

Lednice označená třídou A+ šetří nejen 
peníze, ale i životní prostředí PR

KADEŘNICTVÍ "MONIKA"
od 1. ledna 2010

opět zahajuje provoz na nové 
adrese:

DLOUHÁ 68, KAŠPERSKÉ HORY
(bývalá budova Statků)

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí 8.00 – 12.00

Úterý 8.00 – 11.30 13.00 – 16.00

Středa 8.00 – 11.30 13.00 – 16.00

Čtvrtek 8.00 – 11.30 13.00 – 16.00

Pátek 8.00 – 11.30 13.00 – 16.00

Sobota dle domluvy

Neděle zavřeno

Tel. 604 867 419

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

inzerce
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MÜLLER

REALITY/IMMOBILIEN s.r.o.
Založeno 1990

Klatovy I
Nám. Míru 154 (ČSOB)
602 145 068
602 145 069
376 317 240

ŠUMAVSKÁ KANCELÁŘ S NEJDELŠÍ TRADICÍ V REGIONU

NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ 
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH
náměstí č.p. 184 (proti muzeu)

tel: 602 145 067; 724 834 692; 376 528 626
e-mail: kasperky@muller-reality.cz

- Činnost od r. 1990
- zakládající člen asociace real. 
kanceláří ČR v r. 1992
- nositel ocenění značka kvality 
CZECH MADE od r. 1996
- zajišťujeme komplexní realitní 
služby pro prodej, koupi nebo 
nájem nemovitosti
- prodali jsme na Šumavě 
a v Pošumaví více než 1000 
nemovitostí

- vývěsky v těchto místech: 
Kašperské Hory, Borová 
Lada, Srní, Rejštejn, Vracov, 
Sušice, Klatovy, Nýrsko, 
Janovice, Plzeň
- poradenská služba zdarma
- provizní sazba 3% - 4 ½ % 
z dosažené kupní ceny
- zprostředkovatelské smlouvy 
pouze na půl roku.
- v nabídce stále cca 100 
nemovitostí

VYUŽIJTE NAŠICH DEVATENÁCTILETÝCH ZKUŠENOSTÍ
V PRODEJI ŠUMAVSKÝCH CHALUP A CHYSTÁTE-LI

SE NABÍDNOUT VAŠI NEMOVTITOST K PRODEJI,
PŘIJĎTE SE K NÁM DO KAŠPEREK BEZPLATNĚ PORADIT

 www.muller-reality.cz
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podle potřeb KZ. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Vydavatel: Město 
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4 35 jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 5.05

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

6 10 jede v pracovních dnech
Sušice, Pod Stráží 6.40

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

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

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

9 18 jede denně, kromě 24.12. až 26.12., 31.12 až 2.1., 4.4., 1.5., 8.5.
Čes. Budějovice 6.45, Sušice,nábř. 9.42, Klatovy 10.20

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

12 50 jede v sobotu a také 25.12.
Modrava 12.15, Sušice, nábřeží 13.15, Praha 15.55

14 10 jede v pracovních dnech
Sušice, nábřeží 14.35

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

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

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

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

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

17 12 jede v sobotu, nejede 26.12.
Modrava 16.30, Sušice, žel. st. 17.45

17 25 jede v pracovních dnech, nejede 31.12.
Filipova Huť 16.35, Sušice, žel. st. 17.55

17 35 jede v neděli a také 5.4. ., nejede 4.4..
Modrava 17.00, Sušice, nábřeží 18.00, Praha 20.15

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

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

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

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

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

10 15 jede v sobotu a také 25.12.
Praha 7.50, Kašp. Hory 10.40, Modrava 11.15

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

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

13 50 jede v pracovních dnech
Kašperské Hory 14.16, Stachy 14.35

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

14 10 jede v neděli a také 5.4.., nejede 4.4.
Praha 11.30, Kašp. Hory 14.35, Modrava 15.10

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

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

15 20 jede denně, kromě 24.12. až 26.12., 31.12 až 2.1., 4.4., 1.5., 8.5.
Klatovy 14.30, Kašp. Hory 15.44, Čes. Budějovice 18.25

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

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

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

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

7 10 jede v pracovních dnech
Klatovy 6.00, Stachy 7.25

13 10 jede v pátek a také 28.12. až 31.12., 15. - 18.2., 1.4., nejede 25.12. a 1.1.
Stachy 13.31, Strakonice 14.35

13 50 jede pondělí-čtvrtek, nejede 23.12 až 1.1., 15.2. až 18.2., 1.4. a 5.4.
Stachy 14.11, Strakonice 15.25

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

15 44 jede denně, kromě 24.12. až 26.12., 31.12 až 2.1., 4.4., 1.5., 8.5.
Klatovy 14.30, Stachy 16.03, Čes. Budějovice 18.25

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

8 59 jede denně, kromě 24.12. až 26.12., 31.12 až 2.1., 4.4., 1.5., 8.5.
České Budějovice 6.45, Kašperské Hory 9.18, Klatovy 10.20

12 50 jede v pracovních dnech
Kašperské Hory 13.10

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

Kašperské Hory - Stachy Stachy - Kašperské Hory

Sušice (nábřeží) - Kašperské HoryKašperské Hory - Sušice

Platnost jízdních řádů je od 13. prosince 2009

Tento výpis z jízdních řádů spojů, které projíždějí Kašperskými Horami, má 
informativní charakter - bez záruky.

Jízdní řád - autobusy

Další aktualizace výpisů z jízdních řádů bude provedena 
před letní sezónou.


