
VZPOMÍNKA 
NA MALÍŘE

V srpnu si připomeneme 
umrtí významného malíře 
Aloise Moravce výstavou 
jeho děl v prostorách rad-
nice.

Rovných dvacet let uplynulo letos 6.břez-
na od smrti akademického malíře a gra-

fika Aloise Moravce, čestného občana 
Kašperských Hor. Pamětníci dodnes živě 
vzpomínají na jeho 

OSLAVY 
OSVOBOZENÍ 
KAŠPERSKÝCH HOR 
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Dne 6. května jsme si opět 
připomněli osvobození 
našeho města a alespoň 
v tomto kraji konec druhé 
světové války.

Mír nám přinesli američtí vojáci, když 
vítězně táhli přes Německo na východ. 

K naší smůle je politika zastavila už v 
Plzni, ale byli to přesto právě oni, kdo 
pro obyvatele Kašperských Hor ukon-
čili válku. 
Oslavy proběhly jako obvykle před 
radnicí, kam přijela kolona historic-
kých vozů Přátel 4. pancéřové obrněné 

divize generála Pattona. Po krátkých 
proslovech pamětníka Emila Kintzla, 

    pokračování a další fotky na straně 12 



Hrad Kašperk se stal nej-
více postiženou českou 
památkou lednovým orká-
nem Kyrill. Jak známo, 
extrémně silné nárazy vět-
ru nevydržela především 
střecha východní věže.

Několik stromů dále spadlo přímo na 
hradby, do hradního nádvoří či na kon-

strukci vodojemu.
Problém se zničenou střechou se jsem 
začal ve spolupráci se starostkou měs-
ta řešit okamžitě. Přesto zbýval pouhý 
měsíc na zpracování kompletní projek-
tové dokumentace, její schválení památ-
kovými orgány, souhlas stavebního 
odboru v Sušici atd. V této souvislosti 
musím zmínit velice konstruktivní pří-
stup pracovníků všech institucí, kteří se 
k záměru obnovy střechy na východní 
věži vyjadřovali.
Současně jsme museli dokladovat smluv-
ní zajištění stavby a hlavně zpracovat a 
tři žádosti o dotaci. Největší naděje jsme 
vkládali do dotačního titulu Ministerstva 
pro místní rozvoj „Obnova obecního a 
krajského majetku postiženého živel-
ní nebo jinou pohromou“. Úsilí všech 
zúčastněných se nakonec vyplatilo, pro-
to můžu prohlásit, že v současné době 
Město Kašperské Hory disponuje závaz-
ným příslibem ze strany Ministerstva pro 
místní rozvoj o poskytnutí částky 1,825 
mil. Kč na demontáž torza střechy, provi-
zorní zastřešení, výrobu a montáž nové 
střechy. 
Nová střecha bude pokryta štípaným 
šindelem, jinak se tvar střechy při vněj-
ších pohledech příliš lišit nebude. Velké 
změny však dozná krov střechy. Jeho 
konstrukce bude narozdíl od dosavad-
ní dimenzována na daleko extrémnější 
zatížení. Znamená to, že trámy budou 
daleko více provázány, krov bude členi-
tější a spoje trámů kvalitnější. Novinkou 
budou i dřevěné okenice u vyhlídkových 
oken.
Ještě jednou chci poděkovat všem, kte-
ří přispěli finančně na obnovu zničené 
střechy východní věže hradu Kašperk. 
Vybrané finanční prostředky použijeme 
na spolufinancování nákladů na projek-
tovou dokumentaci a autorský dozor  
projektanta.
Podle dosavadních informací by se s 
vlastní montáží střechy mělo začít v prů-
běhu července. Stavební práce by však 
neměly omezovat návštěvnický provoz 
ani kulturní akce, které se budou letos na 
hradě konat a na které tímto zvu všech-
ny občany našeho města.

Zdeněk Svoboda
Kastelán hradu Kašperk

OPRAVA VÝCHODNÍ VĚŽE 
HRADU KAŠPERK

•městský rozhlas –  250 tis. Kč doplatek druhé poloviny pořizovací ceny 
•dokončení úprav a vybavení obřadní síně  a přípravny - 385 tis. Kč
•rekonstrukce ústředního topení v kině – 343 tis. Kč
•oprava střechy kina - 1.300 tis. Kč, z toho dotace z Programu obnovy ven-
kova 200 tis. Kč
•rekonstrukce vytápění pro objekt pily a pro sušárnu řeziva -  735 tis. Kč
•topení v prostorách užívaných hasiči - 51 tis. Kč
•změna způsobu vytápění v městské ubytovně  (vybudování rozvodů a 
napojení na CZT namísto dosavadních akumulačních kamen) - 350 tis. Kč
•oplocení sběrného dvora a nákup kontejnerů na tříděný odpad - 43 tis. 
Kč
•výměna stoupaček a měření spotřeby teplé a studené vody v bytovém 
•domě č,p, 165, nové rozvody topení pro byty nad kinem - 342 tis. Kč
•demolice části bývalých stájí v Šumavské ulici - 160 tis. Kč
•opravy lesních cest - 616 tis. Kč
•opravy povrchu komunikací v areálu stájí na Kavrlíku - 530 tis. Kč
•opravy na hradu Kašperk - 663 tis. Kč
•nákup areálu bývalé dřevařské výroby státních lesů včetně pozemků - 
1.640 tis. Kč

Každoročně v červnu po uzavře-
ní výsledků hospodaření města 
za předchozí rok a po prove-
dení auditu se v zastupitelstvu 
města hodnotí hospodaření  v 
uplynulém roce.
Činnost města se v minulém roce řídila 
rozpočtem, který schválilo zastupitel-
stvo v únoru 2006. Konečná výše příjmů 
po čtyřech rozpočtových změnách byla 
76.628 tis. Kč a výdaje dosáhly 81.207 tis. 
Kč, přičemž rozdíl mezi ročními příjmy 
a výdaji byl vybilancován zůstatkem na 
běžném účtu k 1. 1. 2006 v částce 9.519 
tis. Na konci roku, tedy 31. 12. 2006, jsme 
na běžných účtech města měli 4.824 tis. 
Kč, které opět poslouží k vyrovnání pří-
padného deficitu rozpočtu v roce letoš-
ním.
Kromě pravidelných a běžných výdajů 
na chod a provoz města byly příjmy roz-
počtu použity na: (viz rámeček).
Největší nákladovou položkou loňského 
rozpočtu byla rekonstrukce části měst-
ské kanalizační sítě. Na akci jsme sice zís-
kali dotaci z fondu CBC PHARE v částce 
300 tis. euro, přesto jsme z městské kasy 
vynaložili 4.939 tis. Kč z celkových 13.339 
tis. Kč, které tato stavba stála.
Tolik alespoň ve stručnosti k plnění roz-
počtu loňského roku. Pokud by některý 
z čtenářů měl zájem o podrobnější infor-
mace, jsou k dispozici ve finanční účtár-
ně.   A. Balounová

Rozpočet města 
v roce 2006



Pomalu, ale jistě se mění vzhled našeho 
horského městečka. Vloni se povedlo 
podstatně změnit vzhled části „avenue“ 
Dlouhá novým asfaltovým kobercem 
a příčným srovnáním. V letošním roce 
bylo na řadě dokončit povrch přilehlého 
chodníku. Na části bylo nutno odstranit 
nerovné betonové dlaždice a nahradit je 
novými žulovými kostkami. Zbytek žulo-
vé dlažby musel být přeskládán a dorov-
nán k nově osazeným obrubníkům. A 
kolik stálo zvelebení 193 m2 chodníku, 
které trvalo 4 dny:

NOVÝ 
CHODNÍK

dokoupení 22 tun 
žulových kostek 
vč.dovozu                   55.000 Kč

pokládka 193 m2 
á 200,-Kč/m2                    38.600 Kč

nákup podkladního 
štěrku vč.dovozu 13.000 Kč

výkopové a pomocné
práce     9.000 Kč

C e l k e m :    115.600 Kč             
                                

Přemístění 
úřední desky
V minulosti jsme se naučili, že cestou 
do samoobsluhy se zastavíme u úřed-
ní desky Městského úřadu Kašperské 
Hory. Přečetli jsme si co je nového, 
co radní či zastupitelé vymysleli. Při 
orkánu Kyrill se stávající úřední des-
ka poškodila, museli jsme jí pode-
přít, aby úplně nespadla. Z tohoto 
důvodu muselo město koupit novou 
úřední desku. Je umístěná u budovy 
Radnice a je oboustranná.

-bb-

V posledních několika týd-
nech se setkávám s otáz-
kou, proč RUMPOLD-P 
s.r.o., provozovna Sušice 
přestala odvážet odpad, 
který byl odložený vedle 
popelnic. Odpovím pro-
tiotázkou: Byl ten odpad 
uložený ve speciálním pytli 
ke svozu SKO? 

Pokud ano, je to naše chyba. Ale s téměř 
100% jistotou mohu tvrdit, že tento 
pytel nebyl použit. On je totiž trochu 
dražší, než mikrotenová taška od pečiva 
ze supermarketu.
A v čem je tak speciální, když se jedná o 
igelitový pytel? Například v technickém 
provedení. Tloušťka folie 0,2 mm a zesí-
lené sváry - to proto, aby se pod vahou 
odpadu při manipulaci neprotrhl. Nebo 
další příklad: potisk, který je na pytli, 
zaručuje, že uživatel zaplatil za odstra-
nění odpadu. Tento pytel není volně 
v prodeji. Může se pořídit pouze na pří-
slušném obecním nebo městském úřa-
du, nebo u svozové firmy.
Rozsah současného opatření je však ješ-
tě širší. Zakázal jsem odvážet nejenom 
to, co se nachází okolo popelnic a není 
ve správných pytlích, ale i „čepice“ tašek 
a krabic na popelnicích a kontejnerech. 
Víko sběrné nádoby musí být uzavřené, 
aby se odpad při manipulaci s nádobou 
nerozsypal.
V posledních měsících se stalo téměř 
pravidlem, že u cca čtvrtiny nádob je 
podobná ozdoba krabic  a tašek. Zave-
dená opatření by měla tento stav změ-
nit. Jednak se vylepší vzhled shromaž-
ďovacích míst a současně to přinese i 
úsporu nákladů (nejen pro nás, ale i pro 
města a obce).
Počítejte se mnou:
Časová prodleva, než posádka nahází do 
vozidla „pár tašek“ a uklidí všechno, co se 
rozsype je nevelká - řekněme o 20 sekund 
delší, než pokud by byl odpad v další 
popelnici. Denně vozidlo sveze cca 
800 popelnic. U přibližně 200 nádob bude 

zdržení 20 s. To už znamená  66,66 minut. 
Přibližně 1 hodinu denně na jednom vozi-
dle. Vozidla na svoz SKO provozujeme  v 
Sušici 3, tzn 3 hodiny denně. Budeme-li 
počítat pouze s úsporou pohonných hmot 
a  personálních nákladů, vychází 1 hodina 
práce přibližně na 600 Kč. Za den ušetříme 
1800 Kč. Za rok máme přibližně 260 pra-
covních dní. Jak velké úspory nákladů se 
dá dosáhnout tím, že se budou používat 
vhodné nádoby pro svoz SKO, nechť si kaž-

dý spočítá sám................... Zajímavá suma, 
že? Ale je to jenom pár sekund! 
Při projednávání cen za odstranění odpa-
du se na veřejných zastupitelstvech čas-
to ozývá názor, že máme hledat úspory 
u nás a ne stále zvyšovat ceny.  Nechci 
zde rozvádět, z jakých položek je tvoře-
na cena a jak můžeme ovlivňovat zákon-
ná nařízení, ale zmiňuji tuto skutečnost 
právě proto, že zavedení úsporných 
opatření se najednou nelíbí. Nelíbí se 
těm, kterých se přímo dotýkají. 
Jak je možné, že u jednoho rodinného 

Nestačí Vám 
popelnice?

popelnice s čepicí

    pokračování  na další straně



domu stačí popelnice vyvážená jeden-
krát za 14 dní a v sousedním domě, kde 
žije stejný počet obyvatel, je každý týden 
popelnice plná a navíc vedle několik pyt-
lů? Slyšeli již tito výrobci odpadů něco 
o třídění? Články, které uvádějí význam 
třídění odpadů pro životní prostředí, 
vycházejí v tisku neustále. Ekonomická 
výhodnost třídění pro obce a města je 
jednoznačná - náklady na 1 t separova-
ného odpadu jsou přibližně poloviční než 
na 1 t směsného komunálního odpadu. 
Největší kritiky současných opatření 
podobné informace nezajímají. Ihned 
argumentují tím, že odpad odvezou do 
lesa. Této výhružce však nevěřím. Koho 
obtěžuje třídit odpad a dodat ho tam, 
kam patří, určitě s ním do lesa nepojede. 
A pro ty jedince, kteří si potřebují něco 
dokázat, poskytnu drobnou informaci, 
než se  s károu s odpadem vypraví 
k lesu. Vytvoření černé skládky je poruše-
ní zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a 
za toto porušení může být fyzické osobě 
nepodnikající udělena pokuta až do výše 
1 milionu Kč. V souvislosti s touto částkou 
si vybavuji jednu českou lidovou písničku 
o cestě do lesa, hajném a sekeře.   
A ptáte se, jak to tedy řešit? V souladu 
s platnou legislativou. Malá nápověda: 

Obecní vyhlášky, které řeší problema-
tiku odpadů, stanovují i podmínky pro 
shromažďování odpadů. Určitě v žádné 
vyhlášce není, že lze odpady nechat volně 
odložené v jakémkoliv obalu vedle nádo-
by. Porušení obecně závazné vyhlášky 
může být postiženo v podobě pokuty.
Na úplný závěr bych chtěl poděkovat 
všem, kteří si uvědomují, že na cestu šet-
ření své kapsy a současně i životního pro-
středí musí vykročit sami. A pokud podají 
na této cestě pomocnou ruku dalším, 
pomáhají zejména sami sobě.

Ing.Luboš Pokorný
Ředitel provozovny Sušice

RUMPOLD-P s.r.o.

1. začít třídit plast, papír, sklo,              
nápojový karton  (toto patří do 
zvonů, které jsou dnes skoro 
všude)

2. objemný a nebezpečný odpad 
dodat do sběrného dvora (nebo 
v rámci mobilního svozu v obci)

3. pořídit si další nádobu (kon-
tejner, popelnici nebo pro jedno-
rázovou potřebu pytle na SKO)

KINO PO REKONSTRUKCI 
Asi jsem si vždy došel 
před, nebo jsem to prostě 
vydržel, ale na záchodky v 
kině jsem se prvně dostal 
až služebně vloni, kdy se 
mělo otvírat veřejné WC

Po nějaké době jsem tento silný zážitek 
přeci jen rozdýchal, ale jedno jsem věděl 
hned: sociální zařízení v kině se musí 
předělat. 
V roce 2006 se to stihnout nemohlo, to 
už byla rozpracovaná střecha – logický 
začátek velké celkové rekonstrukce kina. 
Ono není dobré, když vám prší a zatéká 
do kulturního stánku města. Střecha 
za 1,2 mil. Kč tedy byla hotová, mohli 

jsme soustředit síly na ty zanedbané, 
nemoderní a nevoňavé záchody. Hurá! 
Vyšlo to. Dotace z Programu stabilizace 
a obnovy venkova Plzeňského kraje byla 
přidělena ve výši 250 tis. Kč. Za ty peníze 
to zmodernizujeme. Časově na to máme 
od Kvasky po Vratné lahve. 

Ale ouvej, co to je tady za praskliny, 
v těch příčkách? A proč je ten nosný 
pilíř tržený? Na to se musíme podívat 
od základů. Tam jsme to viděli: ležatá 
kanalizace byla na mnoha místech zcela 
přerušena a vše co jsme vyprodukova-
li a spláchli, odtékalo do podloží a pod 
základy. Podkladní vrstvy pod podlaha-
mi se vymílaly a část kina nám klesala. 
Takže musíme začít od znova. Ze zamýš-

lené modernizace nakonec vznikly 
úplně nové záchody od základů; nové 
příčky, rozvody vody, topení, odpadů a 
elektriky včetně zařizovacích předmětů 
a dveří. Záchody se nově obložily a dlaž-
ba se položila v celém vestibulu, který se 
po vyštukování a vybílení krásně opticky 
zvětšil. Místní firma A-Z stav vše zvládla. 
Přijďte se přesvědčit sami na nejbližší fil-
mové představení, jak se přední prosto-
ry kina změnily k lepšímu. 

Radek Vrhel

Toalety během 
rekonstrukce

Toalety po 
rekonstrukcí

Pouť v Červené  bude
V loňském roce se po dlouhých letech 
v naší osadě Červená uskutečnila pout-
ní slavnost. Proběhla v rámci oslav 650. 
výročí první písemné zmínky o Čer-
vené v privilegiu Karla IV. Všichni naši 
obyvatelé, ať už stálí nebo víkendoví, 
se podle svých možností podíleli na 
přípravách a průběhu oslav, které se 
vydařily.
Už tehdy jsme se všichni shodli na tom, 
že oslavou 650. výročí by měla být tra-
dice pouti oživena i do budoucna.
A tak se i letos připravujeme a těšíme 
na druhý srpnový víkend 11. a 12. 8. 
2007, kdy pouť v Červené opět pro-
běhne.
Veškerý finanční výtěžek z benefičního 
koncertu, prodeje publikace Červená 
od PhDr. Horpeniaka atd. bude použit 
na opravu návesní kaple P.M. Pomoc-
né. Právě zde se bude konat koncert i 
mše svatá. Už teď jste všichni zváni. 

Věra Svitáková



V Regionálním muzeu v 
České Krumlově probíhá od 
května do konce letošního 
roku pozoruhodná výstava 
věnovaná podnikatelské-
mu úsilí kašperskohorské 
rodiny Watzlawicků a jejich 
podniku Bohemia-Werke. 

Tato továrna se v první polovině 20.sto-
letí stala největším průmyslovým pod-
nikem města Kašperských Hor a celého 
okolí. Bezprostřední podnět k této výsta-
vě dalo náhodné otevření pouhých čtyř 
krabiček s negativy při přebírání rozsáh-
lého archivu z pozůstalosti zamenitých 
krumlovských fotografů Josefa a Františ-
ka Seidelových. Znovuobjevení Seidlova 

archivu, z velké části dokumentujícího i 
starou Šumavu, se před dvěma lety sta-
lo v České Krumlově doslova kulturní 
senzací. Skleněné negativy v krabičkách 
označených „Watzlawick – Bergreichen-
stein“ z let 1930 – 1931 zachycují ve 
výběru ukázky výrobků pro tenkrát při-
pravovaný nový firemní katalog.
Autoři výstavy Ivan Slavík a Petr Hudičák 
nově kopírované a zvětšené Seidlovy 
snímky doplnili bohatou dokumenta-
cí, modely, ukázkami i rekonstrukcemi 
výrobků z produkce kdysi slavné kašper-
skohorské továrny, nastínili její historii. 

Vznikla tak expozice, kterou stojí za to 
vidět. Nahlédněme tedy alespoň krátce 
do historie tohoto, kdysi významného 
dřevařského podniku na Šumavě!
Řada výrobních a zpracovatelských pro-
vozů na Kašperskohorsku vznikala od 
nejstarších dob v údolích jižně pod měs-
tem, kde se nabízela vodní energie toků 
Losenice a Zlatého potoka. V roce 1878 
tu nedaleko Rejštejna tesařský mistr, 
obchodník a pozdější starosta Kašper-
ských Hor, Franz Watzlawick zakoupil 
malou dřevařskou soustružnu, jejíž stro-
je poháněla voda říčky Losenice. Původ-
ně se zde vyráběly jen kartáče, násady 
k bičům, ozdobné knoflíky a nohy ke 
stolům a židlím. Brzy však nový maji-
tel získaný podnik rozšířil o truhlárnu a 
ohýbárnu dřeva a vyráběl zde loukoťová 
kola pro ruční dřevěné trakaře a dětské 
kočárky. V areálu zanedlouho vznikly 

další doplňkové provozy jako kovárna 
se zámečnickou dílnou, dále lakýrnická 
a čalounická dílna. Tím byl dán základ 
firmy, nesoucí zpočátku poněkud neob-
vyklý název „První rakousko-uherská 
továrna na kolečka k dětským kočárkům.“ 
Žádaným zbožím, které se zde kromě 
dětských kočárků začalo vyrábět, byly 
žebřinové vozy. Budoucnost a dostatek 
kvalifikovaných pracovních sil mělo pod-
niku zajistit založení Odborné školy pro 
zpracování dřeva v Kašperských Horách 
v roce 1878. Během první světové války 

Kus zapomenuté 
historie Šumavypravidelné tvůrčí pobyty v našem měs-

tě v 50. a 60. letech. Tehdejší ředitel kaš-
perskohorského muzea, učitel Emanuel 
Bouška, si od umělce vyžádal konkrétní 
motivy pro muzejní sbírky a expozice. 
Po deset let, léto co léto, Moravec pobý-
val na Šumavě, pilně kreslil a maloval. V 
té době muzeum 
v Kašperských Horách uspořádalo něko-
lik malířových výstav, které byly tenkrát 
aktuální přehlídkou jeho nejnovějších 

šumavských prací. Nezřídka tyto výsta-
vy zahajoval Moravcův blízký umělec-
ký přítel – básník a spisovatel Ladislav 
Stehlík. Malíř si oblíbil podkrovní letní 
byt u Horpeniaků v čp. 211 ve Smetano-
vě ulici, za motivy ho často vozíval míst-
ní občan pan Václav Bierhanzl, poučený 
sběratel výtvarného umění, zvláště gra-
fiky. Moravce při jeho letních pobytech 
často navštěvovali přátelé jako archi-
tekt a kreslíř Bohumír Kozák, malíři Lev 
Šimák a Karel Kupka (otec i syn stejného 
jména), nebo grafička Ludmila Jiřincová 
a další.
Alois Moravec se narodil 5.ledna 1899 
v Chyškách u Milevska, po studiích na 
Uměleckoprůmyslové škole pokračoval 
na grafické speciálce profesora Maxe 
Švabinského na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Moravec se věnoval mal-
bě, grafice i knižním ilustracím. Přesto, 
že bydlel v Praze, patřil k malířům, které 
inspirovala především jihočeská krajina 
a v ní život lidí.
Ze šumavské tvorby Aloise Moravce jsou 
nejvýše hodnoceny jeho kresby uhlem 
nebo rudkou. Umělec v nich uplatnil 
svou dokonalou znalost přírody, histo-
rie a života šumavského venkova. Vedle 
hodnoty umělecké mají tyto práce dnes 
namnoze i význam dokumentární.

VZPOMÍNKA 
NA MALÍŘE

mistrovo dílo

pokračování na další straně

tovární dělníci

PhDr. Vladimír Horpeniak

    dokončení z titulní strany



byla existence závodu zachována i díky 
zakázkám pro armádu. Přes všeobec-
ně tíživé důsledky hospodářské krize 
továrna Bohemia-Werke v Kašperských 
Horách byla po roce 1930 konsolido-
vaným podnikem, ve kterém pracovalo 
přibližně 230 – 250 zaměstnanců. Mnozí 
z nich přešli z nedaleké, pozvolna upa-
dající sklárny v Klášterském Mlýně u Rej-

štejna. V Borové Ladě si firma pronajala 
pilu, kde pracovalo 12 – 15 dělníků, kteří 
zde mimo jiné vyráběli dřevěné žaluzie. 
Závod zpracovával každoročně 7 – 10 
tisíc kubíků dřeva, z toho 1 tisíc tvrdého 
dřeva, zejména buk a javor. K převážení 
zboží používal podnik sedm vlastních 
koní, později se postupně přešlo na 
automobilovou dopravu. Vedení firmy 
dlouhodobě usilovalo o přímé železnič-
ní propojení Kašperských Hor se Sušicí, 
ke kterému však nikdy nedošlo.
Mezi válkami se u Watzlawicků vyráběly 
kočárky – sporťáky, kočárky pro panenky, 
tříkolky, koloběžky, dětská auta, dřevěné 
houpací – sedací hračky, dětské sáňky, 
lyže, dětský nábytek atd. Výrobky se 
prodávaly na celém území Čech. Velko-
obchodní zastoupení měla firma v Praze, 
ve Vídni byl zřízen filiální obchod. Také v 
Kašperských Horách, ve Watzlawickově 
domě čp. 143 na náměstí, měla firma 
svou obchodní kancelář se čtyřmi úřed-
níky. Nemalá pozornost se věnovala 
reklamě, obsáhlé katalogy zboží a cení-
ky byly k dispozici v českém i německém 
jazyce.  Za druhé světové války musela 

pokračování  z předcházející strany
velká část kvalifikovaných pracovníků 
narukovat do německé armády. Nahra-
dili je francouzští a ruští váleční zajatci, 
totálně nasazení Češi z Protektorátu a 
ženy z Ukrajiny. Sortiment výroby byl 
značně omezen, továrna produkovala 
převážně dřevěné transportní bedny na 
munici.
V roce 1945 národní správce usiloval o 

zachování výroby, přestože stav zaměst-
nanců klesl na pouhých 37 osob. Navr-
hl dokonce pozdržení odsunu Němců, 
kteří byli zvyklí na těžkou práci a denní 
docházení do práce ze vzdálených míst. 
Vyslovil pochybnosti o tom, zda si noví 
obyvatelé vůbec zvyknou na náročné 
pracovní podmínky. V pozdějších letech 
byla výroba tradičních kočárků zasta-
vena a ve znárodněném podniku se 
začal montovat jednoduchý dílenský a 
kuchyňský nábytek. Až do konce 80. let 
sloužily objekty továrny podniku SOLO 
Sušice, dnes se pozvolna mění ve zříce-
niny.
Fotografie Josefa a Františka Seidlových 
ale i četné jiné památky dnes znovu 
poskytují nový pohled na dějiny Šuma-
vy ve 20.století a dávají tak příležitost 
k přehodnocení jejich dosavadního 
pojetí. 

PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy

Kohoutí kříž u Nicova
grafický list od  Aloise Moravce

viz článek z titulní strany
„Vzpomínka na malíře“

Do 15. 7. 2007 je možno 
se ještě přihlásit k odběru 
tepla z centrální kotelny v 
Kašperských Horách.

Je několik vymožeností a vynálezů 
moderní doby, bez kterých bych se klid-
ně obešel, jako např. televize, fritovací 
hrnec. Existují však zase na druhé straně 
věci usnadňující náš život, které bych už 
za nic nedal, jako např.myčka nádobí 
nebo centrální vytápění. Pro ty, kteří by 
chtěli posledně jmenované také využí-
vat, je tato zpráva.
Po zprovoznění a napojení cca 115 pře-
dávacích stanic na podzim roku 2005 se 
dodatečně k napojení přihlašovali další 
zájemci. Když jejich počet dosáhl 23, 
povolali jsme projektanty, aby požadav-
ky přenesli do projektové dokumentace. 
Mohlo se požádat o stavební povolení a 
o dotace.
Počet zájemců o připojení však stále při-
býval a k dnešnímu dni evidujeme 55 
žádostí o připojení. Dáváme proto ještě 
šanci všem, kteří ještě váhají se přihlásit 
na centrální výtopnu a využívat pohodlí 
vytápění. Stanovujeme výše uvedený 
termín (již poslední) pro možnost se 
přihlásit k připojení, následně podepsat 
smlouvu o odebírání tepla a počkat na 
zrealizování přípojky a osazení předáva-
cí stanice. V letošním roce se ale nepřed-
pokládá žádné velké připojování, snad 
jen pokud to dovolí finanční a technické 
možnosti. Připojování by přicházelo 
v úvahu až v roce 2008.
Loňská zima–nezima způsobila, že kvůli 
teplému počasí nebylo potřeba odebí-
rat tolika tepla, ale konstantní náklady 
na výrobu a chod kotelny musely být 
uhrazeny. Proto došlo k mírnému ná-
růstu ceny tepla. Východiskem z tohoto 
stavu je dlouhá tuhá zima (tu ale při-
volat neumíme a ani nechceme), nebo 
větší počet odběratelů tepla z centrální 
výtopny. Potom je šance rozpočítat stálé 
a neměnné náklady mezi více odběrate-
lů a možná i snížit cenu za Giga Joul.

Radek Vrhel

POSLEDNÍ 
MOŽNOST

NAPOJENÍ NA 
CENTRÁLNÍ 
VÝTOPNU

! !





Často slyšíme různé nář-
ky typu – „Kdepak dřív, to 
měla škola větší váhu! Co 
si dneska ty děti dovolí!“ a 
podobné názory. Lze s nimi  
jen souhlasit, ale! 

Troufám si říci, že většina našich žáků 
se chová velmi slušně, a to nejen doma 
před rodiči, ale také ve škole. Jsou však 
jedinci, kteří skutečně nemají z rodiny 
vštípeny základní zásady slušného cho-
vání. Ti se pak  většinou snaží na sebe 
upoutat pozornost nevhodným chová-
ním a vulgárními výrazy. Učitel nemá  
mnoho možností, jak viníka potrestat. Za 
problematickým chováním se může lec-
cos skrývat, proto jsme rádi, že má naše 
škola od května svého vlastního psycho-
loga (ne psychiatra!). Snažíme se rovněž 
vtáhnout  žáky více do celkového dění 
školy, proto si od 4. tř. výše děti zvolily 
své zástupce do žákovského parlamen-
tu. Ten by měl být jakousi spojnicí mezi 
učiteli a žáky. Nelze přece jen vidět, co se 
mi nelíbí, ale také hledat různá řešení a 
poznat  „minci“ z druhé strany.
Naši žáci  si opět v tomto školním roce 
mohli vybírat z bohaté nabídky zájmo-
vých kroužků a ze dvou oborů v ZUŠ.  
Pokud se dítě poflakuje celé odpoledne 
venku,  je to nejspíš proto, že ho rodiče 
nechají růst jako dříví v lese. Není to ško-
da? Jestliže alespoň občas „mrknete“ do 
naší vývěsní skříňky, můžete tam vidět 
i diplomy  žáků  z mnoha tanečních i 
sportovních soutěží, pěkné fotografie z 
bohaté činnosti školní družiny a školního 
klubu. Nechci zde ze  svého popsaného 
kalendáře  vypisovat, co  vše zajímavé-
ho jsme s dětmi podnikli. Snad se  o tom 
také doma dozvídáte od svých ratolestí.  
Přesto bych se chtěla zmínit o velmi pod-
nětném projektu Krajina za školou nebo 
o  projektu  New Eyes. Za zmínku by stál 
rovněž netradiční výlet  2. třídy do Itálie 
nebo  praktická lekce první pomoci, jíž 
se po celé dopoledne věnovala 8.třída.  
Možná někdo namítne, že ve škole by se 
měli žáci hlavně učit. To je samozřejmé, 
ale to už dávno nestačí!
Ráda bych na závěr poděkovala peda-
gogickému sboru za celoroční přípravu 
vlastního vzdělávacího programu, podle 
něhož se od příštího školního roku začne 
vyučovat v 1. a v 6. třídě. Měli bychom 

více žáky vést ke vzájemné spolupráci, 
dobré komunikaci, aby lépe pochopili 
jeden druhého. Bez vzájemné úcty, tole-
rance a pochopitelně i dobrého lidského 
srdce se neobejde ani naše škola. Proto 
doufám, že v našem vzájemném hodno-
cení budou převažovat plusy nad minu-
sy. Děkuji za práci všem zaměstnancům 
školy a všem vedoucím kroužků, dětem 
za jejich snahu a úsilí. Za celý pedago-
gický sbor přeji všem čtenářům pěknou 
dovolenou a dětem nádherné prázdni-

ny.Věra Korcová

Opět se přiblížil konec 
školního roku, který zna-
mená pro nejstarší žáky v 
každé základní škole spl-
nění zákonem stanovené 
povinné devítileté školní 
docházky. A jako každo-
ročně stáli tito vycházející 
žáci (a jejich rodiče) před 
závažným rozhodnutím 
– kam podat přihlášku k 
dalšímu studiu. 
Dlužno poznamenat, že i letos mohli 
zvolit v 1. kole přijímacího řízení pouze 
jedinou školu nebo učiliště. Tato praxe 
byla zavedena v minulých dvou letech 
a přes úvahy a sliby ministerstva škol-
ství ji nezměnila ani nová ministryně. 
Stejně tak zůstala zachována povinnost 
základních škol, respektive třídních uči-
telů, vypracovat na žáky končící povin-
nou školní docházku tzv. výstupní hod-
nocení. Tedy jakýsi posudek, který byl v 
minulosti nazýván někdy komplexním 

Škola v plusech i minusech

Kde budou 
pokračovat 
od září naši 
vycházející 

žáci?

hodnocením, jindy osobní charakteristi-
kou. Toto výstupní hodnocení musí být 
zasláno jako příloha přihlášky žáka. Při-
tom řada ředitelů středních škol v rozho-
vorech pro tisk, rozhlas a televizi uvedla, 
že tento dokument nemá v přijímacím 
řízení žádnou významnější vypovídací 
hodnotu a někteří otevřeně přiznali, že ho 
ani nečtou. (Je ovšem možné, že v příštím 
školním roce tomu bude jinak.)
Pochopitelně i naše škola se potýká se 
snižujícím se počtem žáků, tedy i pat-
náctiletých, vycházejících. Před dvěma 
lety jich končilo povinnou školní docház-
ku 34, loni 26, v tomto školním roce 20 
(z toho 3 jsou z 8. třídy). Rozhodování o 
studijním nebo učebním oboru bylo v 
některých případech poměrně obtížné; 
snad trochu napomohly výsledky tzv. 
testu profesní orientace, se kterými byli 
všichni žáci a jejich zákonní zástupci včas 
seznámeni. Začátkem března byly všech-
ny přihlášky spolu s výstupními hodnoce-
ními odeslány na střední školy a učiliště. 
Den „D“ nastal 23. dubna, kdy proběhlo 
první kolo přijímacího řízení. Někteří žáci 
byli přijati do učebních oborů na zákla-
dě odpovídajícího prospěchu, některým 
budoucím studentům byly přijímací 
zkoušky prominuty (vzhledem ke splnění 
kritéria dobrého průměrného prospěchu 
– na každé střední škole je toto číslo jiné), 
šest našich žáků však bylo ke zkouškám 
pozváno.Mohu s potěšením konstatovat, 
že „přijímačky“ zvládli a všichni byli přija-
ti. Nejvíce mě překvapili čtyři kluci, kteří si 
vybrali obor Pozemní stavitelství na VOŠ 
a SPŠ ve Volyni a po úspěšném vykoná-
ní přijímacích zkoušek se všichni čtyři na 
svůj vysněný obor dostali.
Jaká je tedy konečná bilance našich 
vycházejících žáků? (Viz rámečky na 
následující straně).
Pro úplnost ještě doplním, že v tomto 
školním roce  nikdo z žáků 5. třídy nepro-
jevil zájem o studium na osmiletém gym-
náziu.
Chci doufat, že naši absolventi si vybrali 
dobře, podle svého zájmu a že nebudou 
v průběhu studia zklamáni. A ještě jed-
nou připomenu to, co ode mne „deváťá-
ci“ slyšeli několikrát: někdy je snazší se na 
studijní obor dostat, než na něm vydržet 
a složením maturity ho úspěšně ukončit. 
Takže v dalším životě hodně štěstí a držte 
se! 

Mgr. Pavel Ruda
                                   výchovný poradce



Střední školy:
Škola a studijní obor   Přihlášeno a přijato

VOŠ a SPŠ Volyně – Pozemní stavitelství        4
SOŠ ochrany osob a majetku Plzeň                       1
SUŠ Liberec – Propagační výtvarnictví a grafika        1
SŠ zem. a potrav. Klatovy – Ochrana přírody a prostředí  1
SOŠ a SOU Sušice – Služby cestovního ruchu        1

Celkem                                                                                  8

Střední odborná učiliště (SOU):
SOU a učební obor                                                  Přihlášeno a přijato

ŠOŠ a SOU Sušice     - Zedník                                                  1
                                           - Autoelektrikář                                   1
                                           - Automechanik                                   1
                                           - Opravář zemědělských strojů             1
                                           - Kuchař-číšník (Kuchařka-servírka)   2
                                - Kadeřnice                                                  4
SOU rybářské Třeboň – Rybář                                                  1
SOU Horažďovice – Cukrářská výroba                                   1

Celkem                                                                                              12

Vzpomínka
Jmenoval jsem se Čiko a byl 
jsem hrubosrstý jezevčík. Ve 
dvou měsících jsem se při-
stěhoval na samotu ke Kaš-
perským Horám - na Nebe.
Bylo tam krásně,  měl jsem velký výběh 
kolem samoty,  vím,  že jsem tím někdy 
zlobil myslivce,  ale nikdy by mi neublíži-
li,  jenom se někdy na mne zlobili.
Když kolem nás v lese pracovali dělníci,  
tak jsem je chodil navštěvovat a nosil jim 
šišky nebo klacíky, aby mi je hodili.Nevím 
jestli je to bavilo, ale mě jo! Můj pán se 
na mne za to zlobil, že každého otravuji. 
V létě jsem prohnal nějakého turistu na 
kole, v zimě běžkaře, kteří sjížděli lou-
ku kolem nás. Hlavně ty,  kteří neuměli 
lyžovat. Ti mávali hůlkama kolem sebe,  
ty jsem vždy popohnal. Byla to legrace, 
i když jim to tak nepřišlo.
Byla tu na Nebi pohodička, měl jsem  
volnost a žil jsem si tu společně s lesními 
zvířátky a navzájem jsme se respektovali. 
Občas jsem je popohnal , aby věděli, kde 
máme každý svůj revír. Nejobávanější 
šelma lesů Rys ostrovid, která tu žije a 
chodí kolem nás,  mi nikdy neublížila,  
jenom naše stopy se křížily. Nikdy nám 
nezakousla naše ovečky, které tu volně 
chodí a které  jsem  hlídal.
Čas plynul, mně už bylo devět let a celou 
tuto pohodičku v posledních dvou 
letech začala narušovat smečka psů 
některých nezodpovědných místních 
obyvatel, kteří se o své psy nestarají. Ti 
běhají někdy celé dny a noci po místních 
lesích, i kolem nás, a rabují. Vždy jsem je 
pozoroval z dálky a pořádně štěkal, aby 
se nepřibližovali.
Jednoho dne jsem si udělal obchůzku 
ve svém revíru a nedával jsem asi pozor,  
smečka těchto psů se na mne vrhla a já 
tu přesilu nepřežil!
Až někdy půjdete kolem Nebe, tak si na 
mne vzpomeňte, přestože když jsem Vás 
zlobil.

Čiko

Vážení čtenáři, protože po vydání posled-
ního čísla Kašperskohorského zpravoda-
je jsem byl neprávem podezírán z cen-
zury, rozhodl jsem se společně s kolegy 
z  kulturní komise sepsat určitá pravidla, 
podle kterých bych se mohl jako odpo-
vědný redaktor řídit. Tyto pravidla jsme 
podstoupili Městskému zastupitelstvu a 
to je 17/5/2007 na svém zasedání schvá-
lilo. 

-četnost vydávání: 6x ročně
-obsahové zaměření: kulturní, spole-
čenský a informační servis pro občany a 
návštěvníky   města
-vydavatel: Město Kašperské Hory
-evidence na Ministerstvu kultury Čes-
ké republiky pod číslem E 14893 (podle 
paragrafu 7 odst. 7 zákona č. 46/2000 
Sb)
práva a povinnosti odpovědného 
redaktora:
-redaktor má právo krátit a stylisticky 
upravovat příspěvky 
-redaktor má povinnost autora článku o 
změnách informovat
-redaktor má právo odmítnout uveřejnit 
vulgární a nactiutrhačské příspěvky
-redaktor se zavazuje, že příspěvky, kte-

ré kritizují určité osoby, odbory města, či 
soukromé nebo státní instituce podstou-
pí k přečtení napadené osobě, odboru 
či instituci a poskytne jí prostor k reakci 
(Důvodem je to, že zpravodaj vychází 
pouze 1x za dva až tři měsíce a reakce 
v dalším čísle by ztratila smysl a význam. 
Toto jednání není v rozporu s tiskovým 
zákonem 46/2000 Sb.)

O gramatickou korekturu bude požádá-
na pí Korcová z místní školy. 
 
Kašperskohorský zpravodaj nemá sloužit 
jako platforma pro „vyřizování účtů“, 
proto zveřejní vždy pouze článek a pří-
padnou reakci na něj.  Jde o vyváženost 
názorů, napadený má možnost se bránit, 
ale další pokračování sporů už nebude 
Kašperskohorský zpravodaj zveřejňovat. 

Těmito body si dáváme za cíl nastavit 
jasná pravidla fungování Kašperskohor-
ského zpravodaje, vyhnout se nařčení 
z cenzury a zároveň zabránit tomu, aby 
autoři příspěvků používali zpravodaj pro 
vyřizování osobních účtů.

Luboš Bulan

ZÁSADY VYDÁVÁNÍ KAŠPERSKOHORSKÉHO ZPRAVODAJE

Máte nějaký návrh, či připomínku jak 
zlepšit kvalitu tohoto věstníku? 

Jaké články byste zde chtěli číst? 
Máte chuť přispět do dalšího čísla?

Kontaktujte mě na emailu: 
informace@kasphory.cz 

nebo přímo v kanceláři Informačního 
střediska v budově radnice



Američané v Kašperských Horách
American Students In Our Town

Otvírám svou e-mailovou 
poštu a nacházím tam milý 
dopis od své nové známé. 
Zůstat s někým v kontaktu 
na dálku je dnes díky inter-
netu tak snadné a tak pří-
jemné! 

Hned odepisuji a vím, že si mou odpověď 
může přečíst již za chviličku. Paráda. Svět 
je najednou malý a otevřený všem, kdo 
do něj chtějí nahlédnout dál, než za svá 
vlastní vrátka. Musíte se ale umět dívat a 
mít otevřené oči! Nemusíte mít hned pří-
mo „nové oči“ - jak se nesl název projektu, 
který se dostal až do naší školy - abyste se 
na svět dívali trochu jinak.
Ta moje nová známá se jmenuje Diane 
a žije v Salt Lake City (Utah, USA). Spolu 
s ní u nás strávili uplynulé tři týdny ještě 
další sympatičtí „praktikanti“ – Vanessa, 
Igor, Mara, Sean, Dana a Heidi. Pravda, tři 
týdny není doba dost dlouhá na to, aby 
člověk dokonale poznal dané místo a lidi 
kolem sebe, ale je to dost dlouhá doba 
na to, aby viděl a cítil, že to místo je výji-
mečné a má svou osobitou atmosféru. 
Alespoň tak zapůsobily Kašperské Hory 
na tyto mladé Američany, kteří si mimo 
jiné přijeli vyzkoušet i vyučování anglič-
tiny jako cizího jazyka. Abych jejich poci-
ty nekomentovala po svém, použiji zde 
jejich vlastní slova:

„Děkuji velice za úžasný zážitek! Budete mi 
všichni chybět... Toto byla skutečně neo-
byčejná zkušenost, kterou si budu navždy 
pamatovat. Doufám, že vás všechny zno-
vu jednou uvidím. Pamatujte si, celý svět 
tam na vás venku čeká a pokud budete 
schopni používat angličtinu, budete mít 
k velké části toho světa klíč... Máte krás-
nou zemi a doufám, že jednoho dne se 
vrátím... Děkujeme. Užili jsme si každou 

chvíli strávenou s vámi. Hodně jste pro 
nás znamenali...“
A co na to naše děti, které s nimi komu-
nikovaly čtyři hodiny denně ve škole? 
Poznaly, že Američané nejsou jen tlustí 
náfukové živící se hamburgery? Poznaly, 
že není třeba rozumět všemu vyslovené-
mu, že dobrá komunikace mezi lidmi není 
úspěšná jen díky dokonale zvládnutému 
jazyku? Co všechno vůbec poznaly a chtějí 
to poznávat dál? Jako učitelka angličtiny 
doufám, že ano. Zeptejme se jich!   
                                                  Jiřina  Helíšková

New Eyes  
Nové oči

ho jazyka - Jiřinou Helíškovou  Ta měla celý 
projekt tak říkajíc pod palcem.  Na českých  
školách  se vyučuje britská angličtina, a tak 
první dny pro nás byly velmi těžké.  Postu-
pem času však z nás opadl stud a snažili 
jsme se  domluvit i pomocí složitějších  vět. 
S Američany  jsme se  vydávali  i na pro-
cházky do okolní  přírody. Tentokrát  jsme 
si museli  poradit s angličtinou sami, což 
bylo náročnější, ale někdy i velice zábavné. 
V pátek 1.6.2007 se konala malá  party na 
rozloučenou. Všichni žáci poděkovali ame-
rickým lektorům a předali malý společný 
dárek. Mnozí  si  se svým nejoblíbenějším 
a nejvíce sympatickým lektorem vyměnili 
e-mailové kontakty, aby mohla konverza-
ce dále pokračovat. Poté se budoucí uči-
telé vydali na dlouhou cestu zpět ke svým 
domovům. V článku jsem americké hosty 
označil za lektory, ale nakonec se mezi 
námi vytvořilo jakési pouto a stali se z nás 
přátelé a kamarádi.  Určitě se velice rádi 
v budoucnu zase setkáme. Náš dík patří i 
Vám všem, kteří jste nezištně nabídli uby-
tování (Dětský Domov, pí uč. Jelínková, pí 
uč. Prekopová), či jste jinak spolupracovali 
se skupinkou Američanů, která v Kašper-
ských Horách strávila – doufejme příjem-
né tři týdny. Moc děkujeme i paní učitelce 
Helíškové za pomoc při  společné konver-
zaci. Hlavní smysl tohoto projektu se určitě 
vyplnil – získali jsme „nové oči“ v pohledu 
na nutnost domluvit se anglicky. 

Tomáš Fuchs  9. tř.

američtí studenti 

Igor zná víc než 5 Sean mu rozumí

ZŠ Kašperské Hory se zapojila do  zajímavé-
ho  projektu ,,New Eyes“ (Nové oči). Od 11. 
května do 3. června 2007 působili na naší 
škole budoucí učitelé  z amerického města 
Salt Lake City v Utahu. Projektu se účastnili 
žáci 7., 8. a 9. tříd,  kteří celé dopoledne trá-
vili s Američany  a  paní učitelkou  anglické-



5.7. a 27.7. Ruční výroba skleněných 
korálků „páteříků“ na sklářském 
kahanu
Pořádá IS Správy NP Šumava, můžete 
si vlastní korálek vyrobit, přednáší 
Jana Wudy, od 10:00-13:00 hod.
6.7. Keltové na Šumavě
Pořádá šumavský kulturní spolek v 
zasedací místnosti Městského úřadu 
od 20:00 hod., přednáška s besedou, 
PhDr.   Jiří Waldhauser,CSc. 
a PhDr. Miloslav Slabina
11.7. – Tvořívá díla „Z ovčína“ II. – spřá-
dání vlny
Pořádá IS Správy NP Šumava – výroba 
vlněné příze, bližší informace na tel.  
376582734
13.7. a  12.8. – Rýžování zlata
Pořádá IS Správy NP Šumava, Amálino 
údolí od 10:00 hod – 14:00 hod., bližší 
informace na tel.  376582734
14.7. – Podmalba na sklo 
Pořádá IS Správy NP Šumava, můžete 
si vyzkoušet malbu na sklo., bližší 
informace na tel.  376582734
18.7. Tvořivá dílna „Z ovčína“ III. – tkaní
Pořádá IS Správy NP Šumava – tkaní , 
bližší informace na tel.  376582734
19.7. - ENSEMBLE  ACCENTO - Koncert při 
svíčkách
Pořádá šumavský kulturní spolek, 
kostel sv. Mikuláše od 20:00 hod.,                 
22.7. - SINFONIETA
Pořádá šumavský kulturní spolek v 
Parkhotelu Tosch od 19:00 hod., kon-
cert z děl klasiků 
28.7. – Staropražští heligonkáři 
od 19:30 hod., místo konání bude 
upřesněno na plakátech

4.8. - 5.8.– Kašperskohorská 
pouť 
Doprovodný program: sobota v 16:00 
hod. folkový koncert v kostele Panny 
Marie Sněžné a v 18 00 hod. Mše sva-
tá,  Neděle 9:00 hod. Mše svatá opět v 
kostele Panny Marie Sněžné a v
10:30 hod. Mše svatá v kostele Svaté 
Markéty
4.8. – Pouťová zábava – hraje skupi-

na Cassa na Dranc, od 20:00 hod. v 
Sokolovně
10.8. 07 – Upíři - fikce či skutečnost
Pořádá šumavský kulturní spolek 
v zasedací místnosti na Radnici od 
20:00 hod.,  O vampyrismu promluví a 
besedovat bude, Dr. Giuseppe Maiello 
z Neapole, odborný   asistent na uni-
versitách v Pardubicích a Plzni.
11.8. - 12.8. – Pouť v červené
Pořádají občané obce Červená a 
Šumavský kulturní spolek Kašperské 
Hory, program v sobotu benefiční 
koncert na obnovu kaple, neděle ve 
13:00 hod. mše a další kulturní vyžití.
23.8. Umíme si ještě hrát aneb nejen 
jídlem živ je člověk „podruhé“
Co lidé na Šumavě v minulosti jedli a 
jak se bavili. Těšit se můžete i na dědka 
„Kořenáře“ pořádá Informační středis-
ko NP Šumava od 10:00-14:00, bližší 
informace na tel. 376 582 734
29.8. Hledání šumavských skřítků
Dopoledne plné překvapení pro 
rodiče s dětmi, pořádá IS NP Šumava 
od 10:00-14:00, bližší informace na tel. 
376 582 734 
25.8. – Koncert duchovní hudby
Daniela Demuth, kostel sv. Markéty, 
od 19:00 hod
Výstavy – výstavní místnost na Radnici
2.7. – 27.7. –“Krajina jižních Čech a jiné 
obrazy“. 
výstava obrazů Jindry Nazarské, 9:30 
– 15:30 hod.
1.8.-31.10. – Alois Moravec 
výstava obrazů, po-ne od 10:00 
– 16:00 hod.
Červenec a srpen  - Vážky, fotografie 
Marek Drha
Informační středisko NP Šumava
Vážky – fotografie Marek Drha v 
Minigalerii 
Máme rádi zvířata, protože jsou… 
výstava výtvarných prací žáků ZŠ 
Komenského Sušice 

Změna programu vyhrazena

Kulturní program 
červenec a srpen 

Přestaňte 
konečně z 
lidí dělat 

blbce!
Nové, překvapivé zjiště-
ní stran zpřístupnění hra-
ničního přechodu Modrý 
sloup zaznělo na konferen-
ci konané 14/6 na Modravě. 
Tetřev již není příčinou k 
uzavření přechodu, ale na 
vině je špatná legislativa.
Prý nikdy v patnáctileté historii této kau-
sy, orgány (jaké?) nedeklarovaly zájem o 
otevření této cesty. Tak po tetřevu, vrtul-
nících, infrastruktuře, opravené cestě, 
suchých stromech a zase tetřevovy, který 
za to dnes už konečně nemůže, přichází 
ptákovina nová, zvaná legislativa.
Přestože, dle sdělení tisku, se účastní-
ci shodli, že překážkou již není tetřev a 
vyslovili se pro její otevření, Modrý sloup 
letos prý zůstane pro nás, obyčejné smr-
telníky, opět uzavřen. A teď pozor! Legis-
lativní řízení, dle zástupců Plzeňského 
kraje, může trvat až tři roky, podle sená-
torky Jiřiny Rippelové to lze zvládnout 

Již před 14 dny mně přinesl pan Kintzl 
do kanceláře článek týkající se hranič-
ního přechodu Modrý sloup. Tenkrát 
běželo hlavně o  tetřeva. Během těch 2 
týdnů, kdy připravuji zpravodaj k tisku, 
se situace zase změnila. Tetřev už niko-
mu nepřekáží, ale odpůrci zpřístupnění 
Luzenského údolí nalezli novou překáž-
ku, a to legislativní. Zákony se byrokrati 
ohánějí nejraději. Co si o tom všem myslí 
pan Kintzl se můžete dočíst níže.

Modrý 
sloup

   
 pokračování na další straně  



za rok. To je fofr, co, vážení čtenáři?
Člen vědecké rady parku Jakub Hruška si 
zase myslí, že by se to nemělo uspěchat, 
když už se na tom pracuje jenom těch 
pouhých patnáct let. Já si však myslím, 
že ti ouřadové co si libují v ouřadování a 
my je bohužel platíme, by měli konečně 
„pohnout zadkem“ a když by se jim do 
toho moc nechtělo, tak bych to přene-
chal hajnému či lesnímu z Modravy. Ten 
totiž jistě nejlépe ví, kudy ta správná 
cesta odjakživa vedla a dosud vede a já 
bych ji s ním rychle pro turisty vyznačil. 
A bylo by po všech ptákách. 
Nyní tedy k cestě Luzenským údolím 
brání jen byrokratická legislativa. Ta 
se naštěstí nedá vyplašit, ohrozit na 
zdraví a jak vidno,je u nás zatím nezni-
čitelná, což jest škoda. A tak si myslím, 
když toho tetřeva nám konečně škrtli, 
že když jsme mohli loni bez legislativy 
konečně do tohoto území vstoupit, že 
ve vší úctě k přírodě, přece jen můžeme 
i letos  se vydat do tohoto, dlouho nám 
nepřístupného údolí naší Šumavy. Té 
vyžadované legislativě to jistě neublíží 
a turistům to přinese radost z krásného 
zážitku.
A vás, kteří rozhodujete o našem přání, 
znovu prosím, - viz titulek-, ale také sám 
za sebe.  
   Emil Kintzl

starostky Aleny Balounové a zástupce 
Velvyslanectví USA v Praze podplukov-
níka Davida Barzesse byly položeny 
věnce k pamětní desce na radnici a 
vzdán hold padlým i přeživším účast-
níkům konfliktu. Kolona krátce nato 
pokračovala směrem na Sušici, stejně 
jako před 62 lety postupoval generál 
Patton a jeho armáda.   

                        Luboš Bulan

Přestaňte už konečně z 
lidí dělat blbce!

dokončení z předchozí strany

Oslavy osvobození 
Kašperských Hor

dokončení z titulní strany

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

Američané novýma očima
Tři týdny zde strávili studenti z americ-
kého státu Utah v rámci projektu New 
Eyes. Učili zdejší žáky anglicky a pozná-
vali českou kulturu a náš kraj.
Bydleli v dětském domově nebo u spřá-
telených rodin. Strávil jsem s některými 
z nich celé hodiny debatami o politice 
v USA, o válce v Iráku nebo prostě o 
tom, jak se u nich žije. Na to že jsou z 
mormonského státu, byli velice liberál-
ní a otevření jiným názorům. S Igorem, 
vysokým sympaťákem, do kteráho se 
zamilovala půlka místních žaček, jsme 
toho hodně napovídali o literatuře. Jeho 
znalost Seifertova díla byla skvělá.
V dnešní době, kdy je tak populární anti-
amerikanismus, bylo osvěžující potkat 
skutečného „amíka“, jak si v trafice na 
náměstí kupuje cigarety. Připomnělo 
mi to, že házet všechny lidi do jednoho 
pytle je hloupé a ignorantské. Nesuďme 
lidi podle národnosti nebo barvy pleti, 
lepší je počkat, až něco řeknou. Podle 
nosa poznáš kosa. Luboš Bulan





V pátek 1.června měla 
svátek nejen Laura (žád-
nou osobně neznám), ale 
také všechny děti.

To si uvědomili členové Cyklistického 
oddílu KČT Kašperské Hory a k Meziná-
rodnímu dni dětí připravili na odpoled-
ne od 15:00 hodin dětské cyklistické 

závody. Ty se uskutečnily na pěkném 
okruhu v Karlově ulici se startem a 
cílem před domkem Petra Nováka. Cel-
kem ve čtyřech věkových kategoriích 
odstartovalo na různě náročné tratě 
26 cyklistických závodníků a závodnic. 
Na závodní trati nedošlo k žádnému 
závažnému poranění a všechny děti 
mohly být v závěru odměněny hod-
notnými cenami. Na stupních vítězů si 
vychutnaly tu chvilku slávy před cva-
kajícími fotoaparáty.

Po vyhlášení se všechny děti s dopro-
vodem přemístily na školní hřiště, kde 
od 16:00 hodin mohlo začít zábavné 
soutěžení. Za splnění různých úkolů, či 
za vítězství v soutěži, byly děti odmě-
ňovány poukázkami, které si mohly 
směňovat za sladkosti . Bonbóny, lízát-
ka a sušenky zakoupené za několik 
tisíc korun, postupně děti směňova-
ly a opět vyhrávaly na soutěžích, až 

nebylo za co poukazy směnit. Zbývalo 
jen poděkovat dospělým za to, že se 
ve svém volném času věnovali zadar-
mo několika dětem, které to snad v tu 
chvíli ocenily.
  

text Radek Vrhel

Sponzory Dne dětí byly 
a patří jim za to dík :
Město Kašperské Hory

 Medica Filter s.r.o.
 Restaurace U muzea Vaška Haubelta

 ZKD TUTI
 Dřevořezbářství - obchůdek Madonka 

Vládi Hracha
 Pizzeria Pod hradem

 Cukrárna Jana Slaniny

DĚTSKÝ DEN

Předškoláci-dívky:
1. Adélka Fořtová, 2. Adélka Loužilová, 
3. Dianka Šubrová, 4. Anička Motlová

Předškoláci–hoši:
1. Mirek Sova, 2. Ondra Beneda, 3. Mi-
rek Kortus, 4. Honzík Slanina, 5. Tomáš 

Niebauer, 6. Rosťa Slanina
1.-2.třída – dívky: 

1.Aneta Švajková, 2. Helenka Cinegro-
vá

1.-2.třída – hoši: 
1. Dan Voldřich, 2. Michal Tomek, 3. 

Vítek Nový
3.-4.třída – dívky: 

1. Gábina Nová
3.-4.třída – hoši: 

1. Pavel Pešek, 2. Honza Bártík, 3. 
Jakub Šubr, 4. Michal Hetzman

5.-6.třída – hoši:
 1. Kryštof Kocum, 2. Dan Řimnáč, 3. 

Martin Sedláček
7.-9.třída – dívky:

 1. Lucka Nová
7.-9.třída – hoši: 

1. Ondra Janoščík, 2. Petr Tomekzávodníci s doprovodnými vozidly

vítězem byl každý

borci byli pod obrovským tlakem

rozcvičení před výkonem



“KRAJEM KARLA KLOSTERMANNA“
CYKLISTICKÉ ZÁVODY

Cyklistický oddíl KČT Kaš-
perské Hory si na sebe vzal 
nemalý úkol a zorganizoval 
v sobotu 19.5.2007 silniční 
cyklistické závody.

Ty se konaly nejen pro sérii Šumavské 
unie amatérských cyklistů–RAMALA 
CUP, ale i pro Jihočeskou amatérskou 
ligu a všechny příchozí. Na start ve 
14,00 hodin se postavilo ve dvou star-
tujících balících celkem 186 cyklistů. 
Vydali se na náročnou trať vedoucích 
po překrásné šumavské přírodě. Na 
tratích dlouhých 63 km a 55 km zdolali 
nejedno náročné stoupání, to největší 

až do výšky 1 150 m.n.m. 
Po výstřelu ze startovací pistole v rukách 
čestného ředitele závodu Emila Kintzla 
se z náměstí v Kašperských Horách sje-
lo do Radešova a Rejštejna a z Myších 
Domků následovalo velice náročné 
stoupání (8 km) na Zhůří u Rejštejna. 
Dále závodníci pokračovali na Horskou 
Kvildu, Kvildu, Filipovu Huť a pak klesa-
li na Modravu, Srní, zpět do Rejštejna 
a Amáliným údolím opět vystoupa-
li z posledních sil do cíle na náměstí. 
Mladší účastníci do 40 let si ještě před 
touto trasou dali vložené osmikilomet-
rové kolečko přes Radešov a Rejštejn a 
starou rejštejnskou cestou se vrátili na 
náměstí v Kašperských Horách.
Občerstvení a vyhodnocení čekalo na 

účastníky v nově opraveném vestibulu 
kina a vzhledem k nádhernému počasí 
i v příjemném a stylově vyzdobeném 
parčíku před kinem. Závodu se zúčast-
nilo i šest místních borců, kteří se v žád-
ném případě mezi konkurencí neztratili 
a dokázali, že se s nimi vzávěrečném 
bodování RAMALA CUPU musí počítat.
Celkové výsledky si můžete prohléd-
nout na nástěnce Klubu českých turistů 
před obchodem na náměstí, nebo na 
internetových stránkách :
www.sweb.cz/sos.suac/

text: Radek Vrhel
foto: Ondřej Vrhel

POŘADATELÉ DĚKUJÍ SPONZORŮM 
Město Kašperské Hory 

(za půjčení kina a vozidel)
Medica Filter s.r.o.
(za půjčení vozidla )

Sušické uzeniny a.s. 
(za vynikající párky)

Pekárny a cukrárny Klatovy a.s. 
(za rohlíky a chleba)

Karel Rendl – pekařství 
(za výborné koláčky)

Pivovar Velkopopovický kozel 
(za plastové kelímky)

a dále všem ochotným lidem, kteří 
nám se vším zdárně pomohli. Díky.

 členové místního klubu



IN-LINE ZÁVODY
V neděli 20. května 2007 
se v Kašperských Horách 
konaly absolutně první 
závody na in-line bruslích 

Kvůli této výjimečné akci se neprodyš-
ně uzavřela komunikace v Dlouhé ulici 
v prostoru od ulice Fügnerovy po ulici 
Baarovu. Po krásném novém asfaltu se 
mohli prohánět malí i velcí závodníci na 
bruslích. Závodilo se ve čtyřech věko-
vých kategoriích a vítězové jsou násle-
dující: (viz rámeček).
Poděkování patří nejen všem zúčastně-
ným odvážlivcům, ale děkujeme i níže 
uvedeným sponzorům,
díky kterým mohli být závodníci za své 
snažení odměněni.
Za pořadatele–Cyklistický oddíl KČT  

Kašperské Hory–se těšíme na další roč-
ník.

text a foto: Radek Vrhel

SPONZOŘI:
Město Kašperské Hory

 restaurace Waikiki
 benzínová stanice RobinOil

 SPAR Štekrová
drogerie Zdeňka Hadravy 

1.-.3. třída
1. Gabriela Nová 

1. Kuba Lukáš
2. Adéla Loužilová 
 2. Vítězslav Nový

4.- 6. třída
1. Kuba Lukáš

2. Šimon Hrach
3. Ivana Skýpalová

7.- 9. třída
1. Bára Lukášová

2. Michaela Skýpalová
3. Lucie Nová

4. Jana Soldátová
nad 15. let

1. Naďa Nová
2. Richard Nový

3. Jan Popela

V zdravém 
těle zdravý 

duch!
V dnešní době platí toto 
úsloví možná dvojnásob. 
Stále se hovoří o tom, že 
fyzická zdatnost dětí upa-
dá, děti tráví nejvíce času 
u počítačů a o sport ztrácí 
zájem

Když se však ohlédneme za letošním 
školním rokem, můžeme konstatovat, 
že u nás tomu tak docela není. Naši žáci 
se v hojném počtu a rádi zapojili do 
akcí, které jsme jim kromě výuky tělesné 
výchovy a sportovních kroužků nabídli. 
Ať to bylo bruslení na zimním stadionu 
v Sušici, plavání dětí v horažďovickém 
bazénu, lyžařský výcvik, nebo oblíbený 
školní závod – běh do schodů. Na závěr 
roku se opět plánuje sportovní den. 
Pravidelně jezdíme na florbalové a fot-
balové turnaje, kde si chlapci mohou 
zahrát v konkurenci jiných škol. Také se 
tradičně účastníme Poháru rozhlasu, 
což je atletická soutěž družstev základ-
ních škol. Mladší žáci a žákyně vybojo-
vali v tomto ročníku historicky první 
medaile pro ZŠ v Kašperských Horách, 
a to v konkurenci velkých městských 
škol! Na třetí příčce se umístilo družstvo 
žákyň ve složení: Petra Voldřichová, Eva 
Chladová, Martina Valášková, Martina 
Fuchsová, Michala Schmidová, Tereza 
Ševčíková, Zuzana Trnková, Lucie Jiří-
ková, Markéta Křížová a Vendula Pešlo-
vá. Na krásném třetím místě skončilo i 
družstvo žáků v sestavě: Martin Chlada, 
David Rejšek, Aleš Vrhel, Petr Tomek, 
Marek Pojer, Ondřej Míka, Aleš Kůs a 
David Batěk. Všem gratulujeme a děku-
jeme za skvělou reprezentaci!
Starší žáci ve složení Miroslav Vrhel, 
Michal Schmid, Tomáš Fuchs, Zdeněk 
Aizner, Zdeněk Kůs, Martin Loužek, Mar-
tin Oudes, Miroslav Kehart a Petr Pál se 
ve své kategorii umístili na 9. příčce. O 
nejlepší výkon mezi nimi se postaral 
Tomáš Fuchs, který doběhl na trati 1500 
m na skvělém 3. místě.

pokračování na další straně



O další skvělý úspěch se postarala troji-
ce děvčat ve složení Petra Voldřichová, 
Kristýna Daňhelová a Eva Chladová. V 
atletickém trojboji pořádaném asociací 
Sport pro všechny. Petra i Kristýna suve-
rénně vyhrály své věkové kategorie a 
byla jen škoda, že se z časových důvodů 
nemohly zúčastnit krajského kola, které 
by obě podle výkonů opět vyhrály.

M. Melicharová, J. Havel

Z oddílu 
kopané TJ

Fotbalová ligová sezóna 
již skončila, nižší soutěže 
budou hrát jen dvě kola, 
a tak můžeme začít ročník 
2006/2007 bilancovat.

Minižáci měli na počátku problém s 
malým množství hráčů, ale ten byl po 
opakovaném náboru uspokojivě vyře-
šen. Na pravidelné tréninky, vedené Pet-
rem Tomkem a Miloušem Egerem, přijde 
až 19 dětí, a to je potěšující. Pokud se 

v nové sezóně podaří zapracovat na her-
ní kvalitě, jistě i přes věkový handicap 
nebudou obsazovat první místo odza-
du. Družstvo žáků, vedené trenéry Fran-
tou Oudesem a Pepíkem Kašákem, již 
třetím rokem patří k předním družstvům 
okresu a i tuto sezónu se probojovali do 
okresního finále, před posledním zápa-
sem jsou již jistými vítězi. Je zde poznat 
sílu těchto ročníků, tito kluci, ale i holky 

(hrají společnou soutěž), už jako minižá-
ci hráli velmi dobře a trápili své soupeře 
z velkých měst – Sušice a Horažďovic, 
kde mají výhodu širší členské základny a 
družstvo minižáků mohou poskládat 
z nejstarších ročníků. 
No a naši muži – na jaře hrají se střída-
vými úspěchy. Po podzimní části byli na 
prvním místě své skupiny, ale na jaře, 
kdy měli své postupové ambice potvr-
dit, se jim tolik nedaří a v současné době 
jsou na páté příčce. Jistě budou mít ale 
snahu si tuto pozici do konce soutěže 
vylepšit. 

V průběhu jara jsme byli s žákovskými 
družstvy vypomoci městským statkům 
se sběrem kamene z obhospodařova-
ných pastvin. Nyní provádíme obměnu 
– rekonstrukci zavlažování trávníku na 
hřišti a také pergoly u kabin, zlikvidova-
né orkánem Kyrill. Věříme, že při zapo-
jení valné části našich členů  zdárně do 
prázdnin vše zvládneme. 

Milouš Eger, oddíl kopané

V neděli 7.října 2007 se 
uskuteční v okolí Kaš-
perských Hor již 10.roč-
ník závodů v orientačním 
běhu.

Pořadatelský tým oddílu OB TJ Kašper-
ské Hory zve všechny zájemce z řad 
místních občanů, zejména žáky školy a 
rodiče s dětmi, pro něž budou připrave-
ny speciální tratě na nové mapě. Závody 
se uskuteční za finanční podpory Města 
Kašperské Hory. Bližší informace na: 

http://www.ksh.wz.cz 
(PF)

Šumavský kufr 
slaví jubileum

foto M.Fiala

dokončení z předcházející strany





KINO ČERVENEC A SRPEN
11.7. SPIDER – MAN 3

Na začátku tohoto pokračování se Peterovi tak daří, že mu úspěch pomalu začíná stoupat do hlavy. A když se pak na jeho 
skútr přisaje zvláštní černá hmota, naberou věci rychlý spád. Hmota přeleze na Peterův spider-manovský oblek a promění jej 
z klasické červenomodré na leskle černou barvu. Oblek pak začne měnit i Petera, který se stane silnějším a rychlejších než kdy 

předtím. Bohužel však posouvá do popředí také temné stránky jeho osobnosti, které se marně snaží držet na uzdě.
Hrají: Tobey Maguire , Kirsten Dunst , James Franco, Thomas Haden Church, Topher Grace a další
Místní kino v 19:00 hod., 140 min.,dobrodružný/akční mládeži přístupno, český dabing

18.7. GOYOVY PŘÍZRAKY
Příběh se odehrává v roce 1792, kdy Goya nastoupil na španělský královský dvůr jako dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi 
a jeho múzy Ines. Třetí zásadní postavou velkého dramatu je Goyův přítel, katolický mnich  Lorenzo. V časech, kdy se Evropou 
jako morová nákaza šířila francouzská revoluce, posílila katolická církev ve Španělsku svou moc znovuobnovením inkvizice, 

což mělo zastrašit obyvatelstvo toužící po revoluci a absolutní nezávislosti na jakékoliv despotické autoritě. 
Hrají: Javier Bardem,Natalie Portmon,Stellan Skarsgard, režie: Miloš Forman
Místní kino v 19:00 hod., 114 min., přístupno od 15 let, české titulky

25.7. BESTIÁŘ
Bestiář je příběhem mladé ženy Karolíny, jejíž život pronikavým způsobem změní vztah se záhadným a neuchopitelným 
mužem Alexem. Je to vztah plný nejistoty a podivínských nejasností, vztah, který vyčerpává. Karolína se rozhodne vymanit 

se ze své citové závislosti a naučit se na jiných mužích, jak přestat být submisivní.. 
Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Miroslav Etzler, Tomáš Matonoha a další.

Místní kino v 19:00 hod., nevhodný do 15 let, 115 min.

1.8. JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ
Zapomeňte na všechny komedie z policejního prostředí, které jste doposud viděli. Jednotka příliš rychlého nasazení se od nich liší 
asi tak, jako se rozkošná zombie komedie Soumrak mrtvých liší od svých žánrových konkurentů. Ostatně ji mají na svědomí stejní 

tvůrci, kteří i ji vybavili neodolatelně suchým britským humorem, svéráznými postavičkami a nečekaně originální zápletkou.
Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Jim Broadbent, Timothy Dalton a další, režie: Edgar Wright 

Místní kino v 19:00 hod., komedie, 121 min., nevhodné do 15 let

 8.8. PIRÁTI Z KARIBIKU – NA KONCI SVĚTA
Období pirátů se blíží ke svému konci, ale dosud nebyla vyřešena konečná rozepře. Will Turner se plaví na daleký východ, 
aby našel magické mapy, které mu pomohou najít skříňku Davyho Jonese a zachránit svého přítele Jacka Sparrowa. Jacka 
zachrání, ale… Davy Jones, lord Cutler Beckett, zuřivý asijský pirát Sao Feng a starší kapitán James Norrington zformovali 
nepřátelské spojenectví, které ohrožuje Jacka Sparrowa, Willa Turnera, Elizabeth Swann, jejich nového přítele kapitána Bar-
bossa a všechny piráty na světě. Aby dosáhl vítězství, musí Jack se svou posádkou plout mimo okraj mapy, do nezmapova-

ného teritoria sedmi moří. Na Shipwreck Island (Ostrov vraků) až na konec světa.
Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley a další, režie: Gore Verbinski

Místní kino v 19:00 hod., dobrodružný,168 min., mládeži přístupné, české titulky

15.8. TAJNOSTI
Julie má všechno. Úspěšného a pohledného manžela, zdravou a chytrou dospívající dceru, práci překladatelky, oddaného 
milence a teď dokonce i nový, velký dům, kam se celá rodina právě přestěhovala. Ale pod tímto zdánlivě spokojeným a klid-

ným povrchem se skrývá mnoho tajemství, která nebude možno skrývat donekonečna.
Hrají: Iva Bittová, Karel Roden, Martha Issová, Ivan Franěk a další, režie: Alice Nellis

Místní kino v 19:00 hod., přístupný od 12 let, 97 min.

22.8. VRATNÉ LAHVE
Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí 
důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemíní zestárnout v nečinnoti. 

Místní kino v 19:00 hod.,  česká komedie, mládeži přístupno, 103 min.

29.8. ROMING
Roman (Marián Labuda) dal kdysi dávno kamarádovi slib, že až jejich děti dospějí, ožení se Romanův syn Jura s jeho dcerou. 
Cesty rodin se rozešly. Po letech přichází dopis, nevěsta dosáhla dospělosti a je třeba dávný slib naplnit. Potíž je v tom, že 
Jura studuje vysokou školu, chodí s atraktivní blondýnou, ženit se nechce a už vůbec nestojí o děvče odkudsi ze slovenské 

vesničky, které v životě neviděl.
Hrají: Bolek Polívka, Marián Labuda, Vítězslav Holub a další, režie: Jiří Vejdělek
Místní kino v 19:00 hod., česká komedie, 105 min., mládeži přístupno

Změna programu vyhrazena




