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Změna ve vedení města

Dne 21. ledna 2013 jsem byla na 15. veřejném zasedání Zastupitelstva města
Kašperské Hory zvolena starostkou našeho města. Výjimečně na toto zasedání
přišlo celkem 23 občanů, aby byli přítomni
volbě nového starosty, či starostky. Mezi
přítomnými byli i dva novináři, proto jste
si už ve středu 23. ledna v Klatovském deníku mohli o této události přečíst krátký
článek.
Důvodem
„výměny“
starostky
Kašperských Hor byl odchod dosavadní
starostky Ing. Aleny Balounové do důchodu. Prožily jsme spolu na radnici při společné práci téměř osm let. Ing. Balounová
v čele města stála od listopadu 2002, tedy
více než 10 let. Za dobu, kdy byla starostkou, se město Kašperské Hory „posunulo“
dopředu. Je za ní vidět spousta práce, což se
rozhodně nenechá přehlédnout. Město se
za jejího působení dostalo do velmi dobré
kondice, a to jak v oblasti financí, v oblasti
rozšíření množství získaného majetku pro
město, tak v celkovém vzhledu města, což
oceňují a komentují hlavně Ti, kteří se do
našeho města vrátili po delší době. Dovolte
mi, abych Ing. Aleně Balounové poděko-

vala za dosavadní práci a popřála jí hodně
zdraví a spokojenosti v jejím dalším životě.
Odešla z funkce starostky, ale v zastupitelstvu města bude působit i nadále, tedy
pokud přijdete na další veřejná zasedání,
určitě se s ní znovu potkáte.
Nyní se vrátím k samotné volbě nového
starosty - starostky. Určitě víte, že naše
zastupitelstvo má 15 členů - 8 zastupitelů
je zvoleno za OS Nové Kašperské Hory,
7 zastupitelů je z OS Pohoda. Za OS Nové
Kašperské Hory jsem na funkci starostky byla navržena já, za OS Pohoda pan
Jaroslav Chlada. Byla jsem zvolena celkem
8 hlasy, 5 zastupitelů bylo proti, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování. Ve zmíněném
novinovém článku novináři informovali
o tom, že hlasování dopadlo 8 : 5, poněkud zapomněli na ony 2 zastupitele, kteří
se hlasování zdrželi.
V prvním týdnu po mém zvolení se ozvalo několik novinářů z různých médií, ale
všechny zajímalo hlavně to, jaké mám plány
do budoucna, jaká je moje vize. Prozradím
to i Vám. Mým cílem je pokračovat v práci,
kterou začala Ing. Alena Balounová, neboť si myslím, že město jde tím správným

směrem. Je
zde několik
akcí rozpracovaných - například
rekonstrukce Dlouhé
ulice - západní části, a také
plochy pro skladování štěpky pro centrální
zásobování tepla; obě akce nebylo možné
dokončit z důvodu špatných klimatických podmínek. Další akce jsou v různém
stupni rozpracování - některé jsou ve fázi
územního řízení, u dalších se dokončuje stavební řízení. Uvidíme, kolik akcí se
nám podaří dokončit do konce volebního
období. Většinou trvá delší dobu „papírová
válka“, než potom samotná akce, kterou už
vidíte i vy v reálu.
Ráda bych jenom dodala, že žádnou
z akcí nebudu samozřejmě dělat sama, že
mám kolem sebe tým spolupracovníků,
Radu města a všechny zastupitele. Je jenom na nás samotných, na čem se dokážeme shodnout, co pro naše město, tedy pro
Vás všechny dokážeme udělat. Budete to
moci průběžně sledovat. Držte nám palce!
Bohuslava Bernardová
starostka města

K volbě nové starostky města poznamenávám …
I ti, kteří se o dění ve správě města
a o správu věcí veřejných příliš nezajímají,
jistě postřehli, že dne 21. ledna tohoto roku
byla zastupiteli do funkce starostky zvolena paní Bohuslava Bernardová jako člen
zastupitelstva města za občanské sdružení
Nové Kašperské Hory.
Nacházíme se krátce za polovinou volebního období, a proto si dovolím připomenout, že současné 15-ti členné zastupitelstvo sestává ze zástupců dvou občanských
sdružení, a to OS Nové Kašperské Hory
s 8 členy a OS Pohoda se 7 zástupci. Z komunálních voleb v říjnu 2010 vyplynul
těsný poměr zastoupení volebních stran
v zastupitelstvu daný systémem přepočtu
získaných hlasů na zastupitelské mandáty
dle volebního zákona, i když rozdíl v počtu

celkově získaných hlasů občanskými sdruženími by spíše svědčil poměru 10 ku 5 ve
prospěch OS NKH.
Obě sdružení pro volbu starosty navrhlo své kandidáty: za OS NKH paní
Bernardovou, za OS Pohoda pana Chladu.
Samotné volbě předcházelo vystoupení
obou kandidátů, ve kterém měli přítomným sdělit, jak si představují své působení ve funkci starosty města. Kandidát za
OS Pohoda pan Chlada své vystoupení pojal poněkud šířeji a ve své řeči se mimo jiné
zmínil o některých skutečnostech z počátku volebního období 2002 – 2006 a uvedl, že jsem se zasloužila o jeho odvolání
z Rady Národního parku Šumava, a tím
mu prý znemožnila prosazovat zájmy města jako významného vlastníka lesů na úze-

mí parku. Proti jeho odvolání z rady parku
byl prý jen tehdejší radní pan Brádle.
Bezprostředně jsem si nedokázala vybavit skutečnosti a jejich souvislosti staré
více jak 10 let, a proto jsem panu Chladovi
i přítomným občanům slíbila, že následně
prověřím, jak to skutečně bylo a prostřednictvím Zpravodaje odpovím.
Pro informaci předesílám, že Rada
Národního parku Šumava je podle zákona o ochraně přírody a krajiny iniciativním
a konzultačním orgánem správy parku
a opět podle zákona jsou jejími členy delegovaní zástupci obcí a dalších vyjmenovaných institucí.
Nahlédnutím do usnesení Rady města č. 2 ze dne 9. 12. 2002, bod č. 4
pokračování na straně 3
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Kulturní komise z pozice poradního orgánu
Rady města Kašperské Hory vyhlašuje program

Podpora klubové, spolkové a jiné
zájmové činnosti v Kašperských
Horách na rok 2013
1. Předmět podpory
• kulturní, sportovní a společenské akce
• tvůrčí činnost
• zájmová činnost
2. Priority podpory
• rozvoj kulturního a společenského
života
• podpora a rozvoj tradic
• přeshraniční spolupráce (zejména spolupráce s partnerským městem Grafenau)
• činnosti zaměřené na mládež, rodiny
s dětmi a seniory
3. Forma podpory
a) finanční
b) ostatní (organizační,
zprostředkovací,…)

poradenská,

4. Příjemci podpory
• fyzické osoby
• spolky, kluby, zájmová a obdobná
sdružení
5. Žádosti o podporu
• žádosti o finanční podporu budou přijímány do 31. 3. 2013 na MěKIS (adresa: Náměstí 1, Kašperské Hory 341 92,
tel.: +420 376 503 411/ 412)
• žádat lze na akce, které budou realizovány v období od 1. 1. 2013
– 31. 12. 2013
• žádosti o finanční podporu dle bodu
3.a) lze podávat pouze písemnou formou a musí být podány na předepsaném formuláři viz. bod 6. Žádosti budou vyhodnoceny na nejbližším jednání
Kulturní komise a předány ke schválení
na Radu města
• žádosti o ostatní podporu dle bodu
3.b) lze podávat ústní či písemnou
formou na MěKIS, případně členům
Kulturní komise. Žádosti budou předloženy na nejbližším jednání Kulturní
komise

• pokud nebudou vyčerpány všechny prostředky určené pro tuto finanční podporu u žádostí podaných do 31. 3. 2013,
bude vyhlášeno druhé kolo s příjmem
žádostí do 15. 9. 2013
6. Žádosti
• žádosti musí být podávány pouze na
předepsaném formuláři, který je k dispozici na MěKIS nebo ke stažení na
stránkách města www.sumavanet.cz/
khory v menu Městský úřad - Formuláře
pro podání.
7. Pravidla poskytování finanční podpory
• poskytování podpory dle možností
schváleného rozpočtu města
• o poskytování podpory rozhoduje Rada
města na základě vyhodnocení Kulturní
komise jako poradního orgánu Rady
města (viz. bod 5.) a po jejím schválení
bude s příjemci finanční podpory sepsána smlouva
• příjemci finanční podpory jsou povinni prokázat vícezdrojové financování
podpořené činnosti/akcí a to uvedením
v žádosti o podporu a následně při vyúčtování projektu
• příjemci jsou povinni řídit se při vyúčtování podpory pokyny Finančního
odboru města
• činnost či akce, která bude podpořena
z tohoto programu, nesmí být provozována za účelem zisku a její výsledky
musí mít prokazatelně obecně prospěšný charakter
8. Informace k programu
Mgr. Věra Korcová,
+420 376 582 180,
korcova. vera@ centrum.cz
Lucie Valentová,
+420 376 503 412,
kultura@kasphory.cz.
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Finanční odbor
informuje
Připomínám, že dne 31. 3. 2012 končí
lhůta pro zaplacení 1. splátky poplatku „za
svoz a likvidaci odpadu“. Poplatek platí
všechny osoby s trvalým pobytem v obci
a majitelé staveb k individuální rekreaci.
Poplatek činí 550 Kč za osobu na rok,
u rekreačních objektů za objekt na rok.
Osoby s trvalým bydlištěm mohou platit
poplatek ve dvou stejných splátkách, a to
do 31. 3. první splátku a do 30. 9. druhou
splátku. Poplatek je možné hradit i jednorázově v termínu 1. splátky. Majitelé rekreačních objektů jsou povinni uhradit celou
částku v termínu do 31. 3. běžného roku.
Nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě
může vést ke zvýšení dlužné částky až na
její trojnásobek.
31. březen je také mezním termínem pro
zaplacení poplatku ze psů. Poplatek je nutné
zaplatit za každého psa staršího 3 měsíců.
V termínu do 31. března jsou poplatky
vybírány v pokladně MÚ v 1. poschodí.
Alena Kolářová

Mým spoluobčanům

Předně chci popřát v tomto roce to, co se obvykle přeje – zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěch.
Zároveň ale jsem dlužen jedno vysvětlení.
V loňském roce jsem odstoupil ze zastupitelstva města, kam jsem úspěšně díky vaší důvěře
opětně kandidoval, v tomto volebním období
za sdružení nezávislých kandidátů Pohoda.
A právě pro tu důvěru, kterou jste mně dali,
jsem dlužen vysvětlení, proč jsem pokládal
své rozhodnutí ukončit činnost zastupitele
za jediné rozumné a hlavně odpovědné.
Nedomnívám se, jsem pevně přesvědčen, že
svými názory se kterými se netajím, i prioritami,
které pokládám za zásadní, jsem veřejně znám
a to byl důvod mé kandidatury. Předsevzetí
uplatnit alespoň zásadní stanoviska ve sporných, respektive diskutabilních záležitostech, se
však nepodařilo. Nebyl jsem sám, kdo byl jiného názoru, ale nikdy jsme se nestali (a ani stát
nemohli) směrodatnou většinou, což je průvodním jevem každého názorového dilema mezi
dvěma subjekty, z nichž jeden je slabší menším
zastoupením. Bohužel objektivitu v takové situaci nelze očekávat a z funkce zastupitele, kde
berete za směrodatný slib voličům jednat vždy
podle nejlepšího vědomí a svědomí v jejich zájmu a nemůžete, proto nezbývá než odstoupit.
Jiří Jirman

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ
Kašperskohorského zpravodaje
19. dubna 2013
články zasílejte na
e-mail: informace@kasphory.cz
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Poplatek za likvidaci odpadů v roce 2013
že tento zákon ve svém § 10 b) odst. 4
jej umožňuje navýšit až na 1 000 Kč na
jednoho poplatníka. Množství odpadu
nijak neubývá, naopak přibývá, a ceny
téměř všeho rostou, o tom se myslím nemusím tady rozepisovat. V konečné fázi
se navýšilo i DPH, v případě odpadů
z 20 % na 21 %.
Než se tedy začnete zlobit na nás, kteří
jsme, jak se říká „první na ráně“, podívejte se pozorně
Tab.: Statistika - hodnoty z roku 2011
na tabulku níže.
Jsou tam uvede• na odpad ve sběrném dvoře (vše mimo objemný
189 993 Kč
odpad)
ny celkové výdaje
• na separovaný odpad (sklo, papír, plasty)
301 266 Kč
na odpad, který
v
Kašperských
• na objemný odpad ve sběrném dvoře
295 095 Kč
Horách
lidé (fy• netříděný odpad (popelnice)
1 106 370 Kč
zické
osoby)
Celkové výdaje na odpady v Kašperských Horách
1 892 724 Kč
vyprodukovali.
• odměna za tříděný odpad od EKOKOMU
155 409 Kč
Je zde započí• za železo
99 880 Kč
táno, kolik město
• poplatek od fyzických osob a vlastníků rekreač824 931 Kč
zaplatilo za odpad
ních objektů
v popelnicích, za
Celkové příjmy odpadového hospodářství obce
1 080 220 Kč
odpad ve sběrném
dvoře a tříděný
- 812 504 Kč
Hospodářský v ýsledek města - ztráta
odpad ve zvonech.
Poplatník
Nejsou tu zapo• osoby s trvalým pobytem ve městě
1 363 osob
čítány odpady od
• počet staveb určených k individuální rekreaci + byty
286 objektů
právnických osob
Celkový počet poplatníků
1 649 osob
(firem a podnika-

jících osob), které musí mít uzavřenou
smlouvu se svozovou firmou zvlášť.
Na dalších řádcích tabulky je uveden
příjem města na úseku odpadového hospodářství, který je, jak vidíte na první pohled, o cca 800 000 Kč menší než výdaje.
Příjem tvoří místní poplatek od vás - fyzických osob a vlastníků rekreačních objektů, příjem za prodané železo a příjem za
tříděný odpad (sklo, papír, plasty) od firmy
EKOKOM, která se zabývá předáním sbíraných surovin k dalšímu zpracování. Při
dosavadním poplatku 500 Kč za 1 osobu
a 1 rekreační objekt, což bylo celkem k poslednímu prosincovému dni v roce 2011
celkem 1 649 poplatníků, se tedy vybrala
částka 824 931 Kč. Pokud se nyní zvýšil
poplatek o pouhých 50 Kč, stoupne příjem
od poplatníků cca o 80 000 Kč. A pokud
si porovnáte příjmy a výdaje obce, bude
muset město doplatit z vlastní kapsy místo
800 000 Kč „jen“ cca 720 000 Kč.
Na úspoře celkových výdajů se může
podílet každý z Vás, a to důsledným tříděním, kdy sice budou větší výdaje na tříděný odpad, ale i větším příjmem finančních
prostředků od EKOKOMU za produkty
k druhotnému zpracování.

pokračování ze strany 1

Pozemková držba v r. 2012

Příjmy

Výdaje

Pro rok 2013 byla schválena Zastupi-
telstvem města v Kašperských Horách
na základě zákona č. 565/1990 Sb., nová
obecně závazná vyhláška o poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Touto vyhláškou a na základě zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích byl poplatek mírně
navýšen. Záměrně píši mírně, proto-

si každý, tak jak jsem učinila já, může ověřit, že delegovaným zástupcem do Rady NP
Šumava za město byl radou města schválen
jednatel Kašperskohorských městských
lesů Ing. František Zahradník. Právě tak
nahlédnutím do zápisu z rady města lze
zjistit, že z přítomných radních ve složení
Brádle , Ešner, Chlada, Marek, Balounová
byli proti delegování pana Zahradníka
právě pánové Chlada a Marek a nikoli pan
Brádle.
Pan Chlada proto nemohl být z Rady
NP Šumava odvolán, když do tohoto orgánu vůbec městem delegován nebyl. Pokud
si zpětně vybavuji, jako místostarosta se se
mnou společně zúčastnil jednání k problematice NPŠ v Borových Ladech s tehdejším náměstkem ministra ŽP Ing. Mikem
a pak setkání s hejtmanem Plzeňského kraje MUDr. Zimmermannem na Modravě –
v obou případech se nejednalo o zasedání
Rady NP Šumava.
Ze svých zkušeností a poznatků z jednání Rady NP Šumava z let 2006 – 2010,
kdy jsem se jednání Rady NP Šumava jako
zástupce města pravidelně účastnila, mohu
pana Chladu i ostatní ubezpečit, že bylo
naprosto lhostejné, kdo v radě parku obec
zastupuje a i kdyby pan Chlada byl za město
delegován a chtěl sebevíc hájit a prosazovat
„zájmy vlastníka“, stejně by nic nezmohl ani
neprosadil. Do nástupu PhDr. Stráského
do funkce ředitele parku (únor 2011) lze

fungování a působení rady parku na správu
parku charakterizovat ve stručnosti – „psi
(starostové) štěkají a karavana (správa NP
v čele s ředitelem a s podporou MŽP) táhne
dál“. V současné době, resp. od roku 2010,
město v radě parku zastupuje Ing. Mäntl,
ředitel Kašperskohorských městských lesů,
který je zároveň členem výkonného výboru
rady NPŠ. Tolik tedy na vysvětlenou k domnělé „křivdě“ na panu Chladovi.
Jen nerada se vracím k minulosti, zvláště
pak v podobných záležitostech, jako byla
tato. Je zbytečnou ztrátou času a energie
hašteřit se nad malichernostmi, lépe je
se soustředit na to, jak společně spravovat a dál rozvíjet město – to by mělo být
shodným zájmem obou sdružení zastoupených ve vedení města.
Novou paní starostku znám mnoho
let jako velice zodpovědného, pracovitého člověka ochotného každému podle
svých možností pomáhat, a proto jí přeji
hodně sil a energie do práce v nové funkci; přeji jí podporu a pomoc od všech,
kterým na našem městě záleží, zejména
pak časté povzbuzení od těch, kteří se
nestydí vyslovit uznání za odvedenou
práci. To nejvíc pomáhá překonávat
složité situace při řízení a správě města
v současných komplikovaných legislativních podmínkách.
Alena Balounová
člen zastupitelstva města

Helena Marková
Odbor ŽP

Ještě 21. ledna 2013 do odpoledních hodin
jsem byla pracovnicí správy majetku, pozemkové držby, Města Kašperské Hory. Mojí každoroční povinností bylo kromě jiného začátkem ledna provést inventuru pozemků. Ráda
bych Vás tedy s jejím výsledkem seznámila.
Jenom připomínám, že Město Kašperské
Hory mělo svůj majetek v 19 katastrálních
územích, a to Řetenice u Stach, Nicov, Mílov
a Studenec u Stach, která jsou v Jihočeském
kraji, a dále v Plzeňském kraji jsou to katastrální území Kašperské Hory, Červená u K. Hor,
Dolní Dvorce u K. Hor, Filipova Huť, Horská
Kvilda, Kavrlík, Lídlovy Dvory, Opolenec,
Radešov u Rejštejna, Rejštejn, Svojše, Tuškov,
Vchynice-Tetov I., Zhůří u Rejštejna a Žlíbek.
Je to opravdu kus Šumavy. Záměrně jsem napsala mělo, neboť to se v roce 2012 změnilo – během
roku jsme koupili cca 12 ha pozemků v katastrálním území Kozí Hřbet – ve 20 katastru. Jsme
opravdu, co se majetku týká, bohaté město.
Inventuru pozemků jsem dokončila 10. 1.
2013 s tímto výsledkem: Město Kašperské
Hory má na svých listech vlastnictví zapsáno celkem 3 167 pozemků, přičemž
nejmenší pozemek má 2  m 2 a největší jsou
několika set hektarové, jejich celková výměra činí 67 937 245 m 2 v účetní hodnotě 177 997 887,60 Kč. V roce 2012 se nám
podařilo získat celkem 347 526 m 2 v účetní
hodnotě 504 737,60 Kč.
-bb-
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Strategie rozvoje cestovního ruchu
Strategie rozvoje cestovního ruchu je
dokument, který by měl pomoci zlepšit
a zefektivnit práci všech, kteří se na cestovním ruchu ve městě podílí. Strategie
rozvoje cestovního ruchu není jenom stoh
papírů, které by se založily do zásuvky
a nebyly by k ničemu. Strategii rozvoje
si můžeme představit jako takový návod,
jak vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve městě. Cestovní ruch má
velký ekonomický potenciál. Do městské
pokladny z něj plynou nejenom příjmy
např. z parkování nebo ubytovacích a rekreačních poplatků, ale také přináší nové
pracovní příležitosti pro místní občany,
stará se o kulturní a přírodní dědictví
města, případně poskytuje rozšířenou
nabídku služeb, které jsou jinak výhradně k dispozici pro turisty.
Strategii rozvoje cestovního ruchu
schválilo Zastupitelstvo města na svém
jednání 28. listopadu 2012 a dalo tím jasný signál, že cestovní ruch je vnímán jako
důležitá součást života v Kašperských
Horách.
Prvním krokem v naplňování strategie
rozvoje je vytvoření nové organizační
jednotky, která vznikne sloučením správy
hradu Kašperk a Městského kulturního
a informačního střediska pod pracovním

názvem odbor cestovního ruchu, kultury
a památkové péče (OCRKPP). Vedením
je pověřený kastelán hradu Kašperk
Zdeněk Svoboda. Díky tomuto sloučení
dojde ke spojení sil a prostředků, a tím
i k efektivní činnosti všech osob pracujících v oblasti cestovního ruchu, kultuře
a památkové péči.
Druhým krokem je vytvoření poradního orgánu Rady města pro cestovní
ruch, který bude složený ze zástupců
Města Kašperské Hory, podnikatelské
veřejnosti a dalších klíčových subjektů.
Tato pracovní skupina pro cestovní ruch
bude fungovat jako partner při jednáních
o rozvojových záměrech města, které
mají vliv i na cestovní ruch. Pro podnikatelskou veřejnost se zase tímto vytvoří
prostor pro projednání vlastních návrhů
na rozvoj cestovního ruchu v našem městě se zástupci místní samosprávy.
Třetím krokem je vypracování tzv. marketingového plánu, který se sestavuje
zpravidla na jeden rok. Tento dokument
obsahuje seznam všech akcí a činností,
které mají být v daném roce realizovány, tzn. přehled všech akcí, které se ve
městě pořádají, konkrétní způsoby jejich
propagace, jak se budou Kašperské Hory
prezentovat pro turisty (zda se budou vy-

dávat nové letáčky a prospekty, na jakých
internetových stránkách si město vytvoří svůj profil, atd.), jaké služby se budou
turistům nabízet, jak by mohla vypadat
případná forma spolupráce s místní podnikatelskou veřejností, zda bude město
usilovat o zvýšení počtu turistů a další.
Nedílnou součástí marketingového plánu je i finanční stránka, tzn., kde se získají peníze na financování jednotlivých
činností.
Podle schváleného časového harmonogramu by měly být výše zmíněné kroky
uskutečněné do konce prvního čtvrtletí
tohoto roku.
Veškeré informace o strategii jsou
k dispozici na městských webových
stránkách v odkaze http://www.sumavanet.cz/mukhory/strategie_rozvoje_cr.asp V případě jakýchkoli dotazů,
námětů nebo připomínek je k dispozici
e-mailová adresa destinace@kasphory.
cz nebo telefonní číslo +420 376 582 324
(Jana Švejdová). O všech plánovaných
krocích budou všichni zainteresovaní
pravidelně informováni.
Zdeněk Svoboda,
Jana Švejdová

Šumava nad zlato
Vážení spoluobčané, příznivci a návštěvníci našeho města.
Mnozí z Vás pamatují období před 15 20 lety v našem městě. Tehdy bylo mnoho
schůzí, petic a podobných protestních aktivit proti záměru těžby zlata v okolí města. Vytvořilo se tehdy občanské sdružení
Šumava nad zlato, které bylo hybnou silou
těchto akcí. V čele stálo několik našich zapálených občanů (namátkou pánové Stíbal,
Kintzl, Pokorný, Hail a jiní).
Protože se tehdy uvažovalo o více lokalitách v naší republice, obdobná občanská sdružení vznikla i zde. Ruku v ruce
pak byla i stanoviska místních samospráv
a vznik jednotného uskupení dotčených
obcí a měst, které by těžba bezprostředně
ohrozila, nebo je silně omezila. Toto sdružení se jmenovalo Čechy nad zlato1.
Výsledkem sdruženého, velice silného
odporu občanských aktivit a samospráv
proti těžbě byl rok 1997. Tehdy došlo
opravdu k vládnímu rozhodnutí o ponechání zásob zlata v zemi a úvahy o těžbě,
nebo přípravných pracích k těžbě tak byly
definitivně zastaveny.
Bohužel se v průběhu minulého roku
ukázalo, že rozhodnutí není trvalé a vláda
uvažuje vydat nový soubor opatření, která
by těžbu zlata ve vytipovaných oblastech

znovu povolila. A jak jde pokrok kupředu,
samozřejmě za jednodušších podmínek než
v době minulé. A přestože se jedná o nevratný, ekonomicky naprosto zcestný, akt
drancování státního území a jeho nerostného bohatství, vše se připravuje pro těžbu cizími společnostmi, bez státní účasti a vlivu.
Je nám všem jasné, že toto rozhodnutím o nevratném vydrancování posledních
zbytků toho, co ještě tato republika má,
je dáno hlavně politickou a ekonomickou
situací. Hádání, zloba, naschvály, nekompetentnost, korupci vidíme denně v přímých televizních přenosech ze zasedání
sněmovny, senátu... Vrcholem pak jsou
tiskové konference jednotlivých aktérů
těchto šaškáren. Výsledkem je potom častá
změna ministrů, ministerských úředníků
- vše naprosto nekompetentně, pouze jako
politický handl s tou či onou „parlamentní
stranou“. Musíme ale přiznat i evropskou
hospodářskou krizi. Nechci věřit tomu, že
pod hlavičkou EU je chaos ještě větší než
v České republice. Ale většina informací
z novin a televize svědčí pro.
Vážení občané!
Jak jste již zaznamenali v minulých číslech Zpravodaje, znovu se obnovila činnost
občanského sdružení Šumava nad zlato.

Účelem je zabránit přijetí vládních opatření
k zákonnému znovuobnovení možnosti těžby zlata v okolí našeho města. Znovu ožívají
i občanská sdružení v ostatních dotčených
lokalitách. Znovu se aktivizuje jednotné
sdružení měst a obcí v České republice,
kde jsou vytipovány zásoby zlata ....sdružení Čechy nad zlato. Město Kašperské
Hory bylo jedním ze zakladatelů sdružení.
Současné zastupitelstvo města je rovněž
proti těžbě zlata v našem regionu.
Vážení občané!
Všichni, kteří jste proti těžbě zlata
v okolí Kašperských Hor, prosím zvažte svoji aktivní účast na připravovaných
akcích o.s. Šumava nad zlato. O akcích
Vás budeme informovat, první proběhnou koncem letošního února. Času není
mnoho...vláda, sněmovna, senát má shora uvedené připravované legislativní návrhy projednávat již letos na podzim.
Za o.s. Šumava nad zlato Jindřich Ešner

1
Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob
Čechy nad zlato vzniklo v roce 1996 a bylo vytvořeno za účelem ochrany životního prostředí
v oblastech ohrožených průzkumem ložisek a těžbou zlata. Hlavním úspěchem bylo ve spolupráci
s dalšími subjekty prosazení zákazu kyanizace při
loužení nerostů do tehdejší legislativy.
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Hospodaření městských lesů
v roce 2012
Jaký byl rok 2012 v lesích Města
Kašperské Hory? Po letech kůrovcové kalamity byl rok 2012 ve znamení
nejmenších celkových těžeb a zároveň
i nejmenších kůrovcových těžeb za posledních 5 let.
Již v roce 2011 došlo k poklesu výskytu
kůrovce v našich lesích, ale rok 2012 zaznamenal jeho významný úbytek. Čemu
vděčíme za utlumení výskytu kůrovce?
Jak to tak bývá, došlo k souhře několika
faktorů. Včasné vyhledání a zpracování
kůrovcem napadených stromů našimi zaměstnanci bylo podpořeno přírodou, která
v lednu a únoru likvidovala přezimujícího
kůrovce silným mrazem. Její pomoc pokračovala vytrvalými srážkami v červnu a červenci. Vlhké počasí neumožnilo kůrovci
jeho zdárný vývoj.
I v dalších letech budeme dál důsledně
bojovat proti kůrovci, snížit na minimum
kůrovcové těžby tak, abychom se mohli věnovat naplánovaným zásahům.
Všichni doufáme, že nás nepřekvapí nějaká další (třeba větrná) kalamita.
Přehled těžeb za posledních 5 let je
následující:
Rok
2008
2009
2010
2011
2012

Těžba
celkem (tis. m3)
44
48
71
46
31

Z toho
kůrovec (tis. m3)
18
34
52
30
9

Pro zbytek lesního hospodářského plánu nám zbývá vytěžit v průměru ročně
33 tis. m3 dřeva (plán končí v roce 2017).
Několik základních údajů z roku 2012:
Těžba dřeva celkem
31 144 m3
z toho kůrovec
9 271 m3
vítr
5 435 m3
úmyslné
16 438 m3
Přiblíženo
30 935 m3
z toho harvestorem
5 069 m3
Prodej dřeva
26 428 m3
Pořez na pile
4 875 m3
Zalesnění
89,8 ha
		
(tj. 321 000 ks stromků)
Ožínání		
241 ha
Nátěry proti okusu
515 ha
Prořezávky
102 ha

Z další činnosti, která je běžně prováděna v našich lesích, lze uvést stavby a opravy oplocenek, výseky plevelných dřevin,
vyvětvování, prostřihávky, individuální
ochrany sazenic i ochrany mladých porostu proti loupání pomocí plastových pletiv.

Dále se pokračovalo ve výrobě štěpky pro
naši výtopnu. Z lesa bylo celkem dodáno přes 2 000 prm štěpky a na odvozním
místě je připraveno minimálně 3 000 prm
hmoty pro štěpkování. Zároveň byl vyvážen i klest pro další prodej.
Jako každý rok se pokračovalo v obnově a údržbě lesních cest, svážnic a skládek v celkové hodnotě 1 925 tis. Kč.
Byla opravena např. cesta na „Flusárnu“,
„Horní svážnice“ u Svojší. Po přívalových deštích si vyžádaly opravu i cesty
do „Nebe“ a na „Štýbr“. Proběhlo mnoho
dalších drobných oprav cest i můstků.
V oblasti myslivosti se pokračovalo ve
zvýšeném odstřelu vysoké zvěře a to celkem 78 ks.
Z programu rozvoje venkova jsme realizovali nákup pluhu, podkopového zařízení a štípačky v hodnotě 800 tis. Kč.
Bohužel změnou pravidel MŽP bylo
ukončeno vyplácení dotací na smrkovou sazenici a na zajištění kultur
smrku. Tímto opatřením jsme přišli
o 1,2 mil. Kč.
Přesto mohu konstatovat, že rok 2012
byl úspěšný. Podařilo se nám dobře zpeněžit vytěženou dřevní hmotu a i přes
velké náklady na pěstební činnost (v dalších letech nebudou menší) se nám podařilo odevzdat městu 14 mil. Kč v nájmu.
A nejen prací živ je člověk. V loňském
roce proběhly v naší režii dvě kulturní
akce. 26. 5. 2012 jsme uspořádali na našem krásném náměstí oslavy u příležitosti 20. výročí založení městských lesů.
Program zpestřili svým vystoupením
Povltavští trubači, několika vstupy tanečníci a tanečnice, hudební skupiny. Všichni
návštěvníci využili drobného občerstvení a vydrželi na náměstí do pozdních
hodin.
Druhá akce se konala 7. 10. 2012. Opět
ožilo náměstí a vzápětí se zaplnil kostel
Svaté Markéty do posledního místečka. Za zvuků lesních rohů Povltavských
trubačů a sboru zpěváků vnesli naši hajní
do kostela uloveného jelena na nosítkách.
Všem přítomným se tajil dech při pohledu
na nádherného krále lesa. Po 70 letech se
zde opět konala „Hubertská mše“. Díky
našemu panu faráři to byl zážitek vskutku
nevšední.
Zároveň touto cestou chci poděkovat
všem zaměstnancům a živnostníkům za
dobře odvedenou práci a jsem přesvědčen,
že i nadále naše činnost bude ku prospěchu
lesního majetku a přínosem pro obyvatele
města Kašperských Hor.
Miroslav Mäntl
jednatel KML

Počasí v roce 2012
v Kašperských Horách
Celkově byl rok 2012 srážkově normální a teplotně opět nadnormální.
Počátek roku začal velmi teplým počasím a tak 2. 1. bylo naměřeno 10 °C. Pak
se postupně začalo ochlazovat a příliv
studeného vzduchu vyvrcholil v první
polovině února. V tomto období bylo
zaznamenáno celkem 5 arktických dnů,
to znamená, že teplota přes den nevystoupila nad -10 °C. Jelikož zároveň byla
malá sněhová pokrývky docházelo k poruchám na vodovodním řádu. Ke konci února se již začalo výrazně oteplovat
a následoval suchý a teplý březen s teplotou až 18 °C. Duben byl správně aprílový, od každého počasí trošku. Květen
poměrně chladný a opět s mrazíkem.
Červen hodně deště a na konci tropická
noc. Červenec se opravdu letně nevyvedl, hodně srážek a bouřek (celkem 13)
a pouze 5 dní s teplotou nad 25 °C.
Srpen trochu zachránil léto a září se o to
taky snažilo. Říjen pokračoval v příjemném teplém počasí, ale o to bylo větší
překvapení, když 27. 10. padal první
sníh a nakonec ho bylo celkem 15 cm.
Listopad pokračoval v duchu teplého
podzimu s přídavkem mlh. První polovina prosince nám přinesla sníh, který
na svátky vánoční zmizel zásluhou plusových teplot a svítícího sluníčka.
Několik údajů:
Maximální teplota (20. 8.)
31 °C
Minimální teplota (6. 2.)
-21 °C
Úhrn srážek
886 mm
Max. vrstva sněhu (12. 12.)
30 cm
Sněhová pokrývka
86 dní
Počet dnů se srážkami
163 dní
(o 21 dní víc něž v roce 2011)
Počet slunečných dnů
127 dní
(o 10 dní méně než v roce 2011)
Počet dnů s bouřkou
30 dní

A několik zajímavostí:
1. - 14. 2.
16. 3.
29. 4.
14. 5.
16. 5.
29. 6. - 30. 6.
3. 7.
21. 8. - 22. 8.
26. 9.
27. 10.

5 arktických dnů
+18 °C
+28 °C
mráz -2 °C hodně nám toho
pomrzlo
padal sníh s deštěm
tropická noc, kdy nám teplota neklesla pod 20 °C
za 12 hodin 63 mm srážek
opět tropická noc
+27 °C
první sníh

Příjemně prožitý rok 2013 Vám všem
přeje

Miroslav Mäntl
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Předškoláci informují
Opět se setkáváme na stránkách
Kašperskohorského zpravodaje s otázkou „co je nového u předškoláků?“
Odpověď zní: velice jsme se zlepšili ve
svých činnostech, vědomostech, získáváme i nadále vědomosti ze světa ekologie,
ze svého okolí, zapojili jsme se do akcí školy, města.
V listopadu jsme se seznamovali s podzimní přírodou, která hýřila ohromnou paletou barev, povídali jsme si o volně žijících
zvířátkách, hmyzu, ptactvu, o tom, jak se
připravují na zimu a jak jim můžeme pomoci, pozorovali jsme listnaté, jehličnaté
stromy, keře, opět čerpali motivaci z přírody do svých činností. Na zvířátka, která
se ukládají k zimnímu spánku, jsme si sami
zahráli uspořádáním pyžamového dne.

nočním čase jsme se naučili spoustu básní,
písní, koled se zimní a vánoční tématikou.
Naučili jsme se modernější verzi dramatizace pohádky „O řepě“, což jsme předvedli na předvánočním posezení seniorů
v Horském klubu a poté na vánoční besídce v místním kině. Moc jsme se těšili na
Vánoce a vánoční dárečky. Ve školce jsme
si napekli perníčky, kterými jsme si ozdobili vánoční stromeček. Moc pěkně voněl.
Velkým překvapením pro nás byla vánoční
nadílka a představte si, že dokonce velice
krásný dárek jsme dostali až z partnerského
města Grafenau, a to velkou mašinu z polyuretanové hmoty, kterou můžeme rozložit na jednotlivé díly a sestavit si z nich
průlezky, dráhy, což ovlivňuje naši fantazii
a samozřejmě pohyb. Moc děkujeme!!!

Návštěva divadla
v Plzni
Na 24. ledna jsem se moc těšila,
protože jsme se se školou vydali do
Plzně na Smetanovu operu Tajemství.
Autobusem jsme jeli skoro dvě hodiny.
Prošli jsme se kolem plzeňského náměstí, obdivovali jsme krásné štíty starobylých domů i moderní zlacené kašny.
V divadle jsem seděla s kamarádkami
v první řadě, takže jsme měly všechno
z první ruky. Také jsme se zájmem sledovaly dirigenta.
Děj Smetanovy opery jsme všichni
znali, tak jsme mohli vnímat nejen krásnou Smetanovu hudbu, zpěv sólistů, ale
také velmi pěknou scénu. Nakonec se
Vít a Blaženka vzali, jejich láska zvítězila nad tvrdohlavostí otců Kaliny
a Maliny.
Návštěvu divadla v Plzni bych všem
doporučila.
Markéta Kurzová, V. tř.

Opravdu jsme my všichni, i učitelky, tento
den strávili v pyžamu. Hráli jsme si různé
hry, soutěžili jsme, připravili jsme domeček
pro ježka. Na tento den určitě nezapomene
ani náš pan školník. Zapojili jsme ho do
hry tím, že si zahrál na rysa, který pátral
po špatně ukrytých zvířátkách. Znalosti
o přírodě jsme zúročili při besedě s myslivci, které naše dobré vědomosti velice dobře
překvapily a byli s námi velice spokojeni.
Dále jsme pod stromečkem našli stavebnice, autíčka, knihy, míče, hokejky,
výtvarný materiál, panenky, konstruktivní
hry, korálky. Vše bylo super a nové hračky
si velice užíváme.

Navštívili jsme i přírodovědeckou záchranou stanici pana Lukeše, kde jsme se seznámili s osudem jednotlivých, zde žijících
zvířat a ptáků, navštívili jsme IS CHKOŠ.
V čase adventu jsme se se svými výrobky
prezentovali na prodejní vánoční výstavě
v místním kině. Připravili jsme vánoční
dekorace, které se návštěvníkům velice
líbily. Také nás navštívili čerti a Mikuláš
s jejich nadílkou. Zapojili jsme se do soutěže „Nejkrásnější anděl“ vyhlášenou místní
farností. Doufáme, že jsme se svými andílky udělali radost návštěvníkům kostela sv.
Markéty. V tomto velice krásném předvá-

Na začátku ledna jsme zavzpomínali na
krásné Vánoce. Opět jsme se sešli i s rodiči na další tvořivé dílničce, kde jsme si nalepovali sněhuláky, slepovali jsme z krabiček různé roboty. Zde se projevila naše
představivost a fantazie rodičů. Abychom
se také postarali o ptáčky v zimě, vytvořili jsme pro ně závěs z tuku a semínek.

Rodiče byli informováni panem ředitelem
o zápisu do první třídy a s ním souvisejícími novinkami, okolnostmi. Také jsme
poseděli u občerstvení a rodiče si mezi
sebou hezky popovídali. Rodičům jsme
předvedli vánoční vystoupení s tříkrálovou koledou.
Poté jsme se vrhli do učení a věnovali
jsme se přípravě na zápis do první třídy.
Vypracovávali jsme různé úkoly, při nichž
jsme soutěžili v počítání, poznávání geometrických tvarů, zdokonalovali jsme prostorovou orientaci, učili se básničky, písničky, hlavně se zimní tématikou. Všichni,
kteří chceme jít do školy, se umíme podepsat, známe svoji adresu, a také i začáteční
hlásku slova. U zápisu jsme se velice snažili. I když se v některých chvílích projevila
trocha trémy a nejistoty, paní učitelky nás
uměly pěkně podpořit, a tak jsme plno věcí
zvládli.
Touto cestou děkujeme všem těm, kteří
nám věnovali spoustu času, dárečků, financí, nejen o Vánocích, ale i během celého školního roku, všem těm, kteří se o nás
starají.
Vaši předškoláci z MŠ
a naše učitelky Radka a Dáša

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Žijeme zdravě

Milí čtenáři kašperskohorského zpravodaje, chtěla bych vás tímto pozdravit ve školním roce. Můj příspěvek se opět týká našeho
dlouhodobého projektu. O realizaci prvních
dvou témat jsem informovala dosti podrobně
v minulých zpravodajích. Tentokrát se pokusím informace stručně doplnit.
V předešlém školním roce jsme ještě
zvládli připravit mnoho aktivit zaměřených
na zdravé stravování a pohyb. V tématu nazvaném „Zelenina má zelenou“ žáci vyplnili dotazníky, z kterých vyplynula následující zjištění: Čtvrtina našich žáků nesnídá!
7 žáků z 65 dotázaných nejí celé dopoledne!
Někteří žáci k snídani pijí kávu! 14 oslovených žáků uvedlo, že nejčastěji pijí energetické nápoje a coca colu! Tato čísla nás vůbec
nepotěšila. Naopak příjemné zjištění bylo,
že naše děti pijí také ovocný čaj a vodu, ve
svém jídelníčku většině z nich nechybí ovoce
ani zelenina. Nejoblíbenější ovoce je jablko,
„nej“ zeleninou byla salátová okurka a TOP
jídlem se stala svíčková. Zpracované dotazníky jsme zveřejnili a přidali k nim komentáře, jak se správně stravovat a proč.
Bylo toho hodně a bylo by to opět na
dlouhé povídání a já jsem chtěla být stručná. Přesto ještě musím zmínit jednu akci.
Každý ze žáků 2. stupně přinesl vlastní recept na hlavní jídlo. Jednotlivé třídy vybraly
tři z nich a žáci je se svými učiteli uvařili,
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nafotili a ochutnali. Vznikla brožura dvanácti receptů, kterou nám v omezeném
počtu pomohl vytisknout městský úřad.
Výsledek byl potěšující a my ještě jednou
tímto děkujeme za podporu a vstřícnost.

Poslední téma loňského školního roku
„Hejbejte se kosti moje“ vybízelo k pohybovým aktivitám, které se snažíme připravovat každý rok. Navíc jsme vyhlásili anketu
o nejlepšího sportovce a sportovkyni naší
školy. Žáci v anonymním hlasování vybrali
Nicole Ondráčkovou a Dominika Bartoše.
Ti byli slavnostně vyhlášeni a odměněni.
Letos jsme školní rok zahájili tématem
„Ve zdravém těle zdravý duch“ a o tom zase
příště.
Miroslava Melicharová

Druhá šance
Poslední lednový den si žáci domů ze
školy odnesli – černé na bílém, jak se jim
v I. pololetí dařilo. Ne všichni jsou spokojeni se známkami. Stejně tak nebýváme spokojeni ani my – učitelé. Přesto se najde několik žáků, kteří mají na vysvědčení samé
“biče“. Obvykle to jsou nejen žáci nadaní,
ale také pilní, kteří berou školu vážně.
Vrásky na čele nám dělají děti, které
svůj talent nerozvíjí, jsou spokojeny i se
čtyřkami, někdy dokonce mají sníženou
známku z chování.
Téměř se zdá, že jim jejich průměrnost,
často i podprůměrnost vyhovuje. Na internetu si přece všechno najdou, bez problémů se
dostanou na učební obory nebo střední školy,
které si vyberou. Všichni žáci bez výjimky
potřebují podporu v rodině, občas šťouchanec, když lajdačí nebo něco vyvedou. Přesto
někteří rodiče nesledují známky v žákovské
knížce, pak se samozřejmě diví, cože to má
za známku jejich potomek na vysvědčení.
Proto věřím, že II. pololetí bude i druhou šancí pro všechny, kteří si chtějí
zlepšit známky. A vy, milí rodičové, nezapomínejte na své nezdary a neúspěchy
a nemějte na své děti přehnané požadavky. Tak s chutí do toho!
-vk-
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VrAKOVIŠTE
ˇ

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
!!!!! Vybíráme zdarma autovraky všech značek !!!!!
(vydáváme potvrzení o ekologické likvidaci vozidla potřebné k trvalému
vyřazení z evidence vozidel)

!!!! Vykupujeme bouračky Peugeot, Citroën novějších typů !!!!

Autocentrum

Kašperské Hory
(areál vedle firmy Medica Filter)

Smetanova 403
Tel: 602 415 716

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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Tříkrálová sbírka 2013
My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví
přejeme vám, štěstí zdraví dlouhá léta, my
jsme k vám přišli z daleka, z daleka je cesta
naše, do Betléma mysl naše...

Milí dárci i koledníci,
už po sedmé v prvním lednovém týdnu
zněla tříkrálová koleda ulicemi našeho
města. Sbírka se stala už tradicí díky všem,
kteří se různými způsoby zapojují.
Letos se mi v průběhu sbírky často vybavoval první rok, kdy jsme nesměle a přitom
se zápalem pro dobrou věc vyráželi do ulic.
Tehdy málokdo věděl, kdo jsme a k čemu
sbírka slouží, často jsme museli vysvětlovat, často zpívat za zavřenými dveřmi...
Věděli jsme, že začátky každé dobré věci
nebývají snadné, a tak následující rok jsme
vyrazili znovu se stejným nadšením. To
už jsme byli srdečně vítáni a často i zváni na občerstvení domů. Letos jsme vyšli

Farní ohlédnutí

Advent má prý být dobou ztišení a vnitřní přípravy na příchod dítěte Ježíše. To
se nám ale s O. Tomasem nemůže stát.
V jeho přítomnosti je každá doba naplněna aktivitou a prací pro druhé. Naštěstí
jsou všechny činnosti, k nimž nás inspiroval, prodchnuty pravým smyslem Vánoc
a Ježíšova příchodu na zem. Proto je asi taková činnost tím nejlépe prožitým adventem.
Advent jsme díky paní Sedlářové a Muzeu
Šumavy začali společným koncertem Naděje,
při němž jsme získali další prostředky na náš
příspěvek k opravě kostela sv. Markéty. Na
radnici všechny potěšila výstava bohaté sbírky betlémů včetně nového Kašperskohorkého
betlému, při jehož zhlédnutí jsme se všichni
radovali ze známých budov i postav našeho
města. Výstavu instaloval Dr. Horpeniak,
který také s jáhnem Pečeným zorganizoval krásnou Mikulášskou nadílku v prostorách Horského klubu. V rychlém sledu pak následovala poutní mše v kostele
sv. Mikuláše. O hudební doprovod se postaral nově vzniklý sbor Metanoia, v němž
zpívají i někteří kašpersko-horští farníci.
Díky neúnavné práci Jarky Korandové s dětmi opět vznikla série Živých betlémů, které
nás o adventních nedělích nenásilně provedly
dobou adventní a putováním Marie a Josefa
do Betléma ke sčítání a pak až do betlém-

už po sedmé s jistotou, že v Kašperských
Horách, v Rejštejně i na Srní už nás čekáte
a jak jsme často slyšeli, bez králů si začátek roku neumíte ani představit. Utvrdilo
mě to v jedné věci, že dobré úmysly, dobré
dílo si srdce lidí vždycky dobudou, stačí jen
vytrvat.
Jak už jistě víte, sbírku organizuje v našem kraji Oblastní charita Sušice. Peníze
jsou účelně využity pro osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížných
životních situacích a samozřejmě v péči
o seniory. Např. v roce 2010 pomohla
tříkrálová sbírka financovat nákup dvou
ojetých vozů, které umožňují dopravu
za uživateli sociálních služeb do obcí na
Sušicku a Kašperskohorsku.
Důležitou součástí sbírky je tedy kasička
na vaše dary potřebným lidem, ale to není
vše...
Koledníci na začátku dostanou požehnání a posvěcenou křídu, vychází tedy do ulic
s těmito dary pro vás. Přináší požehnání
a posvěcenou křídou píší nad dveře nápis
K+M+B, což v překladu z latiny znamená
Kristus ať žehná tomuto domu. Tedy sbírka je vlastně takovým vzájemným obdarováním, setkáváním a společnou radostí...
Protože bez skvělých a obětavých koledníků by sbírka nebyla možná, patří jim
jako každý rok jmenovité poděkování.

Dětem: Vojtovi Bubelovi, Daníkovi a Mírovi
Fanfulemu, Martinovi Petrovi, Katce
Přibylové, Terezce a Markétě Moreové,
Helence Moravcové, Andrejce Novotné,
Julince a Sandře Soukupové, Aničce
a Elišce Skýpalové, Karolínce Voldřichové
a Nikolce Zifčákové. Dospělým: Martinovi
Kanalošovi, Markétě Krčilové, Josefovi
Mrázovi, Radkovi Nakládalovi a Božence
Smílkové.
Letos se při Tříkrálové sbírce
v Kašperských Horách, v Rejštejně a na
Srní vybralo 24 290 Kč a v celé sušické
oblasti 191 469 Kč.
Rok co rok poznávám, že v našem městě
i okolí žijí lidé, kteří mají otevřená srdce
a nejsou lhostejní k druhým.To je veliká
věc.Všem ,kteří se do sbírky zapojili ať už
jako dárci nebo koledníci, upřímně děkuji
a v příštím roce zase na viděnou!

ské jeskyně k narození Ježíše. Nebyl by to
O. Tomas, aby sám sobě nenaložil nejvíc.
Proto z vlastní iniciativy, krom práce ve
farnosti, zorganizoval pro školu vánoční
anglické zpívání, vánoční divadlo a soutěž
ve výtvarném zpracování andělů, kteří nás
pak celé Vánoce těšili na výstavě v kostele
a které si mnozí z nás odnesli domů a těší
se s nimi dodnes. Navíc časně ráno, ještě
za svítání sloužil v kostele sv. Markéty několik rorátních mší (jsou to adventní mše
a jejich název pochází z latinského „rorate coeli“ – vyroste nebesa), které jsou tou
nejvlastnější duchovní podstatou adventu.
Těsně před Vánoci uspořádal pro farníky
jednodenní duchovní přípravu na Vánoce.
Proběhla skoro v rodinném duchu a všechny, kteří se zúčastnili, potěšila a obohatila.
Půlnoční mši, včetně hudebního doprovodu jsme letos zvládli svépomocí a byla
možná krásnější a důstojnější než ty předešlé. Alespoň o tom svědčil zcela zaplněný kostel. Lidé jsou o Vánocích nejraději
doma s rodinou. Přesto byl při koncertu
Nezmarů a následně na Rybově mši vánoční v provedení klatovského sboru Šumavan
a s obnovou manželských slibů kostel zcela
zaplněný. Pro mnoho párů to bylo krásné
potvrzení smyslu společné cesty životem.
Možná jste si všimli, jak krásně byl le-

tos ozdobený nejenom kostel, ale všechny farní akce. Alenka Bernardová, která,
ač z Úbislavi, je naší věrnou farnicí, má
nejenom zázračné ruce, ale i nejhodnější srdce a vždycky vymyslí něco krásného.
Nadto měla pomocníky, kteří se obětavě postarali o nádherný adventní věnec.
A protože Vánoce nekončí Silvestrem,
je třeba se zmínit ještě o Tříkrálové sbírce ve prospěch Charity, kterou už tradičně a zcela bezchybně zorganizovala Jarka
Korandová. Sbírka vynesla pěknou sumičku. Při mši svaté na Zjevení Páně (dříve
svátek Tří králů) koledníkům požehnal
O. Tomas a zazpívala skupina Druhý pokos, která po celý rok obohacuje folkovou hudbou naše mše pro rodiny s dětmi.
Co říci závěrem? Naše slavení Vánoc se letos
posunulo z okruhu úzké biologické rodiny
do té širší rodiny farní a stejně jako se zvětšil počet členů naší rodiny, zvětšila se i naše
vánoční radost a naděje. Teď jsme sice rádi
vpluli do méně hektické doby mezidobí, ale
příští týden už je Popeleční středa a začíná
půst. A my máme jen čtyřicet dní na to,
abychom se společnou prací a modlitbou
připravili na Ježíšovo utrpení, smrt a zázrak
zmrtvýchvstání.

Za OCH Sušice Jarka Korandová

Za Kašperskohorskou farnost
Helena Pekárková
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Noční můra zemědělců
Dovoluji si čtenáře Kašperskohorského
zpravodaje seznámit s dopisem, který zasílám na Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí,
Ředitele NP a CHKO Šumava a SZIF
– RO – České Budějovice (Státní zemědělský intervenční fond).
Vážený pane ministře,
jmenuji se Alena Chladová, žiji
v Kašperských Horách a spolu s manželem
soukromě hospodaříme bezmála 20 let.
Až doposud nás zemědělství živilo,
avšak obávám se budoucnosti. Chováme
skot, ovce, kozy a ostatní malá hospodářská zvířata. Pro zpestření máme na svém
pozemku i pět daňků.
Proč Vám ale píši? V okolí se dle mého
názoru nekontrolovatelně rozmnožuje rys
ostrovid. Když ho před léty ochranáři se
slávou vypouštěli, slibovali, že rys bude regulovat nemocné srnčí. To už dávno není
pravda! Rys čím dál tím více reguluje naše
majetky.
Jen na naší farmě za 20 dní zakousl 4 kusy (3 daňky a 1 kozu) a budu po-

S názorem ochranářů, že zatím likvidují
daňky a ty že nemáme chovat, nesouhlasím. Musí si uvědomit, že daňky si někdo
koupil, chová a stará se o ně na svých oplocených pozemcích, které jsou vyčleněny
z mysliveckých honiteb. Mimochodem,
těch pár daňků jako krmivo pro rysa brzy
dojde a pak? Pak se pustí do ovcí a koz,
které mu na jaře spolu s mláďaty ze stájí
pustíme na pastviny.
Nyní k samotnému rysovi!
Zabíjením mých zvířat mě rys nepřesvědčil, že loví nemocné kusy nebo z hladu. Zabil a ožral 2 ks, 1 ks zabil, kozu
kousnul do krku a ta se na následky za
dva dny udusila. O to více mě mrzí, že tři
(matky) už čekaly mláďata. Proč musí trpět tato zvířata? A proč si rys může dělat,
co chce?
Práva rysů jsou nadřazena nad práva
ostatních zvířat, koneckonců i samotného
člověka.
Ano, je chráněný zákonem, ale to sou-

Proč si myslím, že se rys nekontrolovatelně přemnožuje?
Dovolila jsem si vypracovat tabulku.
Logické srovnání při regulaci hospodářských zvířat a neregulaci rysa. U ovcí jsou
brány hodnoty z mé 20leté praxe a jsou
optimální, kdežto hodnoty rysa jsou spíše
minimální.

Tab.: Regulace hospodářských zvířat a neregulace rysa
Rok
1.

2.
*
**

Počet
mláďat

Z toho
samec

samice

10 koček

20

10

16 ovcí

29

20 koček

40

Počet
matek

10 ovcí

18

Zůstatek
Chovné
samec samice
0*

6**

10

10

10

15

14

0*

9 **

20

20

20

20

9

9

beránky hospodář porazí na maso
3 jehněčky hospodář porazí na maso – rozumný výběr do chovu

kromé vlastnicví lidí také! Já i ostatní zemědělci pobíráme dotace, musíme a chceme dodržovat určitá pravidla. Mezi ně
patří i určité předepsané množství zvířat
VDJ (velká dobytčí jednotka) na ha apod.
Tohle vidím do budoucna jako velký
problém.
Některé názory ochranářů, pracovníků CHKO a Národního parku
Šumava:
kračovat. V našem okolí 10 km Červená
– 3 daňci, Vögelsang – 3 daňci, Zdíkov
– 2 daňci, Tuškov – telko, ovce. Rejštejn
- přes léto kolem 20 ovcí. Tyto škody nemohla udělat jedna rodinka. Jen kolem
naší 6 ha ohrady, 200 m od zástavby města, se pohybuje kocour a kočka se dvěma
koťaty. A kolik jich bude na jaře? 8 nebo
10? Při jejich spotřebě se obávám o naše
30 kusové stádečko ovcí a koz.

100% průkaznost, že škodu spáchal rys!
– Z toho vyplývá několikrát denně kontrolovat stáda – počítat ks, hledat na pozemku! Kde brát čas?
Příklad: Zvíře rys zakousne večer, ožere
ho a odejde, nastupuje další škodná – lišky,
jezevci, straky, dravci (i ty zde máme) – nastává výmluva ochranářů: „Není to práce
rysa!“
Případná peněžní kompenzace!
– Nikdy neřeší chovatelskou hodnotu
zvířete. Je zdlouhavá a časově pro zemědělce velice náročná.
Můj návrh: Ať nám ochranáři místo peněz seženou náhradní chovná zvířata.

Musíte se ztrátami počítat!
– Proč? Je to můj majetek, svoje zvířata
krmím a starám se o ně.
Musíte zabezpečit pozemky!
– Máme ohradu z 1,60 m pletiva, nestačí! Nezabírají elektrické ohradníky,
plašiče (světlo, hluk pachy). A proč mi
na své náklady máme pořád budovat?
Rys je u nás. Naše zvířata také nepáchají škody na pozemcích CHKO a NP.

Ovce rodí:
1 – 2 jehňata

16 ks

20 koček a 10 kocourů
16 + 9 = 25 ks

20 koček + 40 koťat
+ 10 kocourů = rysů
za 2 roky 70 ks

ročně ø 1,8 ks / ovci

Rys rodí:
2 – 3 koťata
ročně ø 2 ks / matku
Ať jsou počty ochranářů jakékoliv pořád
platí: 1 + 1 = 2 * 2 = 4
Já vím, pane ministře, že mé problémy
se Vám můžou zdát malicherné, ale chtěla
jsem jen vědět a zjistit, jestli slova politiků
jsou pravdivá: „Jsme tady pro lidi a pro své
voliče!“
Doufám, že se někdo touto problematikou začne rozumně zabývat. Neumím
si představit namísto skopového jíst v budoucnu rysy.
S přátelským pozdravem
Chladová Alena,
soukromý zemědělec
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Není zlatem co se třpytí

V lidových příslovích je mnoho moudra. Padají však často na neúrodnou půdu,
čehož důkazem jsou dějiny. Bohužel až
do dnešní doby, ( která se sama označuje
za vyspělou civilizaci), jsme toho očitými
svědky. Není však třeba si zoufat. Přece jen
v každé generaci nemalá její část přejímá
odkaz a navazuje dalšími nesmazatelnými duševními hodnotami. I kulturními
památkami, které vyžadují péči trvalou
údržbou.
Již z pradávna - ze čtvrtého až pátého
století před naším letopočtem jsou dochovány důkazy o úvahách původu světa,
o dobru a zlu v postavení člověka v povaze společnosti, jako je tomu příkladně
v antické řecké filozofii. Jsou dochovány
i kulturní památky z této doby - umělecká díla, i torza staveb. Vezmeme-li to jen
pouze čistě pragmaticky, (což je bohužel
charakteristické uvažování většiny současné populace), tato místa mají nesmírný
význam pro daná území z hlediska turistického ruchu a jeho přínosu pro podnikatelské záměry a jsou v tomto směru
značně lukrativní.
V našem pásmu v srdci Evropy, ač jsou
i zde stopy pravěkého osídlení, začal vývoj
o tisíciletí později a na Šumavě z kulturního hlediska hlavně za Karla IV., zaslouženě nazývaného Otcem vlasti.
Proč tato úvodní rekapitulace? I zde
platí přísloví, že Vše souvisí se vším.
Vzhledem k nepoučitelnosti se opakují
i dějinách našeho národa spory o jakousi
„vyšší ideu“ vedoucí k následkům nejen
na ztrátách životů většinou bezúhonných občanů, ale i vandalského ničení
významných kulturních hodnot. A tak
jako z dob tažení husitského vojska bylo
i po roce 1948 až do roku 1989 v sudetském pohraničí Šumavy ve vojenských
újezdech totálně srovnáno se zemí mnoho vesnic a usedlostí i desítky sakrálních
památek - kostelů a kaplí. Mnoho dalších sloužilo k účelům vojenského skladu
i k potřebám civilním. Jen ojediněle se
podařilo zachránit alespoň zlomek unikátních uměleckých děl z interiérů těchto staveb.
Odpouštět je vzácná vlastnost, ale: Co
nechceš, aby ti jiný činil, nečiň ty jemu,
či Kdo po mně kamenem, já po něm
chlebem.
Naštěstí zůstala nedotčena nejen dominanta náměstí, ale celého sídelního útvaru města Kašperské Hory - arciděkanský
kostel sv. Markéty, dnes kulturní památka
České republiky.
Kašperské Hory vzkvétají, při důsledném zachování jejich unikátního historického vzhledu je zrekonstruované
náměstí, po jeho obvodu jsou luxusní
hotely, realitní kanceláře, apartmánové
domy, Muzeum Šumavy s nadstandartní galerií, kavárny, restaurace, obchody.

Jen to původní vzácné kulturní dědictví,
kostel sv. Markéty, až do nedávné doby
vyhlížel jako chudá příbuzná celého
toho vzrůstajícího komfortu obklopujíc
jej jako smuteční věnec. Tento na první
pohled ostrý kontrast nemohl ujít žádnému návštěvníkovi a byl vizitkou každého
z nás. Ten, který od konstatování přešel
k činům a přišel s myšlenkou i skutkem
k rekonstrukci této památky, nebyl a nebude jmenován, protože by si to nepřál
,a to i když již není mezi námi. Velcí lidé
nedělají velké skutky pro své vlastní zviditelnění. Opět lidové moudro: Světská
sláva – polní tráva. Bohužel vzácný úkaz,
většinou tomu bývá naopak – vše se musí
vyplatit a dobře prodat a tam, kde mně
to ( zdánlivě) nic nepřinese, buď dělat
mrtvého brouka, nebo uplatnit vzniklé
finanční ztráty způsobené třeba havárií zastaralého rozvodu vody města jako
příspěvek na opravu kostela. Z hlediska
čistě podnikatelského to lze pochopit,
zvláště, když jde o hotel či restauraci. Tam jsou ztráty nejen na zisku, ale
i o poškození dobrého jména. Nelze však
slučovat neslučitelné. Všude tam, kde jde
o nejvíce lukrativní místa pro turistický
ruch a právě z důvodů unikátní přírody
a s bohatou historií dokladovanou zachovalými historickými památkami, jsou
problémy totožné a musí se s nimi počítat. Příkladně „Stověžatá matička Praha“
by se tak již mohla ocitnout v rukou exekutorů, kdyby podnikatelé své finanční
ztráty vymáhali na magistrátu. Dalším
zásadním argumentem je skutečnost, že
podnikatelé mohou mít sídlo firmy někde úplně jinde, než je provozována její
činnost a tudíž daně z podnikání odvádí
do jiných měst a obcí k jejich nemalému
užitku.
Poděkováním všem, kteří přispěli
k novému lesku kostela sv. Markéty, byť
i jen jednou korunou do umístěných sbírkových kasiček, neboť Kdo z mála dává
– dvakrát dává, byl benefiční koncert
o první adventní neděli 2. prosince 2012.
Koncert byl nazván koncertem „Naděje“
a podílelo se na něm pět pořadatelů.
Název Naděje v sobě neskrýval jen naději pro obnovení krásného a důstojného
vzhledu kostela sv. Markéty, ale i naději
v naše lepší nesobecké „já“, které je a bude
stále potřeba. Je třeba jen dodat k tomuto
článku, jehož kostrou jsou citáty lidového moudra, že nutné finanční náklady
spojené s realizací koncertu, nebyly jeho
pořadateli „zaúčtovány“ jako příspěvek
na stavební rekonstrukci kostela, ale byly
ze soukromých prostředků pořadatelů,
s výjimkou příspěvku Římskokatolické
farnosti Kašperské Hory, který mně byl
předán a vhozen do sbírkové kasičky.
Iva Sedlářová

Stáří
Za ranních mlh,
jak věrný můj druh,
klepe mi na dveře stáří.
Když překročím práh,
jak strážce i vrah
cestu mi zastoupí stáří.
V noci pak měsíc škvírami rolet
spánek mi zahání stáří.
Ve dne když srdce začne mě bolet
není to nic než stáří.
A když příval zlých slov na mě se snese,
tu moje stáří to neunese.

Miroslava Boudová

Vzpomínka
Jeden z prvních hajných u městských
lesů v oblasti Bílého potoka byl hajný
Johan Georg Klostermann s manželkou
Gertrudou - rozenou Matschinerovou.
Osídlení hájenky na Bílém potoce se
uskutečnilo na podzim r. 1782. Zde je
nutno připomenout, že výše jmenovaní
byli zakladateli další hájenky ve velmi
drsných podmínkách nazvané Ranklov.
Výstavba nové hájenky byla se souhlasem
purkmistra a Rady královského města
Kašperské Hory v r. 1785. Zajímavá je i ta
skutečnost, že hajný Johan se svojí manželkou postavili hájenku za tři měsíce.
O těchto skutečnostech píši proto, že na
Ranklově se mimo jiné narodil kromě dalších dětí syn Mathias, jenž zde založil rodinu v r. 1811. Jeho manželka se jmenovala
za svobodna Františka Hofmann. V této
rodině se 16. 1. 1819 narodil syn Josef
Klostermann - později nazýván Rankelský
Sepp. Vynikal mimořádnou postavou a fyzickou silou, místními obyvateli byl nazýván a skutečně i byl posledním šumavským
obrem. Zemřel v Michalově, kam se v roce
1882 se svojí rodinou ve stáří přestěhoval.
Zde pak 19. ledna roku 1888 zemřel a je
pochován ve Stachách.
19. ledna uplynulo již 125 let od smrti Josefa Klostermanna zvaného Rankl
Sepp - poslední
šumavský obr.
Pro
zájemce
o dějiny a osídlení nehostinných
míst v oblasti
Šumavských plání
doporučuji brožurku - Příběhy
z plání, vydanou
Prachatickým
muzeem v roce
2008.
-frk-
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Zhodnocení nejlepších
výsledků v mládežnických
kategoriích
Martin Chlada | Narozen 8. 7. 1993 |
Kašperské Hory
Od roku 2005
až 2008 - běh na
lyžích oddíl Sokol
Stachy. Trenér táta
- nejlepší umístění na MČR,
klasika 8. místo.
V roce 2008 si
Martina všiml trenér Jiří Královec
z
Atletického
oddílu
Mílaři
Domažlice a přesvědčil jak Martina, tak i jeho tátu o atletickém talentu. A od tohoto data až do dnešního dne Martina trénuje Jiří Královec.
Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat:
Rok 2008:
MČR cross
MČR atletická dráha 1 500 m

2. místo
2. místo
1. místo
MČR atletická dráha 3 000 m
Mistr republiky
Mezistátní utkání -ČR –
2. místo
Slovensko 1 500 m
Rok 2009:
MČR dráha 2 000 m pře3. místo
kážek
Rok 2010:
Mistr republiky - MČR cross
1. místo
MČR dráha 2 000 m překážek
3. místo
MČR dráha 3 000 m
3. místo
Rok 2011:
MČR cross
2. místo
MČR dráha 3 000 m pře1. místo
kážek
Mistr republiky
MČR dráha 5 000 m
2. místo
Mezistátní utkání ČR – SL
– HU- Chorvatsko 3 000 m
3. místo
překážek
Rok 2012:
1. místo
MČR 3 000 m překážek
Mistr republiky
Mezistátní utkání Slovinsko
– ČR – HU – SL 3 000 m
1. místo
překážek
Osobní rekordy
1 000 m
2,32
1 500 m
4,01
3 000 m
8,48
3 000 m překážek
9,09
5 000 m
15,00

Děkujeme všem, kteří se podíleli sponzorským darem a přispěli tak k úspěšným
výsledkům Martina.
-jch-

Z činnosti OS Náš domov Šumava
V druhém pololetí roku 2012 došlo
k menším organizačním změnám v organizaci pěších vycházek členů os. Po rozhodnutí výboru bylo využíváno průvodce
jen ve výjimečných případech. Jistým přínosem do zmíněné činnosti bylo zapojení
Mgr. Voráčkové.
Velmi pěkná a zdařilá vycházka byla
členy os uskutečněna l2. 12. 2012 v počtu 16 čl. do
osady Žlíbek,
kde jsme zhlédli
nově instalované
dřevěné koryto,
které zásluhou
člena městského zastupitelstva K. Hory
Jaroslava Chlady
bylo zde v letních měsících
r. 2012 instalováno. Tolik slova chvály místních osadníků.
V druhé části prohlídky osady nás místní
osadníci, zároveň naši čl. Os, manželé
Kratochvílů a Podzemských zavedli do
opravené kaple sv. Martina, kde mimo jiné
vystavuje p. Jaroslav Podzemský osobně
vyrobený a vyřezávaný betlém.
Na opravě zmíněné kaple se podíleli pracovníci technických služeb města K. Hory
a právě výše uváděné manželské páry.
Poděkování patří oběma manželským párům, a to nejen za průvodcovskou službu
v lokalitě Žlíbek, ale za velmi pěkné a vydatné občerstvení po vykonané prohlídce.
V půl druhé odpoledne jsme se rozloučili
s osadníky a spokojeně jsme se vraceli do
Kašperských Hor.
4. ročník Odysea soudního sluhy pořádaný výborem OS se uskutečnil dne
8. 12. 2012. Přestože v letošním roce pořadatelům přálo pěkné slunečné počasí,
ranní mráz mnohé zájemce odradil. Nutno
podotknout, že v letošním roce pořadatelé přistoupili na zkrácenou trasu, a to
z K. Hor přes bývalý
Mílov,
Studenec,
Krousov, Bláhov do
Stachů a zpět do
Kašperských Hor
(22 km, doba chůze
4.00 hod). Kratší
trasy 5 km absolvovaly pod vedením
Pavla Klementa děti
- Králováci.
V.
ročník
Pochodu na vrchol
Chlumu, pořádaný os dne 24. 12.
2012 se účastnilo
10 zájemců; k pře-

kvapení průvodce to byli vesměs rekreanti
trávící vánoční svátky zde v Kašperských
Horách. Jelikož se sešla velmi schopná
skupina, která po celou dobu pochodu projevovala zájem o zdejší přírodu a památky,
rozhodl jsem se seznámit účastníky nejen
s vrcholkem Chlumu, kde byl původně cíl
pochodu, ale prodloužil jsem pochod nejprve na úpatí Ždánova k chráněnému staletému buku, jehož obvod objalo
pět dospělých
osob. Dále jsme
navštívili aspoň
pohledem stará
důlní díla v oblasti Ždánova.
Vy v rc holen í m
pochodu však
byl výstup na vyhlídku před vrcholem Ždánov.
Vzhledem k příznivému počasí
a velmi dobré
viditelnosti to byl pro účastníky nezapomenutelný zážitek. Ne vždy při výstupu na
Ždánov je taková viditelnost. Na hřebenu
Ždánova na nejvyšším bodě v nadmořské
výšce 1 064 m je od července 2012 umístěna
vrcholová kniha, kam se účastníci pochodu
zapsali. Pak již následoval sestup z vrcholu po hřebenu s nádherným výhledem - na
vrcholky Velkého a Malého Roklanu (1
453 m a 1 399 m n. m.). Pochod jsem neochudil ani o výstup na Chlum a na vyhlídku
pod vrcholem - pohledem z ptačí perspektivy na královské horní město Kašperské
Hory. A když na náměstí v Kašperských
Horách hodiny na kostelní věži odbíjely
čtrnáctou, což byl průvodcem slíbený čas
návratu. Na závěr si účastníci popřáli pěkné prožití svátků vánočních a mnoho zdaru
v novém roce. Přání pak účastníci pochodu
doplnili slibem - za rok v 9.30 hod. u kašny
v K. Horách na VI. ročníku Pochodu na
Chlum.

Koupíme starou původní
šumavskou chalupu
(i ve špatném stavu) v oblasti
centrální Šumavy (ideálně
samota, kraj obce).
sharony@seznam.cz
nebo 734 647 976

-frk-
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75 let od letecké tragédie na Huťské hoře

si připomněla skupina nadšenců z Kašperských Hor pochodem
ze Zhůří k památníčku této smutné události. Zapálením svíček
a položením věnce se stuhou uctila památku tří obětí
této smutné štědrovečerní
události.
O tři dny později byla na
OÚ Kvilda otevřena výstavka
k této události, kterou připravil spolu s malým sborníčkem
pan Jaroslav Pásek. Vernisáže
se zúčastnil i jednadevadesátiletý pan Václav Šmídl, který
byl z Vogelsangu mezi prvními u místa nešťastné havárie.
Výstava je velmi zajímavá a je
přístupna do konce března.
-ek-
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Mgr. Miroslav Buršík

KurZY nĚmecKÉho JaZYKa
v KašpersKÝch horÁch
pro ZaČÁteČníKY, mírnĚ poKroČIlÉ,
poKroČIlÉ
��������� + ��������� ����������

roZumnÁ cena
čaj, káva ....
Kontakt: 721 126 983; bur.mira@seznam.cz

PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA A.S.

VIENNA INSURANCE GROUP

Kancelář Sušice
ul. Pravdova 1274
(v budově pošty u „Daliborky“)

Pondělí

8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hod

Středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hod

UDĚLEJTE

SI KONTROLU SV ÝCH SMLUV A NAVŠTIVTE NÁS,
P O K U D N E M Ů Ž E T E , R Á D I Z A VÁ M I P Ř I J E D E M E .

Sazby zákonného pojištění vozidel pro rok 2012
osobní auto do 1000 ccm

od 916 Kč

nad 1000 ccm do 1250 ccm

od 1 125 Kč

nad 1250 ccm do 1350 ccm

od 1 339Kč

nad 1350 ccm do 1650 ccm

od 1 565 Kč

nad 1650 ccm do 1850 ccm

od 1 937Kč

nad 1850 ccm do 2000 ccm

od 2 369 Kč

nad 2000 ccm do 2500 ccm

od 2 758 Kč

nad 2500 ccm

od 3 601 Kč

nákl. auto do 3500 kg včetně

od 2 978 Kč

nákl. auto do 12 000 kg

od 6 237 Kč

traktor

od 490 Kč

Výhodné pojištění rodinných domů,
domácností, úrazové pojištění,
investiční životní pojištění,
malý motocykl a přívěsný vozík zdarma,
slevy pro ZTP.

TELEFON:

603 246 080
*

603 450 254
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50 let zimního areálu Lišák
Den
před
Štědrým dnem se
na Liščím vrchu
uskutečnila vzpomínková akce ku
příležitosti již padesátého výročí
výstavby zdejšího
lyžařského vleku,
ačkoliv sychravý
nečas zdaleka nepřipomínal lyžařům příznivě nakloněné počasí. Milého setkání
se kromě žijících pamětníků zúčastnilo do
třiceti příznivců místního lyžování, a to
i z řad těch mladších.
Po uvítání v chatě tělovýchovné jednoty
následoval výstup na Lišák k pamětnímu
prknu, jež bylo věnováno horským zakladatelům – dobrovolníkům. Uznání díků a pokory k jejich píli nejdříve modlitbou konal
Tomas van Zavrel; Emil Kintzl a František
Kortus posléze věnovali vzpomínky jmenovitě jednotlivým zakladatelům a dobrovolným pomocníkům, kdy krátce připomněli

František Kortus | OS Kašperské Hory

Účast na 20 závodech v rámci ČR:

aktivity a zásluhy těchto občanů při budování kašperskohorského lyžařského areálu. Při
uvědomění si počtu účastníků tohoto setkání
(i započtení ostatních, už dnes žel na pravdě Boží) nezbývá než s pokorou vzdát hold
původním nadšencům, kteří vlek vystavěli
na vlastní pěst takřka z ničeho a jali se jej po
další desítky let udržovat, aby sloužil místnímu sportu. A i když od roku 2004 areál
přešel pod správu společnosti Snowhill, popřejme mu minimálně další šťastnou padesátku. A to nejenom v letech, ale především
v pravidelné sněhové pokrývce!

Novoroční orienťáček
Ve smyslu přísloví „Jak na Nový rok, tak
po celý rok“ si připravili členové oddílu OB
TJ Kašperské Hory na novoroční odpoledne malý závod po městě. Plakátky na vývěsních plochách a pozvánkami do poštovních
schránek přizvali k této akci i další příznivce. Nakonec se hlavním pořadatelům, Pavle
a Kubovi, sešlo 30 účastníků. Podmínky pro
jednotlivé skupiny závodníků, do nichž je
při prezentaci Pavla rozdělila, byly odpovídající jejich možnostem. Nejjednodušší byly
děti v kočárku s rodičovským pohonem až
po skupinu „profi“ s překvapivě upravenou
mapou. V této nejprestižnější skupině těsně zvítězila Zuzka Safernová, před Pavlem
Patákem a Pavlem Šustrem. Všichni účastníci pak obdrželi vkusný účastenský list.

Václav Kůs

Úplné výsledky a fotografie zájemci najdou na webové stránce http://ksh.wz.cz.
Pořadatelé byli potěšeni se spokojeností
účastníků a budou za rok připraveni na další
příznivce této aktivity.
-mf-

3 hodiny v rytmu Zumby
Byla poslední lednová neděle, po obědě, venku zima až praští, většina lidí odpočívá u televize… Tento článek měl být
původně vyprávění o našem 3 hodinovém maratonu… Jenže já bych ho chtěla
pojmout úplně jinak. Jako poděkování
všem holkám, které Zumba baví, stala
se součástí jejich života, a to dokonce až
tak, že i přesto, že se stane, že některá
z nás nemůže cvičit, na hodinu dorazí.
Poděkování za jejich odhodlání cvičit,
za jejich úsměvy při každé hodině, za nápady,
překvapení, která mě vždycky přesvědčí, že
naše hodiny už dávno nejsou jen o cvičení, ale
i o přátelství. Jen za loňský rok jsme pomohly
uskutečnit letní tábor v Mrákotíně pro postižené děti, na hřišti si zatancovaly jako čarodějni-

Zhodnocení výsledků
běhů mimo dráhu 2012

• 7. místo - Mistrovství veteránů ČR 2012 116. ročník, Běchovice (0:51:42; 10 km; běh
silniční; kateg. 70 a starší)
• 3. místo - Okresní soutěž běhů mimo
dráhu Husquarna cup 2012 - 26. ročník,
Klatovsko - celkově

Běhy mimo dráhu v r. 2012 - nesoutěžní:

• 1. místo - Běh Koutem na Šumavě - 37. roč.
(0:24:20; 5 km; kateg. 70 let a starší)
• 3. místo - Bělská pětka - Bělá nad
Radbuzou - 15. roč.(0:26:12; 5 km; kateg.
nad 60 let)
• 1. místo - 28. 4. 2012 Velká cena Zadova
(Stachy - Churáňov) - 13. roč., (0:48:00;
7,1 km - převýšení 410 m; kateg. nad 70 let)
• 5. místo - 12. 5. 2012 Běh městem Nýřany
- 42. roč. (0:51:46; 10 km; kateg. nad 60 let)
• 4. místo - 4. 8. 2012 Běh „Zlatá stezka“ Stožec - 8. roč. (1:27:51; 15 km; kateg. nad
60 let)
• 5. místo - 21. 8. 2012 Běh městem
Strakonice - 18. roč. (0:36:04; 6,6 km;
kateg. nad 60 let)
• 1. místo - 1. 9. 2012 Pohoda běh Plzeň - Letkov
- 3. roč. (0:30:06; 6km; kateg. nad 70 let)
• 5. místo - Plzeňský „KARDIOBĚH“ 5. roč. (0:24:56; 5 km; nad 60 let)
• 4. místo - 4. 11. 2012 Velká cena SCCC
v „Krosu“ Střel. Hoštice - 2. roč. (0:40:03;
8,05 km; kateg. nad 60 let - nejstarší účastník)

Závěrečné rozloučení běžců Plzeňského
kraje se uskutečnilo 31. 12. 2012 v rámci
17. roč. Silvestrovského běhu Borským parkem. Tak jako v minulých letech jsem v tomto závodě startoval na trati 6,8 k m. Jednalo
se o 21. závod. Ze své kategorie nad 70 let
jsem si odvezl nejen pěkné zážitky z dobře
organizovaného závodu, ale i 1. místo.

...a Díky

ce, tematicky přivítaly léto, vyhrály fotosoutěž
se zeleným pivem, vyrazily jsme společně do
německých lázní, vystoupily na náměstí, zatančily pro seniory…bylo toho tolik, že už si snad
ani nedokážu vybavit všechny NAŠE společně
protančené chvíle. A za to Vám všem, holky
moje, patří velké díky.

-frk-

Ale abychom se přeci jen trochu
pochlubily s tím maratonem… Stačí
kouknout na fotku, kde jsme v plné sestavě nejen my „Kašperandy“. Dorazily
i holky ze Sušice a okolí a z Železné
Rudy můj kolega instruktor Leandro
German, který nás všechny úplně nadchnul nejen Zumbou, ale i samba vystoupením se svou manželkou Ingrid.
Jistě to nebyla naše poslední společná
Zumba party.
A pro ty z Vás, které se bojí na naši hodinu přijít?! Není čeho, přijďte se jen kouknout a uvidíte, jak Vás pohltí nejen Zumba
rytmy, ale především ta neuvěřitelně nabitá
atmosféra.
Kateřina Macháčková
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Pozvánka na hrad Kašperk
v roce 2013

Ačkoli je zima v plném proudu, hrad
Kašperk se již nyní musí připravovat na
novou turistickou sezonu. Protože chceme
svým návštěvníkům dopřát neustále nové
a netradiční zážitky i letos, připravujeme zcela nově pojatý prohlídkový okruh
„Život na hradě“. Úspěšný prohlídkový
okruh „Stavba hradu“, jež v loňském roce
navštívilo několik desítek tisíc návštěvníků, pokračuje i v nadcházející sezoně.
Kromě prohlídkových okruhů se mohou návštěvníci těšit na bohatý doprovodný program. První akcí nové sezóny jsou
Velikonoce, kdy budou připraveny prohlídky hradu s doprovodným programem,
jako budou ukázky tradičních šumavských
řemesel.
Druhá půlka července bude patřit vystoupení skupiny historického šermu Rytíři

Koruny České z Plzně. Nebudou zde chybět rytíři ani souboje o dámu svého srdce.
Představení, která se odehrají ve dnech
18. až 20. července, jsou vhodná pro malé
i velké diváky.
Tradiční srpnová představení divadelního spolku Kašpar se opět odehrají ve
zřícenině hradního paláce druhý srpnový týden. Diváci se mohou těšit na klasická díla světového divadla. Ve dnech
5. – 7. srpna bude mít na hradě premiéru
představení Romeo a Julie, 8. – 10. srpna se
opět po loňském velkém úspěchu představí
Martin Hofmann v titulní roli představení
Cyrano.
Přeji krásný zbytek zimy a těším se na
viděnou na některé z akcí na našem hradě.

Milí pejskové,

Jonáš
- nový klub pro děti

doufám, že Vám Vaši milovaní páníčkové přečtou dopis, který je určený právě
Vám, ale vlastně i jim. Začnu rovnou s tím,
co mi leží na srdci už moc dlouho.
Co kdybyste naučili své páníčky, aby po
Vás uklízeli? Asi víte, co myslím. Stačí vzít
si s sebou na procházku igelitový pytlík,
obratným chvatem je Váš exkrement uvnitř
a pak už hbitě páníček vyhodí naplněný
pytlík rovnou do popelnice.
Pokud by všichni majitelé nás, psích
krasavců, byli zodpovědní, nehyzdily by
nechutné útvary naše chodníky. Vrchol byl
nedávno v autobusové čekárně. Komu z Vás
se to, moji psí kamarádi, povedlo? Přímo
na lavici. A že to byla pěkná forka. Škoda,
že se do „toho“ neposadil Váš páníček.
Tak bez pytlíku ani ránu. Za Kašperské
Hory krásnější a také čistější.
Váš Alík

Zdeněk Svoboda
kastelán hradu Kašperk

Na začátku prosince jsme otevřeli nový
klub pro děti 1. stupně v klubovně místního Horského klubu, kterou nám město
poskytlo zdarma.
Setkáváme se každý čtvrtek od 15.00
do 17.00 v podkrovní místnosti. Cílem je
společné tvoření, malování, hry, promítání,
vyprávění, a to vše v přátelské atmosféře.
Děti tak mohou smysluplně naplnit volný
čas a přitom si něco pěkného vyrobit, zahrát
společenskou hru i poznat nové kamarády.
Zatím jsme např. malovali na sklo, vyráběli přáníčka a tříkrálové koruny, podívali se společně na film pro děti Knoflíková
válka i animovaný vánoční příběh, hráli
nejrůznější hry, a to vše při dobrém čaji
a něčem na zub :-).
Klub je otevřený všem dětem 1. stupně
a mohou přicházet i průběžně v daném čase.
Účast v klubu je zdarma. Zatím klub
pravidelně navštěvuje 5-6 dětí a budeme
rádi, když se připojí další.
Za organizátory Jarka Korandová

MěKIS informuje

Těmito hračkami se mohou pochlubit
děti ze školky, na které dostaly 5 000 Kč
od paní Emílie Rejškové. Také mají radost
z minivěže Panasonic, kterou jsme jim mohly pořídit díky daru pana Jaroslava Gregra.
Oběma sponzorům moc děkujeme.
Mirka Prekopová

• pátky pro zveřejnění plakátů - každý pátek (mimo svátek)
v odpoledních hodinách budou pracovníci MěKIS vyvěšovat do vitrínky plakátky
z oboru turistiky, kultury a sportu
• aktualizace informací jako každý rok se MěKIS chystá aktualizovat informace pro turisty (provozní doby,
kontakty, ubytovací kapacity, atp.). Prosíme
podnikatele o spolupráci a při jakékoli změně o její nahlášení v kanceláři MěKIS.

Kulturní program
Čas

Co | kde | kdo | za kolik | další
informace

3. 3.
15.00

Maškarní pro děti | Horský klub,
zábavný program pro děti

7. 3.
13.00

Tvořivá dílna „Z ovčína“ | Ovčí
rouno můžeme nejen spřádat
na kolovrátku. Cena programu
20 Kč. Pořádá IS a SEV K. Hory

16. 3.
10.00
-14.00

Maškarní na lyžích a sjezd přes
velkou louži | Zváni jsou jak příznivci lyžování v maskách, tak i bez
nich. Pořádá Ski areál Kašperky

24. 3.
14.00

Velikonoční trhy | Malé tradiční
velikonoční trhy v předsálí kina

26. 3.
13.00

Velikonoční tvořivá dílna |
Přijďte s námi strávit příjemné
jarní odpoledne a vyrobit si velikonoční dekoraci. Cena programu
20 Kč. Pořádá IS a SEV K. Hory

29. 3.
do
1. 4.

Velikonoce na hradě Kašperk |
Prohlídky a doprovodný program,
více informací na www.kasperk.cz

30. 3.
18.00

Čína, země mnoha tváří… | Repríza úspěšné besedy se Zdeňkem
Oudesem, Horský klub, vstupné
dobrovolné

1. 4.
5. 4.
17.00

27. 4.

13., 20.
a 27. 2.,
6., 13., 20.
a 27. 3.
vždy od
18.00
do
28. 2.
do
28. 2.
11. 3.
do
29. 4.
každé
Po a Čt
19.30
- 20.30

Pochod K. Hory – Žlíbek – Pustý
hrádek - K. Hory | Pořádá OS
Náš domov Šumava

Noc s Andersenem | Již pošesté se
sejdeme s dětmi u pohádkovníku
a poté prožijeme dobrodružství
zakončené spaním ve škole
3. ročník pochodu k pomníku
umučených židovských žen |
Pochod k pomníku umučených
židovských žen při pochodu smrti
v roce 1945, Plzenec u Kozích
Hřbetů. Pořádá OS Náš domov
Šumava.
Pohledy do krajiny | tradiční
cyklus večerních přednášek a promítání na různá témata a z různých koutů světa. Cena programu
10 Kč. Pořádá IS a SEV Kašperské Hory

Výstava Šumavské betlémy |
Výstavní místnost na radnici, otevřeno dle otevírací doby MěKIS,
vstupné dobrovolné

Výstava Kristina Málková –
obrazy | Pořádá Muzeum Šumavy
Kašperské Hory, Galerie Muzea
Šumavy
Výstava obrazů dětí ze Základní
školy | Výstavní místnost na radnici, pořádá MěKIS ve spolupráci
se Základní školou
Zumba | Horský klub, vstupné
50 Kč

Městské kulturní a informační středisko,
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory | +420
376 503 411 / 412 | kultura@kasphory.cz |

www.sumava.net/ickhory, www.pamatkykasphory.cz
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Kašperské Hory  Sušice (nábřeží)

Odjezd
Pozn.
4.35 jede v pracovních dnech; > Sušice, žel. st. (5.05)
5.30
6.10

6.15
7.28
7.55
9.15
9.18
10.27
10.45
11.30
12.03
12.50
13.00
14.00
14.10
14.10

14.15

14.45
15.15
15.25
16.00
16.25
16.39
17.12
17.16
17.25
17.30
17.30
18.10
18.50
19.45

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

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

jede v  ; > Sušice, žel. st. (6.50)
jede v pracovních dnech;
Modrava, Filip. Huť (6.20) > Sušice, žel. st. (8.00)
jede v pracovních dnech; Stachy, aut. st. (7.35)
jede od 29. 6. do 1. 9.,
Srní (8.50) > Sušice, žel. st. (9.50)
jede do 30. 3., od 1. 4. do 30. 6.; České Budějovice, aut. nádr. (6.45) > Klatovy, aut. nádr. (10.20)
jede do 31. 5. a od 30. 9. v pracovní dny;
Modrava (9.45) > Sušice, žel. st. (11.00)
jede od 3. 6. do 28. 6. a od 2. 9. do 27. 9. v -,
Kvilda (9.50) > Sušice, žel. st. (11.20)
jede od 29. 6. do 1. 9.;
Srní (11.05) > Sušice, žel. st. (12.05)

;

jede od 29. 6. do 1. 9., ;
Kvilda (11.10) > Sušice, žel.st. (12.35)

jede od 3. 6. do 28. 6. a od 2. 9. do 27. 9. v -,
Modrava (13.15) > Sušice, žel. st. (14.35)
jede do 28. 6. a od 2. 9. v pracovní dny

6.05

6.39

6.44
7.54
8.15

jede od 1. 7. do 30. 8. v pracovní dny

jede od 29. 6. do 1. 9., ; > Sušice, žel. st. (14.50)
jede v pracovní dny; > Sušice, žel. st. (15.25)
jede v pracovní dny;
Stachy, aut. st. (14.55) > Klatovy, aut. nádr. (16.20)
jede v pracovní dny; > Sušice, žel. st. (16.40)
jede do 28. 6. a od 2. 9. v pracovní dny;
Modrava, Filip. Huť (15.10) > Sušice, žel. st. (16.30)

jede do 23. 6. a od 8. 9. v  ;
Modrava (15.30) > Sušice, žel. st. (17.00)
jede od 29. 6. do 1. 9.;
Kvilda (15.50) > Sušice, žel. st. (17.11)
jede do 22. 6. a od 7. 9. v  ;
Modrava (16.30) > Sušice, žel. st. (17.45)

jede do 1. 12. v ,1. 6.,28. 10.,nejede 31. 3.,27. 10.;
Modrava (16.40) > Praha, Na Knížecí (20.00)
jede do 31. 5. a od 30. 9. v pracovní dny;
Modrava, Filipova Huť (16.35) > Sušice, žel. st. (17.55)
jede od 3. 6. do 28. 6. a od 2. 9. do 27. 9. - ;
Kvilda (16.35) > Sušice, žel. st. (18.05)

jede od 8. 6. do 23. 6. v , od 7. 9. do 29. 9. v 
, ; Kvilda (16.35) > Sušice, žel. st. (18.05)
jede od 29. 6. do 1. 9.;
Srní (17.45) > Sušice, žel. st. (18.45)
jede od 29. 6. do 1. 9.;
Kvilda (17.55) > Sušice, žel. st. (19.25)
jede v pracovní dny; > Sušice, žel. st. (20.15)

9.42

8.25

10.54

10.06

11.12

10.15

11.57

13.15

12.10
12.50
13.05
13.50
13.50
13.55

14.35

15.03

14.42

15.03

14.35
15.18

15.34
16.35

15.03
15.15

16.25

15.48

16.54

17.05

17.03
17.39
17.40
17.50
17.57
17.57
18.37
19.17
20.10

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



11.25

14.27

Vysvětlivky:



7.10
8.25

13.27

;

Sušice (nábřeží)  Kašperské Hory

Odjezd
Pozn.
5.25 jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (5.20)
jede v pracovních dnech;
6.45
Klatovy, aut. nádr. (6.00) > Stachy, aut. st. (7.25)
jede v pracovních dnech; Sušice, nábřeží (6.45) >
6.45
(přes Žihobce - Soběšice - Strašín - Nezdice na Šum.)

9.42

12.28

jede do 7. 12. v , 31. 3., 5. 7.,27. 10.;
Modrava (12.15) > Praha, Na Knížecí (15.55)
jede od 29. 6. do 1. 9., ;
Kvilda (12.05) > Sušice, žel. st. (13.35)

Příjezd
5.00

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

Platnost jízdních řádů je od 9. 12. 2012 do 14. 12.2013
Tento výpis z jízdních řádů spojů, které projíždějí Kašperskými
Horami, má informativní charakter - bez záruky.

18.35
19.00
20.35

jede od 29. 6. do 1. 9., ;
Sušice, žel. st. (7.00) > Srní (8.00)

jede od 3. 6. do 29. 9., ;
Sušice, žel. st. (8.20) > Kvilda (9.45)
jede do 2. 6.,od 30. 9.;
Sušice, žel. st. (8.20) > Modrava (9.35)
jede od 29. 6. do 1. 9.;
Sušice, žel. st. (9.55) > Srní (10.55)
jede do 7. 12. v , 31. 3., 5. 7., 27.10.;
Praha, Na Knížecí (7.50) > Modrava (11.15)
jede od 29. 6. do 1. 9.;
Sušice, žel.st. (11.15) > Kvilda (12.45)
jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (12.05)

jede od 29. 6. do 1. 9., ;
Sušice, žel. st. (12.40) > Srní (13.35)
jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (13.00)
jede v pracovních dnech; > Stachy, aut. st. (14.35)
jede do 28. 6. a od 2. 9. v pracovních dnech;
Sušice, žel.st. (13:40) > Modrava, Filip. Huť (15:00)
jede do 1. 12. v , 1. 4., 28. 10.,nejede 31. 3., 27. 10.;
Praha, Na Knížecí (11.30) > Modrava (14.55)
jede od 29.6. do 1. 9.;
Sušice, žel. st. (14.50) > Kvilda (16.30)
jede od 3. 6. do 28. 6. a od 2. 9. do 27. 9. v -;
Sušice, žel. st. (14.50) > Kvilda (16.35)
jede do 31. 5. a od 30. 9. v pracovních dnech;
Sušice, žel. st. (14.50) > Modrava, Filip. Huť (16.27)
jede do 30. 3.,od 1. 4. do 30. 6.; Klatovy, aut. nádr.
(14.30) > České Budějovice, aut. nádr. (18.25)

jede od 29.6. do 1. 9., ;
Sušice, žel. st. (15.40) > Srní (16.40)
jede v pracovních dnech;
Sušice, žel. st. (16.55) > Modrava (18.20)
jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (18.30)
jede v ; Sušice, žel. st. (18.55)
jede v pracovních dnech; Sušice, žel. st. (20.30)

Příjezd
5.50
7.10
7.45
7.35
8.48
8.48
10.30
10.40
11.50
12.40
13.13
13.30
14:16
14.15
14.20
15.32
15.32
15.32
15.39
16.13
17.31
19.00
19.30
21.00

Kašperské Hory  Stachy

Odjezd
Pozn.
Příjezd
7.10
jede v pracovních dnech; Klatovy. aut. nádr. (6.00)
7.25
10.20 jede od 17. 6. do 28.6. v -
10.40
jede od 11. 3. do 14. 3., 28. 3., v ;
13.10
13.31
> Strakonice, aut. nádr. (14.35)
13.10 jede do 28.6. v ; > Strakonice, aut. nádr. (14.35)
13.31
jede do 27. 6. v -, nejede od 8. 3. do 17. 3., 28. 3.,
13.50
14.11
1. 4., 1. 5. ,8. 5.; > Strakonice, aut. nádr. (15.25)
jede v pracovních dnech;
14.16
14.35
Sušice, nábřeží (13.50) > Stachy, aut. st. (14.35)
jede do 30. 3.,od 1. 4. do 30. 6.; Klatovy, aut. nádr.
15.39
15.58
(14.30) > České Budějovice, aut. nádr. (18.25)

Stachy  Kašperské Hory

Odjezd
Pozn.
Příjezd
7.35 jede v pracovních dnech; > Sušice, nábřeží (8.15)
7.55
7.55 jede od 17. 6. do 28. 6. v -;
8.15
jede do 30. 3.,od 1. 4. do 30. 6.; České Budějovice,
8.59
9.18
aut. nádr. (6.45) > Klatovy, aut. nádr. (10.20)
12.50 jede do 28. 6. v pracovních dnech;
13.10
14.55 jede v pracovních dnech; > Klatovy, aut. nádr. (16.20) 15.15

