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Oslavili jsme nové náměstí ….
Od jara letošního roku naplánovaný
den, kdy jsme se s občany našeho města
chtěli sejít a společně oslavit nově
opravené náměstí, nadešel v sobotu 25.
září. Na slavnostní symbolické otevření
náměstí jsme pozvali většinu osob, které
městu pomohly s přípravou, finančním
zajištěním a realizací celého projektu
nebo město podporovaly v dalších
investičních
aktivitách vedoucích
k rozvoji našeho města. Někteří se
omluvili pro účast na jiných veřejných
akcích nebo pro nemoc, přesto většina
pozvaných se dostavila a my jim mohli
za jejich pomoc a podporu poděkovat.
Pro Vás, kteří jste v tu sobotu z různých
důvodů na náměstí nepřišli, v dalším
textu alespoň některé osoby na projektu
zasloužilé i přímo zúčastněné jmenovitě
uvádím.
Rekonstrukce náměstí je pro naše
město tak významnou událostí, že se
sluší vrátit se k počátku její přípravy.
K výsledné podobě náměstí, kterou
máme možnost vidět kolem sebe, jsme
se dopracovávali řadu let a přes mnohá a
mnohá jednání. Výchozím dokumentem
byla studie náměstí vytvořená pro město
v roce 2001 ateliérem DaM – architekty
Malinským a Hejdou. Na studii v roce 2003
navázali projektanti z firmy Pontex s.r.o.
Ing. Jana Dobyášová a Ing. Petr Vachta,
kteří díky výrazné podpoře radních
(Ing. Karel Pokorný, Ing. Miroslav Jaroš)
Plzeňského kraje pro město připravili a
projednali jednotlivé stupně projektové

dokumentace až po vydání 3 stavebních
povolení v polovině roku 2008. Věřte, že to
neměli vůbec jednoduché vyprojektovat
takové řešení, aby vyhovělo požadavkům
památkářů a současně inspektorovi
z dopravky, který trval na dodržení
příslušných norem. V projektu museli
zohlednit výsledky statických měření a
tomu přizpůsobit zcela nové dopravní
řešení celého náměstí.

Projekt byl připraven k realizaci a
zbývalo jen to „nepodstatné“ – zajistit
potřebné finance. Rozbíhal se regionální
operační program, a proto jsme požádali
rozvojovou agenturu Plzeňského kraje
a ředitele agentury Ing. Filipa Uhlíka
o zpracování žádosti o dotaci. Žádost byla
úspěšná, i když jsme nedostali původně
požadovaných 26 mil. ale jen necelých
12. S významnou podporou Plzeńského
kraje (bývalí radní Ing. Jaroš, Ing. Vilímec
a současní J. Bauer, M. Chovanec), který
zaplatil celou projektovou přípravu a od
počátku přislíbil i profinancování většího

podílu
než
jen
průtah
silnice
II/145
(celkově
12
mil.),
mohli j s m e
pokračovat dalšími kroky v přípravě, a
to výběrovým řízením na zhotovitele
stavby. Z 9 firem, které se soutěže
zúčastnily nejvýhodnější podmínky
nabídlo sdružení firem Swietelsky a
Silnice Klatovy s celkovou cenou 44 mil.
korun.
Stavební
práce
firmy
zahájily
v dubnu loňského roku s tím, že 1.
etapa podporovaná z Regionálního
operačního programu, tedy dolní část
náměstí pod samoobsluhou až k faře,
musí být kompletně hotova včetně
profinancování do 30. 6. letošního roku.
Práce byly provedeny kvalitně, termín
splněn, úřadem regionální rady vše
zkontrolováno a celá přislíbená dotace
11 941 299,44 Kč převedena na běžný
účet města. Současně s pracemi v dolní
části náměstí se prováděly úpravy
ulic Baarova a Fügnerova a navíc jsme
se rozhodli před položením nových
povrchů dát do pořádku i všechny
sítě. Proto směrem od Dlouhé ulice
vzhůru do náměstí postupovala výměna
vodovodního řadu včetně přípojek – jak
ulice, tak i vodovod po celém náměstí
byly mimo projekt rekonstrukce náměstí
a byly v plné výši placeny z rozpočtu
města. Na druhou etapu rekonstrukce
náměstí zbyla sice menší část, ale o to
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
složitější a pracnější, neboť nad průtahem
silnice II/145 jsou soustředěny všechny
sítě – voda, kanalizace, teplovod, veřejné
osvětlení. Všechna podzemní vedení jsou
řádně opravena, jen finále prací na úpravě
povrchů zkomplikoval nedostatek dlažby –
kočičích hlav. Smůla je v tom, že se nedají
koupit. Náhoda nám přála a jeden ze
zdejších občanů, konkrétně pan Ladislav
Hadrava st. si vzpomněl na vyprávění
pamětníků o tom, kde se získával kámen,
ze kterého bylo náměstí vydlážděno.
Kamene je tedy dost, je v blízkém okolí,
jen to trvá déle, než se dostane dlaždičům na
náměstí do rukou. K dokončení už zbývá
jen malá část náměstí, termín dokončení
celé rekonstrukce je podle smlouvy do
konce listopadu a věřím, že se firmám
podaří práce skončit dříve.
Rekonstrukce kašperskohorského náměstí
je pro nás, místní obyvatele velkou
událostí, na kterou jsme se mnoho let
těšili. Pro dokreslení rozsahu a náročnosti
díla uvádím několik čísel:
Cena díla provedená firmami Swietelsky a
Silnice					
(stavební
práce,
nově
vybudované
větve 44,180 mil.
kanalizace, VO, nová zeleň)
Z toho Plzeňský kraj přispěl
částkou

12 mil.

Z ROPu

11,9 mil.

Město z vlastních prostředků

20,3 mil.

K tomu musíme připočítat
Náklady na rekonstrukci ul.
Baarova a Fügnerova

2,9 mil

Náklady na rekonstrukci
vodovodu včetně domovních
přípojek

2,9 mil.

Přeložka teplovodu

0,8 mil.

Mobiliář v ceně – zastávka,
lavičky,
úřední
deska,
odpadkové koše

0,550 mil.

Náklady na archeologický
výzkum

5,8 mil.

Inženýrská
související

0,9 mil.

činnost

Za úpravu uliček kolem kina
a hotelu Kašperk

0,7 mil.

Z účtu města ubylo celkem 35 mil. korun.
Částka je to výjimečně vysoká. Tak velké
vydání jsme si mohli dovolit, aniž bychom
si na opravu náměstí půjčili, jen díky
výjimečné události, kterou byla vichřice
v lednu 2007. Způsobila velké škody a
rozsáhlou kalamitu v městských lesích.
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Oslavili jsme nové náměstí ….
Zpracování a prodej dřeva pak přinesl
výjimečný příjem do rozpočtu města, který
jsme použili na zaplacení opravy náměstí.
Velikost díla můžeme měřit nejen
penězi, ale i množstvím vynaložené
práce:
Projektanti Ing. Dobyášová a pak
zejména Ing. Vachta projektu úpravy
našeho náměstí věnovali stovky hodin
v průběhu několika let, tedy od roku
2003 až dosud. Po celou dobu přípravy a
realizace stavby včetně jejího financování
byl Plzeňský kraj jako druhý investor
akce zastoupen pracovníky krajské
organizace Správy a údržby silnic
Klatovy, jejím ředitelem Ing. Jiřím
Velíškem a Jozefem Matejzelem,
kteří s městem úzce spolupracovali.
Zaměstnanci obou stavebních firem
(stavbyvedoucí Jiří Bártík a Pavel
Novák, a další pracovníci vedeni
„parťáky“ Richardem Rovňanem,
Liborem Szedmákem, Janem Nagym)
u nás pracovali 1,5 roku s krátkou
zimní přestávkou, za každého počasí.
Upravili sítě uložené v zemi, přemístili
tisíce tun zeminy, štěrku a betonu,
připravili podkladní vrstvy pro dlažby,
osazením obrubníků vykreslili nové
chodníky, parkovací stání i zcela nové trasy
vozovek. To bylo s pomocí mechanizace.
Ovšem největší díl fyzické práce odvedli
dlaždiči – na kolenou proklečeli stovky
hodin na slunci, v dešti i za mrazu a svýma
rukama jen s pomocí kladiva položili 12 700
m2 dlažby, což představuje více než 5 tisíc
tun kamene. Určitě to bylo ještě mnohem
víc, protože v případě historické dlažby –
kočičích hlav, kterých je většina plochy museli vzít do ruky každý kámen několikrát,
než se nepravidelný tvar podařilo usadit
tak, aby výsledná plocha byla pěkně rovná.
Pracovali tu dvě skupiny vedené panem
Jiřím Novákem a panem Holubem – za
jejich vytrvalost, pracovitost, trpělivost a
fortel s jakým práci zvládli si zaslouží náš
obdiv, uznání a velký dík.
Naopak zatím s velkou trpkostí se
díváme na polici, v níž jsou na radnici
uložena nejdražší 4 kila papíru svázaná
ve čtyřech sešitech, které tvoří nálezovou
zprávu z archeologického výzkumu. To
je jediné co vlastníme a máme na radnici
uloženo za 5,8 mil. korun, které jsme za
výzkum zaplatili. Všechny nálezy včetně
pokladu stříbrných mincí z období 30–ti
leté války jsou podle zákona o památkové
péči majetkem Plzeňského kraje. Věřím,
že se podaří nalezené předměty časem
přesunout zpátky do místa původu, do
Muzea Šumavy v Kašperských Horách.
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Všem shora jmenovaným i nejmenovaným,
zkrátka všem, kteří se o úpravu našeho
náměstí jakoukoli formou zasloužili jsme
v sobotu 25. září společně při oslavě
poděkovali a sobě můžeme přát jen
tolik, aby naše náměstí takhle pěkné
dlouho zůstalo. Záleží to ovšem i na nás,
zda budeme respektovat nové dopravní
uspořádání, zda budeme šetrně užívat
vybavení náměstí a pak také na tom, zda
nebudeme nevšímaví k těm, kteří se tak
chovat nebudou.

….. a proč právě 25. září?
Mnozí se jistě divili, že jsme oslavu
otevření náměstí naplánovali na dobu,
kdy ještě zcela dokončeno není. Bylo to
z toho důvodu, že práce mají skončit až
v listopadu, kdy bychom se těžko mohli
sejít a posedět na náměstí. Proto jsme
vybrali konec září, kdy jsme mohli doufat
v pěkné počasí a pak také proto, že se
díky prodlouženému víkendu oslavy mohli
zúčastnit i ti, kteří se do svého rodného
města rádi vracejí.
Počasí se sice nevydařilo, přesto ale
neodradilo ty, kteří se přišli společně
pobavit, posedět a užít si připravený
program. Pro řadu diváků i posluchačů byla
milým překvapením zvláště vystoupení
místních skupin – tanečnic i muzikantů.
Početná účast občanů a pracovníků firem
i celý den plně obsazené lavice ve stanech
potěšila především organizátory oslavy.
„Duší“ celé akce byl Radek Vrhel, který
sestavil program sobotního dne, dlouho
dopředu zajistil vystoupení hudebních
skupin, připravil pro účinkující zázemí,
zajistil stany pro posezení, domluvil
i možnosti občerstvení a v průběhu dne
dohlížel, aby všechno klapalo. Radku, díky,
povedlo se!
A mě osobně nejvíc potěšilo, že jsme se
my, Kašperáci sešli, dobře se společně
bavili a tím dokázali, že nám na našem
					
městě záleží, že máme své město rádi.
		
Alena Balounová
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Výsledky voleb do městského zastupitelstva
Kandidátní listina

Kandidát
poř. příjmení,
číslo tituly

jméno, věk

Navrhující
Politická
strana
příslušnost

Hlasy
abs.

v%

Pořadí
zvolení

číslo

název

2

SNK "OS Nové Kašperské Hory"

1

Balounová Alena Ing.

57

NK

BEZPP

410

8,61

1

2

SNK "OS Nové Kašperské Hory"

4

Svoboda Zdeněk Mgr.

39

NK

BEZPP

374

7,86

2

2

SNK "OS Nové Kašperské Hory"

5

Mäntl Miroslav Ing.

55

NK

BEZPP

371

7,79

3

2

SNK "OS Nové Kašperské Hory"

7

Bernardová Bohuslava

50

NK

BEZPP

365

7,67

4

2

SNK "OS Nové Kašperské Hory"

2

Schmid Jaroslav

41

NK

BEZPP

315

6,62

5

2

SNK "OS Nové Kašperské Hory"

3

Málek ml. Petr

37

NK

BEZPP

322

6,76

6

2

SNK "OS Nové Kašperské Hory"

6

Kolářová Radka

45

NK

BEZPP

331

6,95

7

2

SNK "OS Nové Kašperské Hory"

8

Naušová Hana Ing.

47

NK

BEZPP

295

6,2

8

3

Sdruž.nezáv.kand. "POHODA"

1

Chlada Jaroslav

61

NK

BEZPP

389

9,16

1

3

Sdruž.nezáv.kand. "POHODA"

3

Jirman Jiří

52

NK

BEZPP

329

7,74

2

3

Sdruž.nezáv.kand. "POHODA"

2

Nový Jaroslav

37

NK

BEZPP

260

6,12

3

3

Sdruž.nezáv.kand. "POHODA"

4

Gregr Jaroslav

51

NK

BEZPP

272

6,4

4

3

Sdruž.nezáv.kand. "POHODA"

5

Reisinger Jaroslav

54

NK

BEZPP

258

6,07

5

3

Sdruž.nezáv.kand. "POHODA"

6

Kavale Vladimír

49

NK

BEZPP

311

7,32

6

3

Sdruž.nezáv.kand. "POHODA"

7

Hadrava Ladislav

41

NK

BEZPP

288

6,78

7

Daň z nemovitosti na rok 2011

Od 19. července 2010 je platná nová
digitální mapa části katastrálního území
Kašperské Hory. Někteří jste se na tuto
mapu přišli podívat a při tom jste obdrželi
„Srovnávací sestavení parcel“, kde je
porovnán původní stav Vašich nemovitostí
s novým stavem po zpracování digitální
mapy, čísla parcel a jejich výměra.
V případě výměry došlo v mnoha
případech k rozdílům, a to ke zvětšení,
či ke zmenšení výměry. Parcely, které byly
dosud vedeny ve zjednodušené evidenci,
se přečíslovaly a staly se z nich parcely
katastru nemovitostí. Vy, kteří jste se na
novou mapu podívat nebyli a nemáte
výše zmiňované srovnávací sestavení,
můžete si ho příležitostně vyzvednout
u mě na radnici.
Se změnou čísel parcel a jejich výměrou

souvisí podání „Přiznání k dani
z nemovitostí na zdaňovací období roku
2011“. Daňové přiznání se podává do 31.
1. 2011. Projednávala jsem s Finančním
úřadem v Sušici otázku podávání
daňového přiznání v souvislosti s obnovou
katastrálního operátu při vzniku digitální
mapy v katastrálním území Kašperské Hory.
Ti z Vás, kteří máte u jednotlivých druhů
pozemků (A – orná půda, chmelnice,
vinice, zahrada, ovocný sad, B – trvalý
travní porost, C – hospodářský les, E –
zastavěná plocha a nádvoří, F – stavební
pozemek, G – ostatní plocha) rozdíl
menší než 10 m2 (+ nebo -), nové daňové
přiznání nepodáváte!!! Pokud je rozdíl
větší, nebo z parcely zjednodušené
evidence se stala parcela katastru
nemovitostí, nebo Vám ve vlastnictví

přibyla stavba, kterou jste dosud
v daňovém přiznání neměli, (garáže,
kůlny) musíte daňové přiznání podat do
31. 1. 2011. Jestliže si nejste jisti, zda jste
stavbu v daňovém přiznání již v minulosti
přiznali, nebo máte jiný problém, obraťte
se prosím na pracovníky finančního úřadu
– paní ing. Kožnarovou nebo pana Knödla,
kteří Vám určitě rádi poradí.
Na Finančním úřadu v Sušici jsem byla
upozorněna, že je nutné dodržet termín
podání daňového přiznání, neboť při
nedodržení termínu Vám hrozí sankce.
Zároveň Vám sděluji, že od 1. 1. 2011
budou nové tiskopisy na „Přiznání k dani
z nemovitostí“, které ale v současné době
ještě nejsou k dispozici. Předpokládají, že si je
budete moci vyzvednout v průběhu měsíce
prosince 2010, nebo ledna 2011.
Bohuslava Bernardová
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MULTIKULTURNÍ LÉTO
K letošnímu multikulturnímu létu jistě vhodně přispěl i zajímavý koncert v sobotu 14.
srpna 2010, kdy v kostele sv. Markéry na náměstí koncertoval kytarový virtuos Lubomír
Brabec a zpěvák Daniel Hůlka. Bylo prodáno celkem 310 vstupenek v hodnotě
69.460,-Kč. Za vystoupení bylo umělcům zaplaceno 66.000,-Kč.
RV

Foto: Karel Větrovec

Tento školní rok jsme zahájili se 125 žáky.
Taková jsou fakta! Bez ohledu na klesající
počet žáků se náš učitelský sbor určitě bude
snažit naučit žáky vše, co jsme si v našem
vzdělávacím programu vytkli. A to i ve
spojených třídách. Snahu by samozřejmě
měli vyvinout hlavně žáci. Někteří mají
skutečně o škole prazvláštní představy.
Je na rodičích a hlavně na nich
samotných, jak využijí šanci rozšiřovat
své vědomosti. Dnešní svět dává mladým
lidem zajímavé možnosti, jak se uplatnit.
Proto by zejména u nich měla zvítězit
chuť něco dokázat, být k sobě náročný
a hlavně být vytrvalý. Moc nás – učitele
– mrzí, že málo rodičů své potomky
přiměje k pravidelné a systematické
přípravě do školy. Ale to je asi jako
mlácení prázdné slámy.
Na co se hodně těšíme je dokončení
projektu Vzduchoplavec Kráčmera. Naši
žáci již natočili ve spolupráci s ČT film
o Kašperských Horách a okolí. Nechci
předbíhat, ale určitě se jim povedl...
Ve školní družině se děti letos podívají do
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Ze školy

Vesmíru a ve školním klubu se toulají po
vlastech českých. Pokud někdy zavítáte do
školy, nezapomeňte se podívat v přízemí
na jejich práce.
Přestože žijeme relativně ve zdravém
prostředí, mnoho našich žáků je často
nemocných. Chceme, aby si uvědomili, že
zdraví je skutečný poklad, o který je nutno
také patřičně pečovat. Proto zaměříme
některé aktivity na problematiku
ochrany zdraví. Moc bychom si přáli, aby
se nám podařilo více zapojit i rodiče našich
dětí, neboť správné návyky si utváří každý
jedinec především ve své rodině. Jsme rádi,
že si mohou děti zakoupit
mléčnou svačinku. Ta
je rozhodně lepší než
všelijaké
„dobroty“,
které si děti s sebou nosí
z domova, nebo spíše
kupují v obchodě. Akce
„Ovoce do škol“ se týká
pouze žáků I. stupně.
Se zdravím je pochopitelně
spojeno i sportování.

V minulém Zpravodaji jsem upozorňovala
na platnost vyhlášky č. 2/1999 – „Obecně
závazné vyhlášky Města Kašperské Hory
k zajištění a udržování veřejného pořádku,
čistoty a k ochraně životního prostředí,
zeleně a ovzduší v územním obvodu Města
Kašperské Hory“. Zaznamenala jsem na
tento článek ohlasy a prosbu některých
spoluobčanů, která se týká pohybu psů
po veřejných prostranstvích. Chtěla bych
touto cestou požádat všechny páníčky
psích miláčků, aby svoje psy vodili po
veřejných prostranstvích na vodítku
a větší plemena by měla mít náhubek.
Často jsou psi přivázáni u obchodů nebo
u pošty, když jejich majitelé nakupují a
vyřizují potřebné záležitosti. Již několikrát
se stalo, že pes sedí u pošty na schodech
a do pošty nelze vstoupit do doby návratu
svého páníčka. Vžijte se do toho, že se
v těchto prostorách pohybují i ti, kteří psy
nemají a bojí se jich. Proč by pes nemohl
mít náhubek? Prosím všechny, kteří
venčí psy v prostorách mimo veřejné
prostranství, aby opět svým miláčkům
dávali náhubek, a to nejen z důvodu
nebezpečí pokousání lidí. Občas slýchám,
že někdo ve městě přišel o pejska, protože
ho zakousl jiný pes. Chápu, protože psy
mám také, že se potřebují proběhnout a
louky v okolí k tomu jsou vhodné. Ale proč
by někdo měl odcházet z procházky se svým
pejskem v náručí, protože vinou jiného psa
dodýchal? Buďme k sobě ohleduplní.
Bohuslava Bernardová
V letošním roce jsme přidali sportovní
hry v 8. a 9. třídě. Sportování by mělo být
součástí volného času každého dítěte. Ale
jak známo, příklady táhnou...
Žáci si mohou vybrat ze široké nabídky
kroužků nebo některý z oborů ZUŠ. Třeba
pořady typu Talentmánie vás – rodiče –
přivedou na myšlenku, že by nebylo špatné,
aby se váš potomek chtěl naučit hrát na
nějaký nástroj, zdokonaloval se ve zpěvu,
či zkrášloval váš příbytek výtvarnými
pracemi. Nikdy není pozdě. Navíc je vše
při škole, odpadá dojíždění. A hlavně platí
dvojnásob – kdo si hraje, nezlobí.
Přejme si tedy, aby naši žáci
měli chuť se učit a aby je také
škola bavila –
nejen
o přestávkách. Poctivá práce
se vždycky zúročí. Ještě bych
ráda na závěr poděkovala
všem, kteří svým hlasováním
podpořili naši druhou šanci
v projektu ČEZ – Oranžová
učebna.
V.K.
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Zimní čas na hradě Kašperk
Nynější pestrobarevnost přírody vypovídá
o podzimním počasí. Ačkoli nás sluníčko
těší svou přítomností, unavené paprsky
prohřejí jen slabou vrstvičku lidské kůže
a ranní mrazíky, které se již postupně
zarývají do okolí, informují o brzkém
příchodu zimního času.

I hrad Kašperk pomalu přechází z letního
shonu na poklidnější režim. Měsíc říjen
je příjemným a zároveň výjimečným
obdobím na návštěvu hradu. Odhodlaní
příchozí se nadechnou svěžího šumavského
vzduchu a absolvují krátkou procházku
od hradního parkoviště, v jejímž průběhu

spatří veškeré barvy podzimu. Zároveň
však mají poslední možnost zhlédnout
expozici mládí a života českého krále
a římského císaře Karla IV., která
se následující rok promění do další
přitažlivé podoby.
Následující lákavou pozvánkou jsou
zimní
prohlídky
hradu
Kašperk
s
doprovodným
programem,
spojené s výročím
Zlaté stezky, které
se konají od 28. 12.
2010 do 1. 1. 2011
denně vždy od
10:00 do 16:30 hod.
Letošním tématem
hradních prohlídek
i hraného představení
bude humorný pohled na dávnou historii
vzájemných česko-bavorských vztahů - co
všechno způsobil Karel IV., když nechal
zbudovat z Kašperských Hor do Bavorska
novou středověkou "dálkovou obchodní
silnici" neboli kašperskohorskou větev
Zlaté stezky.

Je zajímavé se podívat na hradní život
v období zimních radovánek a o svátečním
čase. V této době přicházejí návštěvníci
načerpat kousek příjemné povánoční
atmosféry a strávit nezapomenutelný
zážitek na klidném šumavském hradě.
„Proč si nenasadit běžky či nastartovat
zimní sáně a dopravit se na hrad jinak
s cílem dobití hradu a jeho báně.“
Více informací na www.kasperk.cz.
Verča Rosecká
hrad Kašperk

Přírodní katastrofa: Šumava 1870
Ničivou katastrofou, srovnatelnou s tou,
která před časem postihla slovenské Tatry,
byla nejspíš vichřice roku 1870. Živel se
projevil na celém území Čech i Bavorska,
nejvíce však ničivě zasáhl na Šumavě.
Kronikář Města Kašperských Hor
Engelbert Panni jako očitý svědek k této
události zaznamenal: „V noci z 26. na
27. října 1870 vypukla taková bouře a
vichřice, která hrozila odnést vše, co
nebylo dobře upevněno. Blýskalo se,
hřmělo a vzduchem létaly šindele, tašky
a všechno, co vichřice urvala. Ulice byly
posety střepinami skla z rozbitých oken,
budovy značně poškozeny. S několika
domů vichr serval plechové střechy,
u stavení čp. 68 byl urván štít domu.
Spousta tašek a šindelů byla stržena a
s hřbitovního kostela sv. Mikuláše živel
stáhl střechu a posunul celý krov. Rovněž
ohradní hřbitovní zeď byla poškozena,
na hřbitově téměř všechny pomníky a
náhrobky zporáženy…“. Nejvíce se větrná
bouře vyřádila na šumavských lesích.
V blízkém prášilském panství vichřice

vyvrátila a polámala 100 tisíc plnometrů
dřeva a v kašperskohorských lesích
trojnásobek tohoto množství.
Na schwarzenberském panství pochopili
ihned nebezpečí této kalamity. Dokládá
to nařízení majitele knížete Jana Adolfa
Schwarzenberka, kterým se již 20. listopadu
1870 ukládalo hospodářskému ředitelství
prášilského dominia, sídlícímu v Dlouhé
Vsi, aby se urychleně zpracovávaly
polomy i za cenu zvýšení dělnických
mezd. Počítalo se rovněž se zakoupením
nových koní a volů na přibližování dříví.
Zakazovalo se jakékoliv porážení zdravého
dříví, měla se dávat přednost kupcům,
kteří si dřevo sami zpracují, ukládalo
se rozšíření školek. Pálení kalamitního
dřeva na uhlí se mohlo provádět všude
tam, kde nebyla naděje na jeho prodej.
Pro dřevorubce kníže nařídil stavět nová
obydlí, pro stálé dělníky navrhl zřízení
podpůrného fondu. Přesto nebyly polomy
včas zpracovány, a tak následovala známá
kůrovcová kalamita, kterou zvládali až po
několika letech stovky dřevorubců z Tyrol,

Solnohradska a Itálie. Například v roce
1874 pracovalo na zpracování kalamity
v polesích prášilského panství 1612
dělníků, z toho velká část cizinců.
Větrná a kůrovcová kalamita značně
zasáhla do vzhledu a složení šumavských
lesů. Například ještě v plánech lesního
panství Města Kašperských Hor z roku
1863 se uvádějí poměrně rozsáhlé partie
pralesních porostů, mluví se o těchto dosud
jen málo dotčených lesích jako o „knize
přírody“, do níž „matka příroda volně a
nerušeně napsala své zákony“. Už tenkrát
se doporučovalo tyto pralesy zachovat
a odklízet z nich jen to, co příroda sama
z nich vyloučí. Do počátku 20. století se
však z těchto pralesů na Kašperskohorsku
nedochoval ani hektar. Nezbývá tak
než slovy romanopisce Šumavy Karla
Klostermanna si povzdechnout: „Moje
Šumava, ta stará Šumava, jak bývala,
ta již nežije…Šumavo, ty má kolébko!
Tvé hvozdy lehly, nikdy již v staré slávě
nevstanou!“
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Občanské sdružení Náš domov Šumava
Vedení OS Náš domov Šumava ve
spolupráci s vedením NP Šumava
uspořádalo pro své členy v měsíci září dva
zájezdy pod názvem Poznávej svůj kraj.
I. Zájezd na Polední horu původně
plánovaný na jaro byl přeložen na měsíc
září v domnění, že v podzimním měsíci si
účastníci užijí pěkné slunečné počasí. Toto
přání se bohužel nevyplnilo. Dne 9. září
nastupovalo 16 členů OS do linkového
autobusu směr Modrava se smíšenými
pocity – v deštivém a mlhavém počasí
s důvěrou, že snad v oblasti Poledníku
nás přivítá lepší počasí. Nestalo se tak.
Šumavské vrcholky zůstaly zahalené v mlze
doprovázené deštěm. I přes nepřízeň
počasí účastníci zájezdu na Modravě
přesedli do mikrobusů přistavených
vedením NP Šumava a odjížděli podél
Javořina potoka, přes Rybárnu a bývalou
Javoří pilu na vrchol Poledníku k vyhlídkové
věži. Zde nás očekával pracovník
NP, který nám umožnil prohlídku
vyhlídkové věže s exponáty
z ochrany přírody a z části i se
zařízením nedávno minulým,
tzv. železnou oponou. V druhé
části prohlídky vrcholu Poledník
nás provedl pracovník NP Jenda
Chudý venkovní mini naučnou
stezkou po stopách následků
větrné smršti Kyrill. Procházeli
jsme po nově vybudovaném
poválkovém chodníku, který
vede přes polomy vyvrácených
staletých smrků. Co říci na závěr
prohlídky vrcholu Poledníku?
Přesto, že nám počasí mnoho
nepřálo a připadali jsme si jako
oběti šumavské drsné a nevlídné
přírody, byli jsme spokojeni, že
jsme šťastně absolvovali obě
prohlídky. K naučné mini stezce
však musím i za ostatní účastníky
konstatovat, že nesdílíme názor
některých odborníků, že si
šumavská příroda pomůže sama.
A pokud ano, pak tento názor
zhodnotí až některá z generací
nastupujících po nás. Závěrem je

nutno poděkovat vedení NP a řidičům,
kteří nás bezpečně přepravili z Modravy
na Poledník a zpět. Taktéž děkuji panu
Chudému za odborný výklad a doprovod.
Polední hoře pak slibujeme, že se sem
ještě nejméně jednou vrátíme, ovšem za
podmínky, že nám poskytne vhodnější
povětrnostní podmínky – to slibujeme!
II. Zájezd Za poznáváním domoviny
a blízkého okolí uskutečnilo vedení OS
Náš domov Šumava dne 23. září za zcela
odlišných povětrnostních podmínek. Ten
den nám byla Šumava velmi nakloněna
a ukázala, že zde nevládne jen mlha a
déšť, a tak modrá obloha a sluníčko nás
doprovázelo po celý den. Přes malá zdržení
našich linkových autobusů (zaviněná
nezvyklým návalem návštěvníků) jsme
dorazili do bývalé osady Bučina. Od
zastávky na Bučině bylo nutno pěšky
překročit státní hranici vzdálenou asi

500 m – vydali jsme se totiž do NP Bavorský
les do osady Neuschönau, abychom
navštívili stezku v korunách stromů. Ta se
vine v horském smíšeném lese, skrze buky,
jedle a smrky a umožňuje pohyb ve výšce 8
– 25 metrů nad zemí a prochází korunami
stromů. Za zmínku stojí ještě událost,
která se stala v bývalé osadě Bučina. Hned
po vystoupení z našeho autobusu nám
bylo jasné, že již nestihneme navazující
autobus od státní hranice – Finsterau,
který nás měl dopravit k našemu cíli. Díky
přítomnému pracovníkovi NP Šumava
panu Štenberkovi ale vše dopadlo zcela
jinak. Byl to on, který zajistil přímluvu
u řidičky autobusu na německé straně. Ta
na naši výpravu nejen ochotně počkala,
ale ještě poskytla operativně naší výpravě
slevu na jízdném. Díky tomu jsme stihli
prohlídku stezky dle časového plánu a
ušetřená eura jsme mohli využít na další
útratu. Za velmi pěkného počasí a dobré
viditelnosti jsme si mohli
prohlédnout i další části
NP Bavorský les a části
NP Šumava. Výprava 20
osob se pak spokojeně
vrátila v podvečer do
Kašperských Hor. Na závěr
je nutno ještě poděkovat
i Mařence Malé ze Sušice,
která nás doprovázela coby
tlumočnice.
A co ještě plánuje výbor
OS Náš domov Šumava
v letošním roce?
- 11. prosince – II. ročník
pochodu
Odyssea
soudního sluhy
- 24. prosince – III. ročník
pochodu na Chlum.
Podrobnosti k uvedeným
akcím
budou
včas
veřejnosti oznámeny. Touto
cestou zve výbor OS nejen
svoje členy, ale i ostatní
spoluobčany a návštěvníky
na tyto akce.
František Kortus

Poděkování
Děkujeme Městu Kašperské Hory za podporu drobných živnostníků a za příležitost vytvořit
původní historickou dlažbu, která je jedinečná pro město Kašperské Hory. Přejeme, aby sloužila a
zdobila město co nejdéle.
Dlaždiči z okruhu jižní Čechy
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Slavný architekt byl rodák z Kašperských Hor
Téměř neznámou skutečností je, že
rodákem z našeho města byl také
významný český architekt Antonín
Tenzer (1908 – 2002). Narodil se
v rodině učitele zdejší odborné školy
pro zpracování dřeva 22. prosince 1908.
Tenzer patří k předním představitelům
českého vrcholného funkcionalismu.
Studia architektury absolvoval na
pražské Uměleckoprůmyslové škole,
kde byl žákem Pavla Janáka. Po celou
dobu studií také pracoval v ateliéru
Jaromíra Krejcara.
Jako autor či spoluautor je podepsán
pod celou řadou pozoruhodných budov.
Patří mezi ně například sanatorium
ve Vráži u Písku, zdravotnické
středisko
v
Praze-Vysočanech,
dětská nemocnice v Praze-Motole,
sanatorium v Jáchymově či terasové
domy v Praze-Libni. Jeho patrně
nejznámější stavba však stojí přímo
v centru Prahy, na Václavském náměstí.
Je jí hotel Jalta, který byl postaven na
místě domu vybombardovaného v roce

v roce 2000. Přijel sem ve svém
nádherném kabrioletu BMW 327
z roku 1938, který býval ozdobou
různých setkání automobilových
veteránů a na který byl jeho majitel
jaksepatří náležitě hrdý.
Antonín
Tenzer
byl
rovněž
dlouholetým členem a posléze
i funkcionářem SVU Mánes a chuť
do práce a životní optimismus ho
neopouštěly takřka až do jeho smrti.
Zemřel v nedožitých 94 letech 12.
října 2002, tři roky poté, co mu Obec
architektů udělila cenu za celoživotní
dílo. Často se vyjadřoval k poslání
stavitelského umění: „Architektura
nemá být poplatná době, nemá
být přenosem cizích kultur, má
navazovat na dějiny a naši historii.
Každá země má mít svoji kulturu, a
Hotel Jalta
tím, že ji každá země má, dochází
ke konfrontaci a je možný vývoj.
i klikami dveří. Hotel, který pro případ
Umění se nedá dělat podle nějakého
války měl sloužit jako sídlo vojenského
světového receptu. A to se teď pořád děje.
štábu Varšavské smlouvy, byl dokonce
Neustále se ohlížíme ven a zapomínáme
vybaven
protiatomovým
krytem
na bohatství, které tady vzniklo…“
v podzemí ze železobetonu a
PhDr. Vladimír Horpeniak
olověných plátů. Reprezentativní
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
budova s fasádami obloženými
traver tinem,
mramorovými
dlažbami
a
unikátním
spirálovým
schodištěm je
dnes chráněna
jako významná
památka české
novodobé
Detail fasády
architektury.
Své
rodiště
1945 a je považován za nejzdařilejší
–
Kašperské
Hory
stavbu období tzv. socialistického
navštívil
naposledy
realismu. Antonín Tenzer hotel navrhl se
Schodiště
slavný architekt jako
všemi detaily, zabýval se tedy například
d va a d e va d e s át i l e t ý

Dříve utajovaný protiatomový kryt

Dříve utajovaný protiatomový kryt
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Královská výročí – svatba a korunovace
Letos uplynulo 700 let od nástupu kulminuje historie Kašperských Hor a
Lucemburků na český trůn. Jediný syn jejich okolí. V časech, kdy drahé kovy byly
římského krále Jindřicha VII. z rodu hnací silou veškerého hospodářského
lucemburských hrabat – Jan
života, nebývale ožil náš
Lucemburský (1296 – 1346)
zlatonosný kraj. Vedle
přijal za manželku právoplatnou
zásob
kutnohorského
dědičku českého trůnu Elišku
stříbra se zlatá ložiska
Přemyslovnu, dceru českého
na
Šumavě
stala
krále Václava II. Slavný sňatek se
důležitým předpokladem
uskutečnil v katedrále ve Špýru ve
vysokých
ambicí
dnech 31. srpna a 1. září 1310. Dne
politiky lucemburských
7. února 1311 byli pak manželé
vladařů. Zejména díky
korunováni v bazilice sv. Víta na
kašperskohorskému zlatu
Pražském hradě mohučským
mohl Jan Lucemburský
arcibiskupem Petrem z Aspeltu,
už roku 1325 jako první
dřívějším kancléřem a rádcem
panovník
ve
střední
krále Václava II. Sňatkem Jana a
Evropě razit zlaté mince
Elišky se otevřela nová kapitola
florény, které obchodně
jak českého království, v té době
otvíraly Čechy tehdejšímu
Jezdecká pečeť a zlatá mince světu. První Lucemburk
ekonomicky nejsilnějšího státu ve
(florén) českého krále Jana
střední Evropě, tak lucemburské
Lucemburského povýšil Kašperské Hory
dynastie a rovněž Říše římské,
v kresbě akademického malíře (Reichenstein) na město,
Miroslava Houště udělil jim první známé
na jejíž trůn usedli během 14. a
počátkem 15. století postupně tři potomci městské privilegium, jímž je osvobodil
Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. od placení cla a mýta. Kašperskohorští
Za účelem důstojných oslav tohoto horníci se dokonce roku 1345 účastnili
klíčového data evropských dějin se v ČR Janova válečného tažení do Slezska. Jako
uskuteční řada kulturních a společenských zvláštní ženijní vojsko pomáhali králi
akcí, z nichž nejvýznamnější bude v Praze dobývat odbojná slezská města ražbou
velkolepá výstava Královský sňatek, podkopů pod jejich hradbami. Na dílo Jana
věnovaná prezentaci umění doby Elišky Lucemburského, velkého Evropana a „krále
Přemyslovny a Jana Lucemburského.
diplomata“, velkolepě navázal jeho syn
V této souvislosti lze připomenout, že Karel IV.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
právě dobou vlády prvních Lucemburků
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Nebe studánek II.
Letos v létě vyšel ve Strakonicích už
druhý díl pozoruhodné knihy básníka,
publicisty, nakladatele a provozovatele
antikvariátu Ondřeje Fibicha a fotografky
Ivany Řandové Nebe studánek –
Pověstné prameny Šumavy, Pošumaví
a jihozápadních Čech. Jedna z kapitol
je v knize věnována zbytkům starobylé
kaple Vzkříšení a prameni v místní části
Kašperských Hor Na Prádle.
Z dalších míst v našem nejbližším
okolí autoři zaznamenali například
starobylé prameny a studánky například
v Čachrově, Dobré Vodě u Hartmanic,
Podmoklech u Sušice, Řetenicích a
Humpolci. Bohatě ilustrovanou knihu si
můžete zakoupit v Městském kulturním
a informačním středisku na radnici
v Kašperských Horách.
(vh)

Půl století seismické stanice

Letos uplynulo už 50 let od založení
seismické
stanice
Geofyzikálního
ústavu Akademie věd ČR v Kašperských
Horách.
Tato
observatoř
patří
k nejvýznamnějším zařízením svého
druhu ve světě. Stanice Kašperské Hory
s kódovým označením KHC byla po
svém vzniku vřazena do mezinárodní
sítě seismických stanic. Vyhodnocené
seismogramy se předávají pravidelně
do
mezinárodních
datových center, kde
se
určují
základní
údaje o jednotlivých
zemětřeseních.
Podle
statistiky mezinárodního
seismologického centra
ISC ve Velké Británii
zaregistrovala stanice KHC
v období let 1964 – 1989
nejvíce seismických jevů
ze všech stanic světové
sítě, a tak se zařadila
k nejcitlivějším stanicím
vůbec.

Seismická stanice v Kašperských Horách
byla zřízena v roce 1960 na základě
výsledků výzkumu seismického neklidu
v českých zemích původně k doplnění
ústřední seismické stanice Geofyzikálního
ústavu v Průhonicích u Prahy. Kritériem
pro umístění nové stanice právě do oblasti
Kašperských Hor byl malý seismický neklid,
dobré podloží a nepřítomnost civilizačního
ruchu. K 1. lednu 1960 bylo vydáno
povolení ke stavbě a
v květnu téhož roku byla
již stanice uvedena do
provozu. Kašperskohorská
seismická
stanice
se
nachází v údolí Zlatého
potoka v lokalitě Mlýn Na
rybníce (Weihermühle).
Přístroje zaznamenávající
kmity půdy – seismometry
jsou uloženy ve štole
Kristina, která tu zbyla po
dolování zlata. Zesílené
signály
zaznamenané
seismometry se přenášejí

kabely do registrační místnosti se
záznamovými přístroji ve zvláštní budově.
Velkou zásluhu o rozvoj a chod této
seismické stanice měl občan města
Kašperských Hor pan Bohumil Bartizal,
který tu pracoval přes 20 let. Po celou
dobu existence stanice se o provoz a
interpretaci záznamů starají už dvě
generace rodiny Bartizalovy, v současné
době paní Jana Bartizalová.
PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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Kde ty kouzelné hory jsou?
Jsou doslova „za humny“, ale my je
většinou neznáme. Zejména po otevření
hranic cesty našich spoluobčanů směřují
do dálných zemí, ale na zastavení a
rozhlédnutí se po kouzelné Šumavě
nebo našich jiných překrásných horách
nějak nezbývá čas. Za všechny ostatní
tak činíme alespoň my, senioři. Stále se
nemůžeme dost vynadívat třeba i na
známá horská zákoutí. A zjišťujeme, že
v různý denní i roční čas jsou trochu
jiná, našim srdcím vždy blízká a pro oči
osvěžující. Patří prostě k nám, k naší zemi
i lidem.
Již několik let jezdí skupina kardiaků a
diabetiků z Tábora na podzimní rekondici
do Kašperských Hor. Při svých vycházkách
nejsme nikdy zklamáni, protože zvláště
na podzim je barevná Šumava snad
nejkrásnější. Loni nás upoutala zpráva
o nalezení „pokladu“, kterou jsme slyšeli
již dříve z rozhlasu či televize. Stalo se
tak v rámci archeologického zkoumání
na náměstí. Tento výzkum měl přispět
k rozšíření informací o lidech, kteří žili
v minulosti na území města. Vždyť již za
vlády Jana Lucemburského byly Kašperské
Hory povýšeny na město, kde byla v té

době hornická činnost na vzestupu.
Jan Lucemburský již roku 1325 začal
v Čechách razit zlaté mince – florény a
také drobné stříbrné mince – parvy. Právě
tyto parvy současně s mnoha jinými měl
obsahovat hromadný nález mincí objevený
archeology. Nalezený „poklad“ obsahoval
3750 stříbrných mincí, které uložil
pravděpodobně movitý měšťan v rohu
stojícího domku při obavě z válečného
konfliktu v 1. polovině 17. století.
I když jsou archeologické výzkumy a
nálezy velmi zajímavé, myslím si, že
největší poklad má město v současných
obyvatelích, kteří jsou především velmi
pilní. I v minulosti v krásném hornatém
prostředí se zemědělstvím lidé těžko uživili,
a proto hledali jiný způsob obživy. V okolí
města vznikly drobné sklárny, které však
v současné době jsou buď zavřené, nebo
tam pracuje pouze několik zaměstnanců
– odborníků na výrobu krásných, většinou
broušených předmětů.
Již jsem podotkla, že obdivuji píli občanů
města. Téměř každý dům je ozdoben
květinami v oknech nebo na zahrádce.
Dokazují tím, že lidem není lhostejné,
v jakém prostředí žijí. Občané musí přiložit

Cyklisté z Kašperských Hor

Rok 2010 nebyl ten nejlepší pro místní
silniční cyklisty – už zažili daleko úspěšnější
sezony. Trochu odpočinout od zvýšené
námahy si potřeboval Vašek Vintr, nepěkný
pád na závodech vyřadil na pár týdnů
Radka Vrhela a Václav Dufek nenastoupil
vůbec. Přesto jsme se snažili a na kolech se
vůbec nešetřili. To proto, abychom podali
co nejlepší výsledky a mohli tím dobře
reprezentovat naše město, jehož jméno
hrdě vozíme na dresech.
Nejlepšího výsledku v seriálu šestnácti
závodů „ŠUAC – Efisan-Ramala Cup 2010“
dosáhl opěr Richard Nový a v kategorii do

50 let obsadil 5. místo. Ve stejné kategorii si
Radek Vrhel vyjezdil 11. místo. V kategorii
nad 50 let jsme měli dva zástupce: Lubomír
Janošík obsadil 15. místo a Josef Štěpán
24. místo.
Celkově jsme obsadili v kategorii družstev
7. pozici (z 26 přihlášených).
Již tradičně jsme pro naše nejmenší
uspořádali v Karlově ulici dětské cyklistické
závody, kterých se vždy zúčastní spousta
mladých nadějí. Na tyto závody vždy
navazují dětské soutěže na školním hřišti
v rámci Dne dětí.
Radek Vrhel

ruku k dílu, chtějí-li mít kolem sebe krásu.
Všichni, se kterými jsem se poznala,
měli stále plné ruce práce. Neslyšela
jsem je naříkat na mnoho činností, které
nemohou zastat, ale skutky mluvily za ně.
Poznala jsem 65 letou paní, která má snad
nejvkusněji upravenou zahradu ve městě,
chodí ještě na lesní plody, zavařuje, dělá
džemy a zpracuje vše, co z lesa přinese.
Dokonce ještě krásně vyšívá a háčkuje. Při
té vší práci je usměvavá a skromná. Ta se
opravdu celé dny nezastaví.
Právě tak bez odpočinku v penzionu
pracuje otec a syn. Dělají vše – kuchaře,
pokojskou, údržbáře, uklízečku atd. Jejich
výtečná jídla jsou známa celému okolí.
Snad i krásná příroda působí na příkladné
chování zdejších lidí. Ti jsou zde usměvaví,
klidní a velmi ochotní. I návštěvníci se
vstřícnému chování rychle přizpůsobí.
Když potkám malou holčičku s krásnými
dlouhými vlásky, ona jasně nahlas pozdraví
a hned za ní udělá totéž mladá maminka.
Hned vím, že mně obě přejí opravdu den
dobrý, bez smutku. Mohla bych se mračit?
Usměji se na obě též a je nám všem
příjemně.
MJ

Vzpomínka na Vlastíka

Letošního 1. října ukončil svou
životní pouť náš Vlastimil Růžička,
hostinský z restaurace „Pod věží“,
přáteli oslovovaný Vlastík. Člověk
svérázného
temperamentu,
kašperskohorský rodák a patriot,
vstřícný, společenský a přátelský
- tak jsme ho (nejen my místní)
po všechna ta léta znali. Celý svůj
život zasvětil službě v pohostinství,
neboť právě ta mu dala velkou
příležitost s lidmi být a setkávat se
s nimi. Vlastík s lidmi byl opravdu
rád, miloval společnost, hudbu a
nezkazil žádnou legraci – proto
všichni, kdož jste jej znali, věnujte
mu prosím přinejmenším tichou
vzpomínku ze světa, kde nic netrvá
věčně.
Bc. Václav Kůs

Kašperskohorský zpravodaj	  
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Gratulujeme Josefu Korálovi
k 2. místu na mistrovství ČR v atletice ve vrhu koulí

Husqvarna cup 2010
Druhá polovina okresní soutěže běhů
mimo dráhu Klatovska, známá pod názvem
Husqvarna cup 2010, byla zahájena 5.
ročníkem Dolanského přespolního
běhu přes Vorlíky dne 7. srpna 2010.
Po úmorných letních vedrech běžce na
startu přivítalo deštivé počasí. Z výsledků
závodu vyjímám umístění – Martin
Chlada, 1. místo v kategorii juniorů,
Eva Chladová – 1. místo v kategorii
žen do 34 let – oba startují za Mílaře
Domažlice. V kategorii veteránů nad 70
let jsem obsadil první místo jako jediný
účastník za Kašperské Hory.
Druhý závod výše zmíněné soutěže
proběhl dne 15. srpna v Sušici – 29. ročník
Běhu podél Otavy. A jak to dopadlo?
Martin Chlada v kategorii mužů do 40

let obsadil 1. místo – Martinovo vítězství
je o to cennější, že se jedná o nejmladšího
vítěze za celou dobu konání tohoto
běhu. V kategorii nebyla samostatně
hodnocena kategorie nad 70 let, a tak
jsem startoval v závodě mužů-veteránů
60 let, kde jsem se umístil mezi „mladými
šedesátníky“ na 3. místě, přičemž věkový
rozdíl mezi vítězem a mnou činil 10 let.
Po těchto dvou srpnových závodech
byla malá přestávka, které jsem využil
k pravidelnému tréninku a účasti na
mimosoutěžních bězích, kde jsem také
dosáhl dobrých výsledků – 26. září –
v kategorii mužů 60 let – 4. místo na
„Podzimním krosu“ v areálu Skalice
u Střelských Hoštic; 26. září v kategorii
70 – 74 let – 5. místo ve 114. ročníku

Běchovice – na silnici jsem 10 km uběhl
za 51:15 min.
Dne 28. září jsem se ještě zúčastnil
31.
ročníku
běhu
Podzimním
Železnorudskem – asfalt, terén, 9 km.
Zde jsem obsadil 3. místo mezi veterány
nad 60 let.
Závěrem je nutno dodat, že všechny
výše uvedené závody byly doprovázeny
chladným a deštivým počasím.
Poslední běžecký závod do okresní soutěže
běhu mimo dráhu se uskuteční v sobotu
6. listopadu v Horažďovicích jako 17.
ročník Běhu kolem Práchně. Po ukončení
tohoto závodu bude znám i vítěz 26.
ročníku Husqvarna cupu 2010. Výsledky
budou zveřejněny v prosincovém čísle
Kašperskohorského zpravodaje.
František Kortus
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Již tradiční podzimní závody západočeského
žebříčku orientačních běžců se uskutečnily
o víkendu 2. - 3. 10. 2010 v okolí Kašperských
Hor. Sobotní závod na krátké trati měl
centrum u penzionu U Šnečků v místní
části Ramajzl. Na téměř 200 závodníků
z 38 oddílů čekaly orientačně náročné
tratě na podrobné mapě nazvané podle
historické usedlosti „Peklo“. A že to pro
mnohé závodníky bylo skutečné orientační
peklo, zaznívalo z ohlasů v cíli. Kontroly
umístěné v jámách (bývalých zákopech)
na nepřehledném zarostlém cvičišti, které
spíše připomíná severskou tajgu, kontroly
v hlubokých jámách po dolování zlata i mezi
skalními útvary na úbočí Chlumu kladly
vysoké nároky na přesnou orientaci. V hlavní
ženské kategorii D21 se nejlépe popasovala
s nástrahami tratě Bára Baldriánová z USK
Praha, mezi muži byl nejrychlejší mladý,
nadějný závodník plzeňské Lokomotivy
František Kolovský. V početné kategorii

Ročník 7, číslo 5/2010

Šumavský kufr 2010

dětí na fáborkách a rodičů s dětmi se
neztratili ani místní závodníci – sourozenci
Šustrovi a Terezka, vnučka Bernardů.
V neděli zaskočilo pořadatele i závodníky
počasí. Zatímco na Kašperských Horách, kde
většina účastníků nocovala, vládlo slunečné
počasí, Lhota pod Kůstrým byla zahalena do
podzimní inverzní
mlhy, ze které
místy
drobně
mrholilo. I přes
nepřízeň počasí
si
závodníci
nedělní
tratě
v okolí Kůstrého
užili a z lesa se
vraceli spokojení.
Nedělní
hlavní
kategorie
žen
měla stejnou vítězku jako v sobotu. V hlavní
mužské kategorii zvítězil Tomáš Kamaryt
z plzeňských VŠ, který svým bezchybným

Kašperskohorský zpravodaj

výkonem získal i hlavní cenu „Šumavský
rychlík“. Mezi ženami běžela v neděli
průměrem na kilometr nejrychleji mladší
dorostenka Karolína Šiková z plzeňské
Lokomotivy a vyhrála tak hlavní cenu žen
„Šumavská šipka“. Poslední z hlavních
cen – „Šumavský kufr“ – získal v kategorii
„Příchozí“
Jan Šimeček
z plzeňské Lokomotivy, který
druhému v pořadí nadělil
neuvěřitelných 24 minut.
Uspořádání závodů by nebylo
možné bez podpory sponzorů
a přátel, vypomáhajících po
oba dny s vlastní organizací.
Dík patří Městu Kašperské
Hory, NP Šumava, Městským
lesům, Městským statkům.
Z místních podnikatelů pak
pánům: Naarovi, Gregrovi, Hadravovi,
Hrachovi, Vackemu a Jirmanovi.
Jakub Hulec

„Pomůžeme Vám prožívat stáří tam, kde jste zvyklí.“
Pracovníci Oblastní charity
Sušice Vás srdečně zvou dne
10. listopadu 2010 v době
od 9 do 17 hodin na Den
otevřených dveří do Domu
s pečovatelskou službou
v Kašperských Horách (dále
jen DPS). Během dne vás blíže seznámíme
se službami, které poskytujeme na
Kašperskohorsku a Sušicku.
Svou činností se Oblastní charita Sušice
zaměřuje na poskytování sociálních
služeb v oblasti do 20 km od města
Sušice, zejména na terénní služby sociální
péče pro dospělé osoby se sníženou
soběstačností. Pečovatelská služba nabízí
pomoc seniorům a dospělým osobám se
zdravotním postižením v péči o sebe a svou
domácnost. Služba je poskytována denně
od 7 do 19 hodin. Odlehčovací služby
jsou poskytovány osobám, které vyžadují
celodenní péči druhé osoby. Tato služba
umožňuje odpočinek a odlehčení od
pravidelné péče a je poskytována denně od
7 do 19 hodin. Osobní asistence je služba,
která umožňuje osobám se zdravotním
postižením žít za pomoci asistenta běžným
způsobem života. Služba je poskytována
nepřetržitě.
Kromě výše uvedených služeb sociální
péče poskytuje Oblastní charita Sušice
také služby sociální prevence. Sociálně
aktivizační služby podporují aktivní
způsob života seniorů a dospělých osob
se zdravotním postižením. Programy jsou
přizpůsobovány zájmům uživatelů, jejich
schopnostem a dovednostem. Zveme vás

do společenské místnosti DPS na pravidelná
cvičení v pondělí, ve středu a v pátek od
9:30 hodin. V pondělí odpoledne od 13:30
hodin v Logik klubu procvičujeme paměť
různými způsoby, můžeme vás seznámit
se základy práce na počítači (napsat dopis,
e mail, vyhledávat na internetu, apod.). Ve
středu od 13:30 hodin chodíme dle počasí
na vycházky po blízkém okolí Kašperských
hor (do 4 km) a navštěvujeme zajímavosti.
Dále pořádáme polodenní výlety, besedy,
přednášky. Odborné sociální poradenství je
obyvatelům Kašperských Hor poskytováno
každou středu od 10 do 12 hodin v kanceláři
DPS nebo po předchozí domluvě v jiném
termínu ve vaší domácnosti. Pomůžeme
s orientací v sociálně právních systémech,
podpoříme Vás při řešení těžkých
životních situací, půjčíme kompenzační
pomůcky nebo vysoušeče. V rámci tohoto
poradenství je obyvatelům Kašperských
Hor poskytována v prostorech DPS každé
úterý od 8:30 do 13:30 hodin individuální
psychoterapeutická podpora, terapie
mezilidských a rodinných vztahů nebo
poradenství v oblasti rozvoje osobnosti.
Přijďte se za námi podívat, rádi se Vám
budeme věnovat a poskytneme více
informací o činnosti Oblastní charity Sušice.
Během celého dne bude pro Vás připraveno
malé občerstvení.
Mgr. Zlatuše Gersdorfová,
vedoucí střediska Kašperské Hory
tel. 731 669 951
Bc. Ivana Bruzlová, vedoucí služeb
Oblastní charity Sušice
tel. 731 402 910

Proč?
Proč všichni lidé nejsou k sobě milí?
Proč rozsévají svár a mrzutost?
Proč život píše jinou historii,
než potřebuje člověk pro radost?
Proč brázdí lidem čela vrásky?
Proč nevěrná je žena, ženě muž?
Proč děti nerodí se pouze z lásky?
Proč válkám neřekne již někdo: „dost už“?
Proč člověk ničí co je krásné?
Proč člověk hubí zeleň luk?
Proč místo hudby nad níž srdce žasne,
éterem ozývá se jen ryk a hluk?
Proč světem bezpráví a hloupost vládne?
Proč světa běh je divný kolotoč?
Proč vlídné slovo na rtech chladne?
Proč na světě je ještě tolik Proč?
Miloslava Boudová, DPS

Zvláště v zimním období je
dobré vědět
KOMINÍK
p. KROUPA
mob.: 724 993 241

Kašperskohorský zpravodaj	  

		

Ročník 7, číslo 5/2010				

- 12 -

Hudba pod širým nebem 2010
Nejen díky letnímu počasí, ale zejména
díky nasazení všech jednotlivých
pořadatelů, se během uplynulého léta
uskutečnila v našem městě celá řada
venkovních hudebních akcí. Do prostor
opraveného náměstí i parčíku pod
kinem se v průběhu léta soustředily
hudební skupiny, které by jinak běžně
v našem městě k slyšení na živo nebyly.
Tedy nářky mnohých v duchu, že se zde
nic neděje, nepadají příliš na úrodnou
půdu i přesto, že na takový koncert se
nevydá hned každý druhý občan. A to
uvádím opravdu jen žánrovou výseč
z jinak bohatého kulturního programu.
Nicméně iniciativa všech, kteří se
rozhodli na vlastní pěst a jen a pouze
s vlastním nasazením nějaký níže
uvedený koncert uspořádat, si zaslouží
projev díků a uznání alespoň z pohledu
jednoho jednotlivého místního, jež se
v neúplném přehledu níže uvedených
akcí zúčastnil.
Stojí za připomenutí, že největší
koncetrace živé hudby byla okolo a

v průběhu tradiční srpnové pouti –
občanské sdružení Keltská stopa zde
hostilo v rámci již v pořadí druhého
Pouťového odpoledne folkové a country
uskupení: Epy de Mye, Míša Leicht a
P.R.S.T, Kamion, ba dokonce i místní
velice dobře hrající Los Keltos. Kvalitní
pořadatelské zajištění, hojná účast,
příjemné místo a v neposlední řadě
i příznivé počasí jen nahrávalo kladným
dojmům z tohoto plnohodnotného
hudebního festivalu.
Čas poutě, respektive pouťového
sobotního večera, taktéž přilákal do areálu
za hotelem Tosch velmi mnoho dalších
místních – sdružení „Pohoda“ zde
pořádalo pouťovou zábavu, nahrazující
tradiční pouťové reje v dnes nepřístupné

sokolovně. O hudební produkci se zde
postarala skupina Míry Šuby, Cassa na
Dranc, hrající sestavu léty osvědčených
hitů.
Vskutku početný příval hudebních skupin
zastihl Kašperské Hory pod pomyslnou
taktovkou pátera Vavřince, jenž sem
ve spolupráci s Městem Kašperské
Hory sezval v průběhu léta mnoho velice
různorodých skupin. Páteří
všech páterových koncertů se
stala vystoupení jeho skupiny
Miriam, která předvedla ve
výrazně rockovém hávu jinak
v tomto duchu netradiční
křesťanskou tématiku. Během
poutě to byly tedy hned celé
dva (!) koncerty a do konce
léta ještě i dva následující,
včetně velmi originálního
hudebního odpoledne pro
děti. Na své koncerty přivezl
hlavně rockové kapely: Tenkej
led, Ape Town i Last Minute
a další – což není zrovna
obvyklá sestava, kterou
bychom zde mohli běžně
slyšet. Nicméně kapely
předvedly svůj kvalitní výkon
i navzdory v místě mnohdy
až
neúměrně
hlasitému
ozvučení. Domnívám se, že
do budoucna by toto měl být
velice důležitý faktor – tedy
právě úměrná hlasitost,
kterou by měli respektovat
hlavně zvukaři.
Popouťový večer za kinem,
snad ještě těžící z rezonujícího
nadšení
pouťových
posluchačů, naplnily svým
programem v rockovém duchu kapely
Twister a Albatros – co do zajištění i účasti
v tomto ohledu velice zdařilá akce. Areál
za kinem hned v závěsu, tj. v odstupu

jednoho týdne rozezněly halekavé písně
heligonkářů, místních Třech mušketýrů
– kteří k příjemnému poslechu a posezení
pod nově instalovanými stany taktéž
přilákali celou řadu lidí.
Dvě, domnívám se zdařilá, hudební
odpoledne se odehrála v červenci i v září
v prostorách pensionu Amsterdam na
tzv. „staré Rejštejnské“, kde vcelku hojné

sešlosti posluchačů zahrála sušická
skupina Pídem Václava Krčmáře – směs
country i rocku, podpořená kvalitním
ozvučením rozhodně patřila v tomto
městě během posledního roku k těm
opravdu zdařilým.
Poslední sobotu v září jsme byli na
náměstí svědky vystoupení dalších
několika hudebních těles – ať to byli opět
Pídem nebo Jiří Schelinger revival,
kteří se svým originál věrně imitujícím
zpěvákem dokázali rozhýbat do rytmu
takřka celé náměstí, podzimnímu dešti
navzdory. Od vystoupení místních
heligonkářů i skvělé a početné
folkařské sestavy Horských trosek, přes
kašperskohorské břišní tanečnice
(vystupujících odhodlaně i v tom lijáku!) až
po rockovou lavinu v podání M.A.S.H, ale
hlavně strakonických Parkánů nabídl
program velice rozmanitou
směs pro veškeré příchozí a
zúčastněné.
Závěrem bych neměl ovšem
ani opomenout, že velká část
kašperskohorských
koncertů
je díky digitálním záznamům
veřejně dostupná ke zhlédnutí
na
serveru
youtube.com.
Zadáte-li tedy název našeho
města do vyhledávání, můžete si
i vy sami připomenout koncertní
vystoupení nejen uplynulého
léta! 		
Bc. Václav Kůs
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27. 10. - Čarodějův učeň
Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým
úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred Molina). Balthazar na to ale sám nestačí, a proto vyhledá pomoc Davea
Stutlera (Jay Baruchel), zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě ale ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdory jeho
pochybám svého učně. Akční, dobrodružný, drama, fantasy, 110 min, české titulky, mládeži přístupné, místní kino od 19:00
hod.
30. 10. - Sluha dvou pánů
Spolek divadelních ochotníků Kolár ze Strašína, místní kino od 19.30 hod. Bližší inf. na plakátech.
10. 11. - Román pro muže
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické
smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci
odjíždějí na tradiční výlet do hor, v zádech se stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti. Komedie, 100 min, přístupné od 12
let, místní kino od 19:00 hod.
24.11. - Příběh hraček 3
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK je zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky
plné rozjívených dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých
malých, upatlaných ručiček Animovaný, komedie, 103 min, mládeži přístupné, místní kino - bližší inf. na plakátech.
28. 11. - První adventní neděle
14:00 hod. - Malé předvánoční trhy
Parčík před kinem - adventní věnce, patchwork, korálky, knihy, výrobky dětí ze ZŠ, výrobky dětí z Petrklíče, sušené vazby a další
vánoční zboží.
16:30 hod. - Zvonkový průvod
Průvod se zvonky po náměstí, poté vyhodnocení nejlepšího zvonku u vánočního stromu a také budou mít (nejen děti) možnost
napsat Ježíškovi. Dopis jim bude orazítkován razítkem Ježíškovy poštovny a budou ho moci vhodit do speciální schránky pro
Ježíška.
17:00 hod. - Rozsvícení vánočního stromečku
Parčík před kinem - zazpívají nám děti ze Základní školy pod vedením pí. učitelky Martiny Nové a skupina Miriam.
1.12. - Karate Kid
Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý Dre Parker (Jaden Smith) mohl klidně být tím nejpopulárnějším klukem v celém
Detroitu, ale poté, co je oba kariéra jeho matky zavede do Číny, má s navazováním přátelství se svými vrstevníky velké problémy.
Nakonec se mu podaří najít si cestu ke své spolužačce Mej Jing, kterou, jak se zdá, Dre také zajímá, ale jejich přátelství záhy
narazí na kulturní odlišnosti. Akční, drama, rodinný, sportovní , 140 min, mládeži přístupné, místní kino od 19:00 hod.
11.12. - koncert - Nové CD Sinaj (se skupinou Miriam)
Koncert Evy Henychové v kostele sv. Markéty od 19:00 hod.
19.12. - Betlémské světlo
dojde k rozdávání betlémského světla, svíčky s sebou. Vystoupí Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů. Bližší
informace na plakátech.
29.12. - Habermannův mlýn
Režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin - poválečný odsun Němců, při němž
se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. Život před válkou
v pohraničí nebyl dvakrát idylický. Drama, 104 min, přístupné od 12 let, místní kino od 19:00 hod.
Dále ještě připravujeme Mikulášskou nadílku pro děti. Bližší informace budou na plakátech.
28. 12. 2010 - 1. 1. 2011 – Zimní prohlídky hradu
denně vždy od 10:00 hod. – 16:30 hod. – tentokrát k výročí Zlaté stezky kašperskohorské
Tématem prohlídek hradu a hraného představení bude humorný pohled na dávnou historii vzájemných česko-bavorských
vztahů. Co všechno způsobil Karel IV., když nechal zbudovat z Kašperských Hor do Bavorska novou středověkou "dálkovou
obchodní silnicí"
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Rady jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu,
značka za odvoz. Celkem typický inzerát,
ze kterého je jasně patrná dnešní tržní
hodnota starých spotřebičů. Ani takový
inzerát přitom už často nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé
vybavili vesměs podobným způsobem,
nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. Letité
spotřebiče mají navíc proti těm současným
několikanásobně větší spotřebu energie,
takže i mnozí chataři si raději pořídili nové.
Nezbývá tedy, než se i takových, zatím
stále „použitelných“ domácích
pomocníků, zbavit, stejně jako
těch, co už definitivně přestaly
fungovat.

takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není
důležitá: do směsného odpadu nepatří
žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon
povinnost zajistit ekologickou likvidaci
„vysloužilců“. K jejímu financování slouží
takzvané recyklační příspěvky, které jsou
součástí ceny nových výrobků. Nezvyšujte
tedy výdaje, které mají města a obce
s likvidací směsného odpadu: hradí je
beztak z vašich peněz. Za spotřebič hozený
do popelnice nebo postavený vedle ní
můžete navíc dostat pokutu až 20 000
korun!

Rada třetí: Najděte
správné místo!
K legálnímu odkládání
Rada první: Zapomeňte na
starých elektrozařízení
kutilství!
slouží takzvaná místa
Pračka pohozená na černé skládce zpětného
Soused sice možná dodnes
odběru.
používá sekačku s motorem
Vytvářejí
je
města
z pračky nebo kompresor
a
obce,
prodejci
demontovaný z lednice, zároveň ale má elektro nebo třeba servisy ve spolupráci
na triku ekologický zločin. Olej a hlavně s kolektivními systémy. To jsou partneři,
freony, které přitom unikly, příroda jen tak jejichž prostřednictvím výrobci plní své
nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo
může každý občan odevzdat zdarma vašemu bydlišti najdete na internetu (na
k ekologické likvidaci, ale jen v případě, že stránkách největšího kolektivního systému
jsou kompletní!
ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr
elektrospotřebičů v celé České republice
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím!
– www.elektrowin.cz). Poradí vám také
Lednici nebo pračku nenacpete ani do
na vašem obecním či městském úřadě.
velkého kontejneru na komunální odpad,
Samozřejmostí už dnes je, že váš starý

spotřebič odveze prodejce, který k vám
domů dopraví nový.
Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz!
Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému
místu daleko, počkejte, až vaše obec či
město příště zorganizují mobilní svoz
odpadu. Zákon stanoví, že je třeba to udělat
minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN
například nabízí svazkům obcí a
mikroregionům zdarma Putující kontejner,
který je možné pro obec zajistit i nad rámec
mobilních svozů. Stovky prodejen také
vybavil speciálními sběrnými koši. Stejné
koše mají k dispozici i školy, které se zapojily
do ekologického projektu Ukliďme si svět!.
Rada pátá: Buďte na sebe hrdí!
Pokud staré spotřebiče odkládáte jen
do míst zpětného odběru, máte důvod
k hrdosti. Přispíváte totiž významně
k ochraně životního prostředí. Nejenže
nevypouštíte do země olej a do vzduchu
freony, ale také například šetříte elektrickou
energii. Ze starých spotřebičů se totiž
dá získat přes 80 % materiálů vhodných
k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich
použití v hutích podle průzkumu, který
nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím
ušetřilo množství elektřiny, která by stačila
obyvatelům třicetitisícového města na rok.
Díky tomu se také podstatně snižují emise
skleníkových plynů.
PI

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

inzerce

Využijte našich 20-letých
zkušeností v oboru realit
a přijďte se k nám nezávazně poradit

Na prodej domek se zahradou
v Kašperských Horách.
Pozemek o výměře 829 m2.
Cena: 1.560.000,--Kč

Více na www.muller-reality.cz nebo kontaktujte Jiřinu Müllerovou 602 145 067
a Ilonu Soukupovou 724 834 692
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Jízdní řády - aktualizace říjen 2010
Kašperské Hory - Sušice

Sušice (nábřeží) - Kašperské Hory

4

35

jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 5.05

5

25

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

5

30

jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 6.10

6

45

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

6

10

jede v pracovních dnech
Sušice, Pod Stráží 6.40

6

45

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

6

15

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

8

25

jede denně
Sušice, žel.st.8.20, Kašperské Hory 8.48, Modrava 9.35

7

28

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

10 15

jede v sobotu
Praha 7.50, Kašperské Hory 10.40, Modrava 11.15

7

55

jede v pracovních dnech
Stachy 7.35, Sušice, nábř. 8.15

12 10

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

9

18

jede denně, kromě 28.10.
Čes. Budějovice 6.45, Sušice,nábř. 9.42, Klatovy 10.20

13 05

jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 13.00, Kašperské Hory 13.30

10 27

jede v pracovních dnech
Modrava 9.45, Sušice, žel. st. 11.00

13 50

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

12 50

jede v sobotu
Modrava 12.15, Sušice, nábř. 13.15, Praha 15.55

13 50

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

14 10

jede v pracovních dnech
Sušice, nábř. 14.35

14 10

jede v neděli
Praha 11.30, Kašperské Hory 14.35, Modrava 15.10

14 45

jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 15.25

15 03

jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 14.50, Kašperské Hory 15.32, Modrava 16.27

15 15

jede v pracovních dnech
Stachy 14.55, Sušice, nábř. 15.34, Klatovy 16.20

15 20

jede denně, kromě 28.10.
Klatovy 14.30, Kašperské Hory 15.44, Čes. Budějovice 18.25

15 25

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

17 05

jede v pracovních dnech
Kašperské Hory 17.31, Modrava 18.20

16 00

jede v pracovních dnech
Filipova Huť 15.10, Sušice, žel. st. 16.30

18 35

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

16 25

jede v neděli a o svátcích
Modrava 15.30, Sušice, žel. st. 17.00

19 00

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

17 12

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

20 35

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

17 20

jede v neděli
Modrava 16.45, Sušice nábř., 17.45, Praha 20.00

17 25

jede v pracovních dnech
Filipova Huť 16.35, Sušice, žel. st. 17.55

19 45

jede v pracovních dnech
Sušice, žel. st. 20.15

Platnost jízdních řádů je do 11.12.2010
Tento výpis z jízdních řádů spojů, které projíždějí Kašperskými Horami, má
informativní charakter - bez záruky.

Kašperské Hory - Stachy
jede v pracovních dnech
Klatovy 6.00, Stachy 7.25

7

35

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

13 10

jede v pátek a 27.10.
Stachy 13.31, Strakonice 14.35

8

59

jede denně, kromě 28.10.
České Budějovice 6.45, Kašperské Hory 9.18, Klatovy 10.20

13 50

jede pondělí-čtvrtek , nejede 27.-28.10,17.11.
Stachy 14.11, Strakonice 15.25

12 50

jede v pracovních dnech
Kašperské Hory 13.10

14 16

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

14 55

jede v pracovních dnech
Kašperské Hory 15.15, Klatovy 16.20

15 44

jede denně, kromě 28.10.
Klatovy 14.30, Stachy 16.03, Čes. Budějovice 18.25

7

10

Stachy - Kašperské Hory

