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SLOVO STAROSTKY

29. 3. 2010 proběhlo vyhodnocení krajské-
ho kola 12. ročníku celostátní soutěže Zla-
tý erb o nejlepší webové stránky a elektro-
nické služby měst a obcí. V obou hlavních 
soutěžích se Horažďovice umístily na před-
ních místech. Získali jsme 1. místo v kate-
gorii nejkvalitnější elektronická služba za 
projekt Otavská plavba a  v  hlavní soutěži 
o  nejzdařilejší webové stránky jsme obsa-
dili druhé místo za vítěznými Blovicemi.

—
30. 3. 2010 se v  rámci pravidelného mě-
síčního setkávání spolku Pražský Su-
šičan uskutečnila v  Praze prezentace 
studie rekonstrukce horažďovického ná-
městí. Představil ji její autor Martin Kož-
nar. Schůzky se zúčastnil i MgA. Jindřich 
Šlechta, který posluchače zaujal zajíma-
vou přednáškou spojenou s  promítáním 
fotografi cké dokumentace o  vývoji a  his-
torii horažďovického zámku.

Zveme všechny naše občany na letoš-
ní květnové oslavy osvobození města 
– 6.  května 2010 si připomeneme již 
65. výročí konce 2. světové války v Ho-
ražďovicích a  vzdáme čest památce 
všem jejím obětem.

Jindřiška Antropiusová, starostka města 

Rekonstrukce 
Mírového náměstí 
Od posledního představení studie náměs-
tí v Horažďovickém obzoru proběhla řada 
jednání, projekt byl rozpracován do dal-
ších detailů, prošel různými změnami. 

REKONSTRUKCE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ  1–2
PRODEJ BYTŮ 10 
JADERNÝ ODPAD – DĚKUJEME, NECHCEME 16

Rekonstrukce Mírového náměstí v Horažďovicích

Rekapitulace:
Náměstí rozdělujeme na městskou a kli-
dovou část. Městská část je předurčena 
pro nakupování, služby, pořádání spole-
čenských a  kulturních akcí, parkování. 
Dominantami prostoru je kašna, morový 
sloup a  novinový stánek s  fasádou řeše-
nou jako plakátovací plocha. Drobnými 
doplňkovými objekty jsou pítko a  volně 
v  prostoru rozmístěné lavičky. Klido-
vá část je určena přednostně pro pěší 
k  odpočinku a  relaxaci. Dominantním 
prvkem tohoto prostoru je pomník obě-
tem válek, lípa svobody a  středně velké 
javory pro vytvoření přirozeného stínu. 
Parkový prostor doplňují lavičky, model 
města, internetový terminál a  turistický 
rozcestník s  mapou širšího okolí. Nová 
kašna je moderní odpovědí k  historické 
kašně v první části, volně odkazuje k za-
ložení města na břehu řeky a  fenoménu 
vody. Stmelovacím prvkem obou částí 
náměstí je promenáda podél obchodů. 
Tento prostor je lemován hlohy střední-
ho vzrůstu, umožňuje přirozený stín pro 
nakupování, vytvoření předzahrádek 
a venkovní prodej.
Farní zahrada v zadní části náměstí je ře-
šena jako volně přístupný parkový prostor 

k sezení a odpočinku. Dominantní solitér-
ní dřevinou zahrady jsou magnolie.
Průchodem přes dům č. p. 11 (kadeřnic-
tví) navrhujeme s  náměstím propojit pi-
vovarský dvůr, pro vytvoření podružného 
parkoviště. Parkovací stání by byla akcen-
tována akáty středního vzrůstu, povrch 
tvořen pískovým mlatem.
Součástí návrhu Mírového náměstí jsou 
schody na parkánových terasách a prostor 
před Červenou branou. Schodiště svou fi -
gurou reaguje na zámecké jezdecké scho-
dy, potvrzuje přítomnost opevnění města 
a  vytváří dvě svébytné terasy propojené 
s již přístupnými částmi parkánu. 
Předprostor Červené brány je řešen jako 
součást pěší promenády hlavní části ná-
městí. Hlavním prvkem je objekt říční per-
ly, který odkazuje k  historii města. Perla 
podporuje historickou siluetu věže a svým 
jemným odleskem poutá pozornost pro-
jíždějícího. Průjezd do hospodářského 
dvora hotelu zastiňují drobné javory vysá-
zené též podél Strakonické a Komenského 
ulice. Tímto je potvrzena hlavní funkce 
průtahu městem jako městské třídy, nikoli 
jen dopravního koridoru.

Martin Kožnar, Jiří Bíza
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SŠ Horažďovice, rekonstrukce kaple Vandalismus – venkovní stěny Aquaparku

PLUS/MINUS 
Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotografi í zveřejníme na přání jméno autora. 
Redakční rada

Z úpatí Práchně 22. 4. 2009, Mgr. Jaroslav Presl

JARNÍ OBRÁZKY

Jitka Chalupná, Odbor památkové péče, školství a kultury

MŠ Loretská, děti 3–4 let (A. Zimanzlová, 
J. Zdeněk, V. Pustková)

MŠ Loretská, děti 5–6 let (V. Bílek, 
N. Hnídková, K. Kopalová, K. Polomisová) 

MŠ Loretská, děti 4–5 let (J. Lišková, 
T. Makovcová, I. Makovcová)

Křesťanská MŠ, J. Daňková, 5 let

Křesťanská MŠ, V. Šafandová, 5 let

Křesťanská MŠ, S. Hejpetrová, 5 let
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která následovala po Telemannově Sonátě 
c moll, ukázala velkou pěveckou zkuše-
nost Kateřina Kachlíková. Do přestávky 
posluchači vstupovali pod dojmem z bez-
prostředně předtím provedené Bachovy 
Sonáty g dur. 
Po přestávce potěšil posluchače Jiří Valen-
ta s chutí a s nadhledem zahraným partem 
pro sólový kontrabas ve skladbě Soloquar-
tet Nr. 4 od F. A. Hoffmeistera. Smutné 
téma bolestné Matky Spasitelovy se ještě 
jednou rozeznělo sálem – tentokrát ve 
dvou áriích ze Stabat Mater G. B. Pergo-
lesiho. Závěr koncertu patřil současnému 
českému skladateli F. X. Thurimu a  jeho 
dílu Pinacotheca Pragensis, kterého se 
všichni instrumentalisté chopili s  velkou 
chutí a  nejen v  první části – inspirované 
obrazem P. Brueghela II. „Klanění tří krá-
lů“ – předvedli svěží výkon. Jinak závažný 
ráz večera se tak na závěr podařilo naplnit 
optimistickou předzvěstí Vzkříšení.
Po zaslouženém aplausu početného pu-
blika se všichni interpreti vrátili na pó-
dium s  přídavkem – árií z  oratoria Judith 
Triumphans od A. Vivaldiho – při kterém 
pěvkyně, disponovaná barevným a  zně-
lým hlasem, předvedla další svoje pěvecké 
možnosti, tentokrát v  souladu s  oslavně 
jásavým biblickým tématem triumfálního 
vítězství zbožné vdovy Júdit z  júdejského 
města Betúlie nad velitelem asyrských 
vojsk Holofernem.
za občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s.

Ing. Jitka Kutišová

STALO SE 

Barokní večer 
v hotelu Prácheň
V  pátek 26. 3. 2010 se příznivci klasické 
hudby opět sešli v  secesním sále hotelu 
Prácheň, aby v rámci Ševčíkových hudeb-
ních večerů vyslechli tentokrát barokní 
program v  interpretaci souboru Barok 
Collegium. Ke spolupráci přizvaná mezzo-
sopranistka Kateřina Kachlíková převzala 
ve velikonočně laděném programu altové 
party. Současné složení souboru je tvoře-
no členy: Jan Pellant – housle (Mezinárod-
ní konzervatoř Praha), František Kimel 
– hoboj, Vladimír Manoušek – violoncello, 
Jiří Valenta – kontrabas (všichni z  České 
fi lharmonie) a  Hana Kimelová – cembalo 
(Pražská konzervatoř). Soubor se nachází 
v období, ve kterém – po předčasném úmr-
tí zakládajícího člena Jana Bubleho (hous-
le) – hledá svoji novou podobu. 
V  sále hotelu měli posluchači možnost 
vyslechnout poprvé komorní hudbu v do-
bovém obsazení. Sál, který vyniká výbor-
nou akustikou, ani tentokrát nezklamal: 
prostor se plnil kompaktním, spolehlivým 
a  čitelným zvukem continua, nad kterým 
se nesly tóny houslí a  hoboje; ve stylově 
interpretovaném velikonočním tématu tu 
zněl hlas pěvkyně, dobře slyšitelný i v ob-
tížných pianech nejhlubších tónů. 
Po Corelliho Sonátě a  moll vyslechlo pu-
blikum dvě árie z  Vivaldiho Stabat Ma-
ter (Stála Matka) inspirované jímavým 
textem hymnu ze 13. století vyjadřujícím 
bolest matky nad ztrátou syna. V  klenuté 
melodii obtížné árie Erbarme Dich z Ma-
toušových pašijí (pašije zpracovávají téma 
utrpení a smrti Ježíše Krista) J. S. Bacha, 

KULTURA 

Rosenauerové
Rodem Rosenauerů pokračoval cyklus 
Slavné rody v  Horažďovicích. Místo do 
naší knihovny zamířili žáci 6. tříd ZŠ Bla-
tenská tentokrát přímo do Rosenauerova 
mlýna. O zajímavý výklad se postaral sou-
časný majitel mlýna a  následovník rodu 
pan Ing. Josef Kotlaba. 
Seznámil děti s  historií rodu a  mlýna, 
s  provozem mlýna a  ukázal jim spoustu 
dochovaných dobových předmětů. Bě-
hem prohlídky zabrousily děti zábavnou 
formou do dějepisu, fyziky, matematiky, 
zeměpisu i dalších oborů. 

Eva Marešová

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

Hotel Prácheň

21. 5. pátek

HOUSLOVÝ KONCERT 
MARKA PAVELCE

Houslový koncert mimořádně nadaného 
studenta 5. ročníku Konzervatoře v Plzni. 
Klavírní spolupráce – vynikající profesor 

konzervatoře Maxim Averkiev.

Vstupné dobrovolné.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
HORAŽĎOVICE

VE SPOLUPRÁCI S O. S. GOADA
ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE 

„DESKOVEK“ NA

DEN PLNÝ HER
23. 5. 2010

od 9.00 do 15.00 hod.
SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY

V E Ø E J N Ý I N T E R N E T

Vám poskytuje

Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
Rezervujte si èas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz

pro obèany Hora�ïovicka prvních 30 min
dennì

3. TÝDEN V KVÌTNU(17. - 21. 5. 2010)

ZDARMA

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

!!! UPOZORNĚNÍ!!! 
Hledáte informace z  katastru nemo-
vitostí, z  úřední desky, potřebujete si 
vyřídit pojistku? Nemáte jízdní řád? 
Nebydlíte ve městě?
V současné době můžete tyto informa-
ce společně se spoustou dalších najít 
na internetu. V  rámci projektu PIK 
byly k  internetu připojeny knihovny 
v Třebomyslicích, Horažďovické Lhotě, 
Boubíně, Komušíně a  Veřechově. Bez-
platný přístup můžete využít v  rámci 
provozní doby jednotlivých knihoven.

Za MěK Horažďovice M. Lešková

Draci mezi mosty 
PÍSEK

(www.draci-lode.cz) 

Neděle 23. května, 10.00–17.00
Plovoucí pódium na Otavě u  Kamenného 
mostu
Nábřeží 1. máje mezi Kamenným a  No-
vým mostem

III. ROČNÍK ZÁVODU DRAČÍCH LODÍ 
O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA PÍSKU

Závodu se opět zúčastní zástupci našeho 
města za OTAVSKOU PLAVBU (společný 
projekt měst Sušice, Horažďovice, Písek, 
Strakonice). 
ZVEME VÁS NA PĚKNOU PODÍVA-
NOU, PŘIJEĎTE NAŠE MĚSTO POD-
POŘIT!

PLOVOUCÍ PÓDIUM NA OTAVĚ 
U KAMENNÉHO MOSTU, 
pátek 21. května, 11.00 

Křest piva Otavský zlaťák vyrobeného pro 
společný projekt měst Písek, Strakonice, 
Horažďovice a Sušice – Otavská plavba

Jitka Chalupná, 
Odbor památkové péče, školství a kultury

Nová publikace

Od 3. května 2010 bude v prodeji (IC, mu-
zeum, knihkupectví) publikace II. světo-
vá válka na Horažďovicku, která je for-
mátu A5, autor je J. Chalupný.
Období druhé světové války tvoří také 
nedílnou součást dějin města Horažďo-
vice. Historie války na Horažďovicku 
byla dosud publikačně mapována velmi 
letmo a  většinou jen jako součást vět-
ších celků. Tato práce by měla tuto me-
zeru vyplnit a  z  vyprávění pamětníků, 
zápisů v  městské kronice, z  dobových 
dokumentů a  fotografi í poskládat při-
bližný obraz doby, která pro náš národ 
znamenala jedno z  mnoha jeho tem-
ných období.
Jitka Chalupná, Odbor památkové péče, 

školství a kultury

Nová sezona 
v Městském muzeu 
Horažďovice
Městské muzeum se chystá na novou se-
zonu a připravuje pro návštěvníky několik 
atraktivních výstav. Jedna z  nich, s  ná-
zvem Americká armáda v Horažďovicích, 
připomíná 65. výročí osvobození Horaž-
ďovic americkou armádou. Autorem je 
Josef Chalupný. 
Výtvarné umění bude zastoupeno tapisé-
riemi Petry Kurcové s názvem Myšlenky.
Ve stálé expozici bude otevřena zcela nová 
mineralogická expozice. Pod názvem 
Podmanivá krása nerostů Horažďovicka 
se skrývá rozsáhlý soubor nových mine-
ralogických přírůstků z  Horažďovicka 
a okolí. Návštěvníkům také přiblížíme rý-
žování zlata a každý si bude moci prohléd-
nout vyrýžované zlatinky z  Otavy. K  Ho-

1

Josef Chalupný

II. SVĚTOVÁ VÁLKA
NA HORAŽĎOVICKU

Pepe kniha.indd   1 26.4.10   14:48

POZVÁNKA NA KVĚTNOVÉ OSLAVY
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ražďovicku patří i historie hornictví, která 
se také objeví v  mineralogické expozici, 
připomene např. těžbu stříbra nebo ura-
nu. Autorem výstavy je pracovník muzea 
Aleš Červený a  exponáty pocházejí větši-
nou z jeho vlastních sběrů.
K  Otavě patří také perlorodky a  k  těm se 
nám podařilo získat nové exponáty, o kte-
ré rozšíříme současnou část expozice.
Již několik let obohacujeme a  přidáváme 
nová fakta k  historii Židů v  Horažďovi-
cích. Letos opět máme další fotografi e 
a vzpomínky, které se týkají historie svit-
ků tóry z Horažďovic.

V  květnu bude na dva dny otevřeno 
muzeum, aby u příležitosti oslav osvo-
bození byla zpřístupněna výstava Ame-
rická armáda v Horažďovicích. Bude to 
5. 5. a 6. 5., vždy od 9.00 do 16.00. 

Celoročně je otevřena interaktivní dílna 
Návrat k  tradicím, velmi úspěšný projekt 
z  loňského roku, ve kterém pokračujeme. 
Každý si k nám může přijít vyzkoušet tka-
ní, předení paličkování a zpracování dřeva. 
V návaznosti na tento projekt uspořádáme 
v  neděli 16. května workshop – Horažďo-
vické tkalcování a  paličkování. Zájemcům 
budou k  dispozici malé stolní tkalcovské 
stavy, se kterými přijede pan Kubák ze Str-
milova, a zájemce o paličkování si vezmou 
na starost odbornice ze Sedlice. Akce bude 
v muzeu od 9. 00 do 16.00.
Slavností zahájení sezony bude v  neděli 
30. 5. ve 14 hodin, otevření pro veřejnost 
od 1. června. Všechny srdečně zveme a tě-
šíme se na návštěvníky.

Mgr. Hana Smetanová

Ševčíkovy hudební 
večery – pozvánka 
na koncert
V  pátek 21. května 2010 v  19.00 hodin se 
v  secesním sále hotelu Prácheň setkáme 
s  mladým houslistou z  Karlových Varů – 
Markem Pavelcem. Marek studuje pátý 
ročník Konzervatoře v  Plzni ve třídě pro-
fesorky Jindřišky Holotové a  patří mezi 
nejvýraznější talenty z mladé generace čes-
kých houslistů narozených v  letech okolo 
„sametové“ revoluce. Interpret přijal naše 
pozvání, i když je zaneprázdněn nejen ná-
ročnými studijními úkoly, ale též např. pří-
pravou na mimořádné vystoupení ve Špa-
nělsku (na pozvání španělské televize) či na 
mezinárodní soutěž v  rámci významného 
hudebního festivalu Pražské jaro, do které 
byl vybrán z několika desítek uchazečů. 
Koncert mladého umělce je sestaven z  mi-
mořádně obtížných skladeb širokého 
houslového repertoáru od českých i  světo-

vých skladatelů – J. S. Bacha, F. Schuberta, 
G. Faurého, A. Dvořáka, J. Suka, O.  Bulla 
a  C. Saint-Saense. Ke klavírní spolupráci 
byl přizván profesor Konzervatoře v  Plzni 
Maxim Averkiev, jehož sólový recitál jsme 
v  Horažďovicích vyslechli v  lednu letošní-
ho roku. Klavírní spolupráce s  profesorem 
Averkievem trvá po celou dobu Markova 
studia na Konzervatoři v  Plzni. Včasný vý-
běr vynikajícího klavírního korepetitora 
ještě před zahájením studia se ukázal být 
velmi prozíravým. Marek Pavelec je padesá-
tým pátým studentem profesorky Jindřišky 
Holotové, naší přední houslové pedagožky, 
která za dobu svého působení na Konzerva-
toři v Plzni vyškolila řadu vynikajících osob-
ností. Absolventi profesorky Holotové, která 
letos oslavuje životní jubileum, dnes zastá-
vají přední místa ve významných komorních 
uskupeních i v prestižních orchestrech. 
Srdečně Vás zveme na koncert mimořád-
né umělecké úrovně, který zajisté bude 
ozdobou letošního ročníku Ševčíkových 
hudebních večerů. Chceme jím rovněž 
uctít památku slavného horažďovického 
rodáka profesora Otakara Ševčíka, vyni-
kajícího českého houslisty a  světově pro-
slulého houslového pedagoga.
Vstupné na koncert je opět dobrovolné, 
a  to díky fi nanční podpoře od Města Ho-
ražďovice a  od sponzorů: fi rma Hasit – 
Šumavské omítkárny a vápenice, a. s., Vel-
ké Hydčice, Ing. František Kutiš – daňový 
poradce, Praha, PPH Kolegium – sdru-
žení podnikatelů, Hradec Králové. K  dis-
pozici jsou Vám samozřejmě prostory re-
staurace v hotelu Prácheň pro občerstvení 
a případné posezení s přáteli po koncertu.

Za občanské sdružení 
Hudba bez hranic, o. s. Ing. Jitka Kutišová

Pěvecký spolek 
Prácheň 

V dubnu Pěvecký spolek Prácheň absolvo-
val dvě vystoupení. Nejprve v  pátek 9. 4. 
jsme zpívali v rámci benefi čního koncertu, 
který pořádala Oblastní charita Horažďo-
vice a  17. 4. jsme na společném koncertě 
přivítali hostující sbor z Řecka. Konkrétně 
se jednalo o Asprovaltský pěvecký soubor 
při sv. Jiří, který vede profesor hudby Ste-
lianos Zachariu. Přes mnohé organizač-
ní problémy se nám podařilo uspořádat 
velmi povedený koncert, na kterém jsme 
poznali něco málo z  typické řecké hudby 
a sborové pěvecké tvorby.
Ale tato dvě vystoupení byla jen předkr-
mem před hlavní porcí jarních vystou-
pení, která nás čekají v  květnu. Ve dnech 
15. a 16. 5. vyrazíme na tradiční jarní sou-
středění do Železné Rudy. V rámci tohoto 
soustředění absolvujeme také již tradiční 
koncert se železnorudským smíšeným 
sborem a  nově vzniklým dětským pěvec-
kým sborem při ZŠ v Železné Rudě. Kon-
cert se uskuteční v aule ZŠ v Železné Rudě 
od 18.00 hodin.
Po návratu ze soustředění nás budou 
čekat velmi náročné dva týdny. V  pátek 
21.  5. svým zpěvem zpestříme slavnostní 
udělení čestného občanství pro pana Jo-
sefa Šochmana, který byl svého času také 
členem Pěveckého spolku Prácheň (muze-
um, 19.00 hod.). O  týden později (28. 5.) 
zpěvem pozdravíme delegaci z  partner-
ského švýcarského města Heimberg. Se-
tkání proběhne v  sále hotelu Prácheň od 
20.30 hod. a spolu s námi vystoupí i další 
muzikanti či zpěváci z Horažďovic.
Další den (v sobotu 29. 5.) brzy ráno vyra-
zíme do Ostrova na 8. setkání sborů zápa-
dočeské oblasti. V Ostrově budeme zpívat 
hned třikrát. Společně s  ostatními sbory 

Společné zpívání. Foto: Miroslav Panuška
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na Mírovém náměstí a  v  klášterním kos-
tele Zvěstování Panny Marie, samostatně 
pak v  Letohrádku. Dále jsme dostali na-
bídku ještě jednoho vystoupení, v  Karlo-
vých Varech – Sedleci v  kostele sv. Anny. 
Tuto nabídku dostávají sbory, kteří to mají 
do místa setkání sborů nejdále. Společně 
s  námi se v  Karlových Varech představí 
ještě Carmina Přeštice.
Program je tedy velmi nabitý, ale připra-
vujeme se velmi pilně, a  proto si myslím, 
že budeme velmi dobře reprezentovat jak 
spolek Prácheň, tak i město Horažďovice. 
Podrobnější informace můžete nacházet 
na www.psprachen.cz. 

Za PSP Martin Petrus

SPORT

FK Horažďovice
Dne 22. 3. 2010 se v hotelu Prácheň kona-
la valná hromada (VH) fotbalového klubu 
Horažďovice. Předseda klubu Ing. M. For-
man přivítal hosty – za město Horažďovice 
starostku paní Jindřišku Antropiusovou, 
za OFS Klatovy pana Jana Červeného. 
Všichni přítomní byli seznámeni s progra-
mem valné hromady. L.  Vašica přednesl 
zprávu o  činnosti všech mužstvech. Byli 
vyhlášeni a oceněni nejlepší hráči jednotli-
vých kategorií: mladší přípravka – M. Po-
lena, starší přípravka – T.  Macoun, žáci 
– P. Nováček, dorost – D. Macoun, muži – 
T. Jůda, který je zároveň držitelem ocenění 
OFS Klatovy. Členové občanského sdru-
žení byli seznámeni s  hospodařením klu-
bu, činností výkonného výboru a plány do 
budoucna. Pro další roční období byl zvo-
len výkonný výbor ve složení: Ing. M. For-
man, Ing. J. Motl, M. Koželuh, M. Šedivý, 
Bc. M. Lávička, J. Petržilka a D. Martínek. 
Horažďovický fotbalový klub oslaví letos 
90. výročí své činnosti. Mgr. Antropiusová 
na jednání VH kvitovala seznámení členů 
s  hospodařením a  s  rozpočtem, který byl 
M. Formanem dostatečně vyčíslen a  po-
rovnala jej se seznamováním na minulých 
jednáních, kdy nebyl rozpočet dostatečně 
jasný. Paní starostka poblahopřála všem 
oceněným a poděkovala trenérům, kteří se 
o mladé fotbalisty starají. Dále poděkovala 
M. Korousovi za jeho činnost ve výkonném 
výboru. Velké plus naší činnosti vidí v tom, 
že děti mají režim, zábavu a aktivitu. Pan 
Červený poděkoval staronovému výkon-
nému výboru, T. Jůdovi za reprezentaci 

FK, M. Korousovi za dlouholetou činnost 
pro klub, trenérům a žákům reprezentují-
cím okres. 
V letošním ročníku Danone Cupu – ročník 
„98“ přispěli naši žáci (J. Motl, D. Vaněček, 
J. Boček, T. Martínek) reprezentující OFS 
Klatovy k vítězství v krajském kole bez ztrá-
ty bodu a zasloužili se o postup do celostát-
ního fi nále konaného 11.–12. 5. v Sušici. 
V Talent Cupu – ročník „97“ (M. Ondrejič-
ka, M. Šašek, M. Hlaváč) jsme také vyhráli 
krajské kolo a budeme bojovat o postup do 
republikového kola v  baráži s  Karlovar-
ským krajem. V loňském ročníku v Talent 
Cupu dosáhl výběr Klatovska na 3. místo 
v republice (M. Greger, M. Panuška).
Veškeré informace o  činnosti klubu a  ak-
tuální výsledky je možné sledovat na 
www.fkhd.cz.

 Jiří Motl, FK Horažďovice

90 let fotbalu 
v Horažďovicích
V  červenci tohoto roku proběhne v  areá-
lu Na Lipkách víkend plný oslav. Místní 
fotbalisté totiž oslaví 90 let horažďovické 
kopané. Při této příležitosti jsme pro Vás 
připravili seriál příspěvků, popisujících 
historii tohoto sportu v  našem městě. 
Velké díky patří pracovníkům městského 
muzea, kteří s  ochotou pomáhali při hle-
dání historických pramenů. Následující 
příspěvek pochází se sborníku vydaného 
ke stoletému výročí tělovýchovné jednoty 
v  Horažďovicích. Autorem příspěvku je 
J. Duchoň. 
…„Začátky kopané u  nás byly velmi těž-
ké, jako začátky bývají. Byl to studentský 
kroužek Hollar, který byl jejím průkop-
níkem, ale protože nebylo hříště, sehrál 
v  letech 1919–20 několik zápasů v Sušici. 
K založení Sportovního klubu Horažďovice 
se 24. srpna 1920 sešlo 32 zájemců. Zača-
lo se trenovat na Tržišti. Byly připraveny 
stanovy, sháněly se finance, členové a hlav-
ně místo pro hříště. Dostali jsme povolení, 
abychom sehráli první zápas v horním cípu 
Ostrova pod Práchní. Hráli jsme v  neděli 
28. března 1921 s SK Strakonice a prohrá-
li jsme 0:3.“…
V dalších číslech Horažďovického obzoru 
se budete moci dočíst o  tom, jak vznikl 
areál Na Lipkách, s  jakými problémy se 
horažďovičtí fotbalisté museli vypořádá-
vat v průběhu svého působení atd. 
Na závěr tohoto příspěvku si dovolím 
prosbu. Pokud máte doma nějaké foto-
grafi e, či informace týkající se historie ho-
ražďovického fotbalu, zašlete je prosím do 
redakce Horažďovického obzoru. Děkuji.
Pramen: Sborník 100 let tělovýchovy v Ho-
ražďovicích, A. Šochman

 Lucie Staňková

Konec zimní tenisové 
přípravy
Dnem 27. 3., kdy se konal OP dorostenek, 
byla ukončena zimní sezona a  příprava 
všech tenistů a  tenistek na nadcházející 
soutěže družstev a letní turnaje. Přes zimu 
probíhaly v horažďovické tělocvičně okres-
ní přebory jednotlivců, kde změřila svoje 
síly a schopnosti většina našich hráčů. 
Výsledky:
OP ženy 16. 1. 2010, fi nále, Šimková–
Boučková 3/6, 6/3, 7/6; Šimková, Boučko-
vá–Englerová, Voráčová 6/1, 6/4. 
OP starší žákyně 20. 2. 2010, fi nále, Jů-
dová–Halmová 3/6, 6/2, 7/6; Štěchová, 
Jůdová–Halmová, Pícková 6/4, 6/4.
OP starší žáci 6. 3. 2010, fi nále, Křesák–
Michelini 6/3, 6/4; Křesák, Michelini–
Medek, Bučok 6/3, 6/0.
OP dorostenky 27. 3. 2010, fi nále, Šimko-
vá–Voráčová 6/1, 6/4; Šimková, Štěcho-
vá–Englerová, Voráčová 7/5, 6/4.
Výborně si vedla na turnaji v Březnici Te-
rezka Štěchová, když zvítězila ve fi nále 
nad Čermákovou 6/1, 6/0 a přivezla si zla-
tý pohár. V  Březnici a  v  Klatovech absol-
vovala turnaj v  mini tenise také naše nej-
mladší naděje Adélka Šimková a  umístila 
se na prvním a  druhém místě. Věřím, že 
tyto dílčí úspěchy jsou pro všechny po-
vzbuzením k dalšímu tvrdému tréninku.
Oznamujeme, že dne 19. 4. 2010 byl za-
hájen provoz tenisových kurtů. 
OTEVÍRACÍ HODINY: 
květen–červen, září–říjen 
pondělí–pátek: 15–19 hod., 
v sobotu, neděli a ve svátek: 9–12, 14–20 hod. 
červenec–srpen: denně 9–12, 14–20 hod. 
Zamluvení kurtu – u správce Jiřího Luke-
še, tel. 603 925 730 

A. Šimko 

Něco z historie 
Horažďovické 
padesátky 
Jako dlouholetý hlavní organizátor pocho-
du Horažďovická padesátka se pokusím 
shrnout vše, co o pochodu je více či méně 
známo. Mimo můj „archiv“, který dnes 
obsahuje dvacet sedm ročníků, jsem již 
dříve prošel archiv horažďovického mu-
zea, kde je ale jen minimum materiálů, ho-
vořil jsem s  řadou pamětníků (kteří zase 
nemají konkrétní data, jenom vzpomín-
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ky), hodně mi pomohl Ing. J.  Šochman, 
syn zakladatele pochodu, od kterého jsem 
získal kopie popisů prvních ročníků a data 
s těmito ročníky spojená. Bohužel se ztra-
tily kroniky turistického odboru Sport 
Horažďovice, kde by určitě byla přesná 
data z  prvních ročníků. Většina údajů je 
ověřená z více zdrojů (např. svazácké kro-
niky), nepotvrzená jsou data z  ročníků 
9.  až 11., údaje z  ročníků 26.–30.  poskytl 
Ing. Šochman. 
Historii Horažďovické padesátky lze roz-
dělit do několika období. Zakladateli po-
chodu byly jako spolupořadatelé Odbor 
turistiky spolu s vojenskými útvary v Ho-
ražďovicích. Z  kasáren místní posádky 
byly startovány první ročníky H50, vojáci 
poskytovali ranní občerstvení a  technic-
kou pomoc. Jmenovitě prvními pořadateli 
byli za OT p. Josef Šochman spolu s  pra-
covníky výboru p. Malým,Vaňkem, Miři-
jovským, Tichým a  pí Císařovou, Saláko-
vou, Ptákovou, Tichou a  Polanovou. Za 
vojáky mi pamětníci jmenovali p. Fučíka 
a  Blechu. Pokud jsem někoho vynechal, 
není to mým úmyslem, ale je to dáno pa-
mětí členů OT, kteří mi informace posky-
tovali. Odbor turistiky pořádal pochod 
spolu s vojáky prvních deset ročníků v čele 
s p. učitelem J. Šochmanem, který po de-
seti ročnících odstoupil. Jedenáctý ročník 
pořádal a  největší zátěž nesl (opět podle 
údajů pamětníků) p. Buriánek a p. Moser, 
který je dodnes aktivní ve vrcholových 
funkcích KČT ČR. Poté, co musela být 
omezena podpora vojáků a  turistický od-
díl se necítil již dostatečně schopný zajistit 
plně pochod, přišli turisté s  nabídkou ke 
spolupráci za mládežnickou organizací 
SSM Horažďovice-město s představou, že 
aktivní pořadatelé přejdou do řad turistů. 
Tato spolupráce nakonec na řadu let do-
spěla do podoby, kdy turisté připravovali 
a  značili trasy a  mládežnické organizace 
zajišťovaly technickou stránku pochodu 
(fi nance, diplomy, suvenýry, pořadatele 
na kontroly apod.). Vojáci ještě několik let 
pomáhali vozidly na značení trasy a  roz-
voz pořadatelů na kontroly. Poté dopravu, 
zase po změně pravidel možností vojáků 
(zákaz používání vozidel o víkendech, ne-
možnost pojištění přepravovaných osob), 
pomáhali zajistit horažďovičtí hasiči 
a  mládežníci soukromými vozidly. Trasy 
vybíral a  značil asi do dvacátého ročníku 

Ing. Š. Zdvořáček spolu s  p. S. Vaníkem 
a  poté s  p. Vaníkem značení zajišťovali 
nejstarší turisté v  čele s  p. Vaňkem a  ke 
konci tohoto období (24.–25.  ročník) už 
i  já. Organizační zajištění pochodů bylo 
kolektivním dílem od 11. do 25. ročníku 
výborů mládežnických organizací SSM 
a  později městského výboru SSM. V  čele 
stáli v  roce 1977 (12. ročník) M. Novák 
a M. Šimon, od 13. do 25. ročníku nepře-
tržitě já. Při organizování pochodu a zajiš-
tění akce v den konání pochodu mi pomá-
haly desítky mladých i úplně nejmladších 
patnácti-, šestnáctiletých, bohužel nikdo 
z  nich nepřevzal „štafetu“ a  nenašel se 
žádný můj přímý nástupce. Při fi nancová-
ní 12.–15. ročníku ještě pomáhaly dotace 
vyšších orgánů ČSTV – turistiky, admi-
nistrativní náročnost ale postupně došla 
až do absurdity, takže od 16. do 25. roč-
níku pochod plně fi nancovaly organizace 
SSM z  vlastních peněz získaných svojí 
činností (taneční zábavy, bourací práce, 
různé brigády). První ročníky proběhly 
z  minimálních fi nančních zdrojů turistů, 
grafi cké materiály, tj. popisy trasy, plánky 
a  diplomy, tiskli na vysoké úrovni vojáci. 
Mládežnické organizace přišly s  relativ-
ně většími prostředky, takže započala 
skleničková éra suvenýrových skleni-
ček (mimo jednoho ročníku celé období 
12.–25. ročníku), určité problémy byly 
kolem tisku grafi ckých materiálů (dlouhé 
dodací lhůty, vyřizování povolení na kul-
turním odboru ONV). Zánikem struktu-
ry SSM, a tím zdroje fi nancí, v roce 1990 
vznikl problém, co dále. Navíc jsem začal 
od tohoto roku pracovat v Berouně, takže 
jsem byl celý týden mimo Horažďovice. 
25. ročník jsem ještě dotáhl do zdárného 
konce, i  když s  problémy (část nákladů 
jsem hradil tehdy i  ze svého), ale jak dál, 
mi nebylo jasné. Tehdy se naštěstí orga-
nizace pochodu ujal syn zakladatele po-
chodu Ing. J. Šochman a  pod hlavičkou 
„Ing. Josef Šochman s  přáteli“ zachoval 
kontinuitu pochodu na dalších pět let. 
Hlavním garantem a  sponzorem se stala 
fi rma KANTO Praha, prostory pro start 
a  cíl pochodu poskytl Městský úřad Ho-
ražďovice a značení a organizaci pochodu 
zajišťovali Ing. Šochman s přáteli i přesto, 
že žijí a  bydlí v  Praze. Grafi cké materiá-
ly díky možnostem a  uvolnění techniky 
na kopírování zajišťoval Ing. Šochman, 
ostatní zajištění pochodu se stalo „spar-
ťánským“ jako v  dobách začátků, a  navíc 
počty startujících klesly a  udržují se do-
dnes na úrovních, které lze organizačně 
zvládnout. Ing. Šochman udržel tradici 
padesátky od 26. do 30. ročníku. Mezitím 
jsem se vrátil v  roce 1992 zpět do Horaž-
ďovic a  opět jsem začal s  pořádáním dal-
ších ročníků, tj. 31. až letošní 44. Podařilo 
se mi spojit ke spolupráci řadu kamarádů, 

se kterými jsem organizoval pochod v se-
dmdesátých a osmdesátých letech. Nikdo 
sice nechtěl dělat hlavního organizátora, 
vznikl ale dnešní Klub přátel H50. Trasu 
vybírám a  procházím ve spolupráci s  Mi-
lanem Šimonem, se značením těsně před 
pochodem mi pomáhá opět M. Šimon.
Vlastní pochod na startu a v cíli zajišťoval 
O. Mojka, S. Vaník, P. Ibrmajer a J. Segeč, 
v posledních letech p. Vaníka a Segeče na-
hradili J. Stulík a M. Vondryska a krátkou 
trasu již několik let zajišťuje pionýrská 
skupina Otaváci s  Č. Zábranským a  jeho 
vedoucími a  instruktory. Horažďovická 
padesátka dostává novou tvář s postupem 
času také proto, že s  rozmachem zájmu 
o  cykloturistiku jsme v  posledních roční-
cích stavěli trasy tak, aby je mohli absolvo-
vat i cyklisté. Projevilo se to v nárůstu po-
čtu účastníků, takže v případě příznivého 
počasí se nyní pohybuje účast mezi třemi 
až čtyřmi sty účastníků. Trasy 50 a 100 km 
absolvují z 90 % cykloturisté a z celkového 
počtu účastníků jich je v  posledních roč-
nících cca 45 %. Velkou radost dále máme 
ze zvyšující se účasti malých dětí. Zvláště 
pro ně se snažíme zatraktivnit i doprovod-
né aktivity. Nejvíce se ujaly zlevněné akční 
vstupenky do plaveckého bazénu, myslím 
ale, že i návštěva Muzea Otavy a voroplav-
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by ve Střelských Hošticích anebo přírodo-
vědné stanice na Zářečí splnila svůj účel. 
Daří se nám zajišťovat pochod i po fi nanč-
ní stránce. Pravidelnou dotaci získáváme 
od Městského úřadu, v  posledních letech 
nám sponzorský příspěvek poskytla lé-
kárna U  Špitálníků, velkým 3. sponzo-
rem je Oborová zdravotní pojišťovna a od 
40. ročníku je naším největším sponzorem 
fi rma Elika, s. r. o. Potřebnou nefi nanční 
pomoc poskytly během posledních let 
Unicos Klatovy, Hasit Šumavské vápenice 
Velké Hydčice, Škrobárny, Teraso, Mlýn 
Mrskoš a  další drobní sponzoři, grafi cké 
materiály v případě potřeby dále zajišťuje 
Ing. Šochman. Tak se podařilo Horažďo-
vickou padesátku udržet až do letošního 
44. ročníku.
Závěrem mého vzpomínání bych chtěl 
jednak poděkovat všem, kdo v  minulos-
ti jakkoliv pomohl svojí prací k  zajištění 
úspěšnosti pochodu, a  chtěl bych, aby 
tento článek byl zároveň vzpomínkou na 
zakladatele pochodu a  na ty, kteří již ne-
jsou mezi námi a jistě by měli z úspěšnosti 
dalších ročníků pochodu radost.
 Ing. Rudolf Dvořák

Z RADNICE

Rada města 
24. 3. 2010
ROZHODLA 
• o přijetí cenové nabídky společnosti ECS 
Eurofi nance, s. r. o., Praha 4 na zpracování 
žádosti o  dotaci do 11. výzvy ROP NUTS 
II Jihozápad na projekty „Rekonstrukce 
a  modernizace Aquaparku Horažďovice“ 
a  „Otavská cyklostezka – úsek mikrore-
gionu Prácheňsko č. 1. – Svaté Pole – č. 4 
– Zářečí“ ve výši 2× 30 000 Kč bez DPH + 
odměna 2× 3 % z poskytnuté dotace
• o  výběru nejvhodnější nabídky společ-
nosti Miras stavitelství a  sanace, s. r. o., 
Plzeň na realizaci díla „Zateplení bytové-
ho domu čp. 180 v  Horažďovicích“ s  na-
bídkovou cenou ve výši 2 587 531 Kč včet-
ně DPH 
• poskytnout v  roce 2010 příspěvek 
3  000  Kč Západočeskému konzumnímu 
družstvu Sušice účelově určený na úhradu 
nákladů na odstraňování odpadů v  pro-
dejně v  Komušíně a  poskytnout v  roce 
2010 příspěvek 3 000 Kč Západočeskému 
konzumnímu družstvu Sušice účelově ur-
čený na úhradu nákladů na odstraňování 
odpadů v prodejně v Třebomyslicích

USTANOVILA 
• hodnotící komisi včetně náhradníků čle-
nů hodnotící komise a  pověřila hodnotící 
komisi všemi úkony souvisejícími s  ote-
víráním obálek, posouzením kvalifi kace 
a  hodnocením nabídek v  rámci zadávání 
veřejné zakázky v  otevřeném řízení s  ná-
zvem „Stavební úpravy místní komunika-
ce Okružní II v Horažďovicích“ 

SCHVÁLILA 
• zvláštní užívání místní komunikace 
– chodníku na Mírovém náměstí (p. p. 
č. 2760/3 v  k. ú. Horažďovice) z  důvodu 
zřízení předzahrádky u cukrárny v čp. 11 
(cukrárna u  Káchů) a  parkoviště p. p. č. 
2694/9 v  k. ú. Horažďovice z  důvodu zří-
zení předzahrádky pro hosty „Hospody 
u Hlaváčků“ od 1. 5. 2010 do 1. 10. 2010 
• počet lůžek v  zamýšlené výstavbě Do-
mova pro seniory, a to v počtu 100 
• spolupráci Města Horažďovice s  Plzeň-
ským krajem při výstavbě regionální dato-
vé sítě veřejné správy na území Plzeňské-
ho kraje s podmínkou, že na projekt bude 
možné čerpat dotaci z Integrovaného ope-
račního programu pro města a obce 
• postup při jednání se zpracovatelem 
územního plánu – dodatek č. 3 ke smlou-
vě o  dílo na zpracování územního plánu 
(zpracování úpravy návrhu územního plá-
nu na základě projednání s DOSS, zpraco-
vání čistopisu územního plánu) 
• výzvu zadání soutěže na vytvoření loga 
Města Horažďovice se slovním označením 
Horažďovice – Perla Otavy, s výší odměny 
20 000 Kč a termínem podání nabídek do 
30. 4. 2010 
• vyúčtování neinvestičních nákladů zá-
kladních škol v roce 2009 ve výši 6 391 Kč 
na jednoho žáka, zálohu na rok 2010 ve 
výši 6 000 Kč
• platový výměr zástupkyni ředitele 
ZŠ Komenského – Mgr. Marcele Šmrhové 
dle přílohy s účinností od 1. dubna 2010
• honorář panu Vladimíru Zajícovi, Ho-
ražďovice na organizaci květnových oslav 
ve výši 20 000 Kč 
• smlouvu o  nájmu předmětů na proná-
jem přenosného pódia v  rámci Slavností 
kaše mezi Městem Horažďovice a  spol. 
Sušické lesy a služby, s. r. o., Sušice 
• pořádání koncertů v  kostele sv. Jana 
Křtitele:
a) dětský pěvecký sbor Poupata a  Kví-
tek při ZŠ Komenského, dne 3. 6. 2010 
(10.00–18.00 hod.) 
b) pěvecký sbor ORIGINAL BAND, ne 
18. 6. 2010 (od 17.00 hod.)

SOUHLASILA 
• s  podáním žádostí o  dotaci – grantový 
program Plzeňského kraje Program podpo-
ry rozvoje venkovského cestovního ruchu: 
Horažďovice Perla Otavy – malý průvodce 
a Aquapark Horažďovice – dotisk brožur 

• s  konáním Setkání skautů na Otavě ve 
dnech 26.–28. 3. 2010 a  s  konáním spor-
tovní akce 7.–8. 5. 2010 pořádané skaut-
ským střediskem Prácheň 
• s  užitím znaku města Českým rybář-
ským svazem, místní organizace Horaž-
ďovice na písemnosti, webové stránky 
a reklamní předměty 
• s  pokácením 4 ks smrků na parcele 
č. 809/52 v k. ú. Horažďovice (u fi  Pneuco-
nex), které ohrožují majetek a  osoby, ká-
cení bude provedeno organizační složkou 
TS v době vegetačního klidu do 31. 3. 2010 

ULOŽILA 
• MěÚ, Odboru investic, rozvoje a majet-
ku města před jednáním v  Zastupitelstvu 
města oceňovat majetek určený k  pro-
deji reálnou hodnotou (Ustanovení § 64 
odst. 2), Vyhlášky č. 410/2009 Sb.) 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• průvodní dopis ke „Stížnosti občanů 
na překračování hygienických norem 
hlučnosti a  celkově zhoršení životního 
prostředí v  důsledku dopravní zátěže na 
trase silnice č. I/22 v  obci Horažďovice, 
Komenského ulice“ adresovanou ŘSD ČR 
– správa Plzeň a pověřila starostku a mís-
tostarostu na jednání dne 9. dubna 2010 
k  projednání výše uvedené stížnosti za 
účasti zástupců Ředitelství silnic a dálnic 
ČR – správa Plzeň 
• závěrečné výsledky práce terénního pro-
gramu ve městě Horažďovice předložené 
Centrem protidrogové prevence a terapie, 
o. p. s.
• zprávu o  provedených inventurách za 
rok 2009 

Rada města 
25. 3. 2010
ROZHODLA 
• o  výběru nejvhodnější nabídky společ-
nosti INVENTE, s. r. o., Strakonice na 
zpracování projektové dokumentace pro 
územní řízení a  pro stavební povolení vč. 
výkonů související inženýrské činnosti 
stavby „Rekonstrukce a  revitalizace Mí-
rového nám. v Horažďovicích“ ve výši cel-
kem 470 000 Kč + DPH

Rada města 
7. 4. 2010
ROZHODLA 
• o výběru nejvhodnější nabídky společnos-
ti PROTOM Strakonice, s. r. o., Strakonice 
na realizaci díla „Oprava střech na domech 
čp. 529, 530, 531, 750–751, 752–753 a 764 
v  Horažďovicích“ s  nabídkovou cenou ve 
výši celkem 2 721 018 Kč včetně DPH
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• zadávací dokumentaci nadlimitní ve-
řejné zakázky na služby zadanou dle zá-
kona č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakáz-
kách, v platném znění v otevřeném řízení 
na zpracování projektové dokumentace 
akce,,Domov pro seniory Horažďovice“ 
včetně smlouvy o dílo 
• výzvu a  zadávací dokumentaci podli-
mitní veřejné zakázky na dodávky zada-
nou dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném 
znění na dodávku 1 ks „Cisternové au-
tomobilové stříkačky pro jednotku SDH 
Horažďovice“ včetně příloh a seznam spo-
lečností, které budou vyzvány k  podání 
nabídky 
• o  vyloučení uchazeče, společnosti RS 
2000, Praha 4 z  účasti v  zadávacím říze-
ní podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Obnova ASŘTP na ČOV 
Horažďovice – etapa č. 1“ zadané dle zá-
kona 137/2006 Sb., o  veřejných zakáz-
kách, v  platném znění ve zjednodušeném 
podlimitním řízení z  důvodu neúplnosti 
podané nabídky, spočívající v  nedolože-
ní vyplněného a  podepsaného návrhu 
smlouvy o dílo 
• o  přijetí cenové nabídky Miroslava 
Brůžka, Horažďovice na akci „Oprava WC 
v  nebytových prostorách (bufet) čp.  180, 
Strakonická ulice, Horažďovice“ za celko-
vou cenu 192 911 Kč bez DPH

NESCHVÁLIA 
• změnu podmínek pro odkup bytových 
jednotek nájemců čp. 839, 840, 841, 842 
ulice Pod Vodojemem v  Horažďovicích 
z  důvodu nesplnění podmínek dle Zásad 
prodeje bytů, a  to v  minimálním počtu 
65 % ze všech vedených bytových jednotek 

SCHVÁLILA
 a) darovací smlouvu mezi Městem Ho-
ražďovice a Lyckeby Culinar, a. s., Horaž-
ďovice
b) darovací smlouvu mezi Městem Ho-
ražďovice a Jihospolem, a. s., Strakonice 
c) smlouvu o  reklamě mezi Městem Ho-
ražďovice a 1. JVS, a. s., České Budějovice 
na fi nancování kultury města (Slavnosti 
kaše a Jmeniny města)
• dohodu o  ukončení smlouvy o  nájmu 
nebytových prostor v  čp. 46 mezi Městem 
Horažďovice a nájemcem Petrem Pintířem 
• v rámci zajištění sečení travnatých ploch: 
a) smlouvu o dílo mezi Městem Horažďo-
vice a SDH Horažďovická Lhota 
b) smlouvu o dílo mezi Městem Horažďo-
vice a SDH Třebomyslice 
• poskytnutí peněžního daru pro Měst-
skou knihovnu na projekt Děti a  čtení 
2010
a) darovací smlouvu mezi Městem Horaž-
ďovice a fi rmou HAAS FERTIGBAU, spol. 
s r. o., Chanovice 
b) darovací smlouvu mezi Městem Horaž-
ďovice a Janem Barthem RSTS, a. s. 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• sdělení Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, odloučené pra-
coviště Klatovy, Randova 167/I, Klatovy 
k žádosti Města Horažďovice o bezúplatný 
převod st. p. č. 716/3, st. p. č. 716/4, st. p. 
č. 716/6 v k. ú. Horažďovice, že výše uve-
dené pozemky nepodléhají bezúplatnému 
převodu, bude na ně vyhotoven znalecký 
posudek pro výběrové řízení, o  kterém 
bude Město Horažďovice informováno, 
a pověřila starostku města Mgr. Antropiu-
sovou jednáním s Úřadem pro zastupová-
ní státu v  záležitosti veřejné komunikace 
na pozemku pč. 716/6 k. ú. Horažďovice
• výpověď Pavla Mandáka z nájmu nebyto-
vých prostor v Žižkově ul. čp. 758 v Horaž-
ďovicích a souhlasí se snížením výpovědní 
lhůty ze šesti měsíců na tři měsíce, nájemní 
vztah skončí ke dni 30. 6. 2010, případně 
dříve, pokud bude vhodný nájemce 
• protokol o  kontrolním zjištění ze státní 
kontroly příspěvkové organizace Křesťan-
ské MŠ provedené Krajskou hygienickou 
stanicí Plzeňského kraje, územní praco-
viště Klatovy dne 22. 3. 2010 

SOUHLASILA 
• s  užitím znaku města Horažďovice pro 
skautské středisko Prácheň k  propagaci 
města na webu střediska, na diplomech 
a pamětních kartičkách 
• s  uspořádáním humanitární sbírky ve 
dnech 12. 5.–14. 5. 2010

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme zájemce o  získání 
zvýhodněných půjček z  fondu roz-
voje bydlení Města Horažďovice 
na zvelebení obytných budov nebo 
bytů, že město vyhlásilo 17. dubna 
2010 výběrové řízení na jejich po-
skytování.
Podmínky výběrového řízení jsou 
zveřejněny na úřední desce a na in-
ternetových stránkách města na ad-
rese: http://www.sumavanet.cz/
muhd/
Žádost o půjčku se podává na závaz-
ném formuláři, který je k  dispozici 
na Finančním odboru města Ho-
ražďovice (číslo tel. 376 547 554, p. 
Valovičová) nebo na internetových 
stránkách města ve složce formulá-
ře pro podání – Odbor fi nanční. 
Lhůta pro podání žádostí končí dne 
28. května 2010 v 11 hod.

Blanka Jagriková, 
vedoucí Finančního odboru

Prodej bytu 
v Mayerově ulici čp. 786/7 v Horažďovicích
Základní specifi kace:
Velikost: 2 + 1
Podlahová plocha: 51,40 m2

Podlaží: 3. nadzemní
Cena: 804 000 Kč
Podrobný popis:
Město Horažďovice nabízí formou výběro-
vého řízení prodej bytu č. 7 o dispozici 2+1 
a celkové ploše 51,40 m2, který se nachází 
ve 3. nadzemním podlaží.
Nosné konstrukce jsou zděné, fasáda bři-
zolitová, okna původní dřevěná.
Vytápění a ohřev vody je z centrálního zdroje.

Bližší informace o  podmínkách výběrové-
ho řízení na stránkách Městského úřadu 
Horažďovice, kontakt p. Králová, telefon 
376 547 559, prohlídku nemovitosti lze do-
hodnout na telefonním čísle 376 547 570.

MĚSTSKÁ POLICIE 
INFORMUJE

V areálu vodojemu v lokalitě Loreta 
v Horažďovicích v minulosti neustá-
le opakovaně docházelo k  neopráv-
něnému vstupu osob hlavně v  noč-
ních hodinách a byl zde poškozován 
majetek a  znečisťován pozemek. 
Proto se v současné době zde v tom-
to prostoru umístily bezpečnostní 
prvky obsahující čidla, siréna a  ka-
merový záznamový systém. Věříme, 
že nyní tito nevítaní „návštěvníci“ 
případný vstup do tohoto objektu 
zváží a rozmyslí, aby se nedopustili 
žádného protiprávního jednání.

Strážnice Blanka Špatná
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Místo výkonu práce: 
Horažďovice – územní obvod obce
Druh práce: 
lesní městských lesů, Technické služby – or-
ganizační složka Města Horažďovice
Pracovní poměr na dobu neurčitou, se zku-
šební dobou na 3 měsíce
Předpokládaný datum nástupu: 1. 6. 2010 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• osoba, která je státním občanem ČR, 
popřípadě fyzická osoba, která je cizím 
státním občanem a  má v  ČR trvalý pobyt, 
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním 
úkonům, je bezúhonná
Další požadavky:
• střední vzdělání s  maturitní zkouškou 
v oboru lesnictví 
• dobrá znalost legislativy v oblasti ochrany 
lesa
• časová fl exibilita, samostatnost, spolehli-
vost, fl exibilita, zodpovědnost, iniciativa
• velmi dobré organizační a  komunikační 
schopnosti
• umění jednat s lidmi
• řidičské oprávnění sk. B
Výhodou:
• znalost místních podmínek
• praxe v řízení lesního hospodářství 
– těžební a  pěstební činnost, zalesňování, 
obchodní činnost, správa lesní půdy
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození

• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu včetně telefonního 
spojení
• číslo OP
• datum možného nástupu
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis zaměřený na průběh dosavadní 
praxe a odborné znalosti a dovednosti
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání
Platové podmínky: 
• odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb., 
NV č. 564/2006 Sb. a  NV č. 137/2009 Sb. 
v platném znění
• platová třída odpovídající druhu vykoná-
vané práce: 8
Přihlášky do výběrového řízení:
Písemné přihlášky s  uvedenými doklady 
v zalepené obálce lze podávat v termínu do 
10. 5. 2010 do 11 hod. na adresu: Městský 
úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 
Horažďovice nebo osobně v  téže lhůtě do 
podatelny MěÚ Horažďovice. Uzavřenou 
obálku označte nápisem: 
Výběrové řízení – lesní.
Bližší informace poskytne Ján Tropp, 
tel. 777 190 446, tropp@muhorazdovice.cz
Navštivte naše internetové stránky: 
www.muhorazdovice.cz
V Horažďovicích dne 19. 4. 2010 

 Mgr. Jindřiška Antropiusová, 
starostka města

MĚSTO HORAŽĎOVICE
starostka města vyhlašuje výběrové řízení

na pozici LESNÍHO MĚSTSKÝCH LESŮ 
organizační složky Technické služby Města Horažďovice

ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola
NEJEN SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ
„My půjdeme až na Prácheň a kam půjdete 
vy?“ Tak zaznívaly jedno odpoledne zvě-
davé dětské hlásky. A druhý den jsme sku-
tečně vyrazili plnit naše naplánované trasy. 
Každá třída na jinou světovou stranu a jiné 
místo – Ostrov, Prácheň, Svatá Anna… 
A těch zážitků! Hejno ryb v řece, na pár me-
trů pracovitý datel, právě narozené telátko, 
kůzlata, ovečky s jehňaty, ...děti poznávaly 

stromy, květiny, hrály si, soutěžily. Zkrát-
ka, nikdo se nenudil. Tak jsme podpořili 
dne 7. 4. Světový den zdraví. V  tento den 
přijala naše pozvání i starostka města, paní 
Mgr. Jindřiška Antropiusová, která velmi 
pěkně a  zajímavě hovořila právě k  tomuto 
tématu – urbanizace a zdraví v našem měs-
tě. Děkujeme jí za čas, který nám věnovala.
A  protože je nutné chránit vše, co je nám 
přírodou dané, navázali jsme poutavým 
vyprávěním našeho kamaráda pana Mako-
ně ze Záchranné stanice živočichů Plzeň. 
Děti se „procházely“ přírodou a poznávaly 
druhy ptáků, jejich hlasy a  také se dozvě-
děly, jak si poradit, když najdou třeba po-
raněnou labuť. A sáhnout si na opravdové-
ho puštíka nebo kavku, to je něco!
Od volně žijících zvířat jsme se další po-
hádkou přenesly k  domácím zvířátkům 
– Slepičí pohádkou, která vlastnosti lidí 
převedla na zvířátka. Ale nebojte se. Za 
pomoci dětí vše dobře dopadlo.
A  opět si jdeme protáhnout ztuhlé tělo 
a procvičit prstíky. Tentokrát se zastavuje-
me v keramické dílně místního Domu dětí, 

kde nás paní Evička Bláhová učí zacházet 
s  hlínou a  trpělivě vysvětluje, ukazuje 
a pomáhá s ní pracovat. Moc jí děkujeme.
A tak se dětičky z duhové mateřinky vůbec 
nenudí a  o  dalších činnostech Vás budou 
informovat zase příště.

Za KMŠ Dana Boučková

Výzva z Paloučku
Zima už odstoupila od své vlády a zavíta-
lo k nám jaro. S jarem ale přišel i nepěkný 
pohled na nepořádek, který ukrýval sníh. 
Areál naší školky je poměrně rozlehlý a my 
se snažíme, aby byl pro děti nejen pěkně 
upravený, ale také bezpečný. Děti vedeme 
k tomu, aby se staraly o prostředí, ve kte-
rém žijí, aby ochraňovaly přírodu a  také 
svoje zdraví. Jak ale máme reagovat na to, 
když při vycházkách vidíme nepořádek na 
ulicích, v parku, musíme se stále vyhýbat 
psím výkalům? A naše zahrada? Někdy si 
– zejména po víkendu – připadáme jak na 
smetišti. Nestačíme se divit, co všechno 
na naší zahradě nacházíme. Kromě nedo-
palků od cigaret (přesto, že je v celém are-
álu zákaz kouření) také prázdné láhve od 
alkoholu, igelitové tašky, různé obaly… Co 
si asi myslí děti při spatření těchto úkazů? 
Jménem všech dětí z  Paloučku prosíme: 
Chovejte se slušně ke svému okolí. Ono 
Vám to oplatí!

MŠ Na Paloučku
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Mateřské centrum 
Dráčkov 3, o. s. 

Jaro je v plném proudu a počasí se konečně 
umoudřilo a  láká nás ven. I  v  našem Dráč-
kově si můžeme užít hrátek na sluníčku na 
zahradě. Přijďte mezi nás.
Plánujeme:
31. 5. již tradiční oslava Dne všech dětí. 
Hry, soutěže, odměny, překvapení. Už se na 
Vás těšíme.
Další info na našich www.drackov.cz.

Přijďte mezi nás! Lucie a Martina

ZŠ Blatenská 
CESTA DO MINULOSTI
Ve II. pololetí 4. ročníku jsme se začali 
seznamovat s  minulostí naší země. Poví-
dali jsme si o  Keltech, Slovanech, zhlédli 
jsme zajímavý dokument o  pravěku. Toto 
období nás velice zaujalo, proto jsme se 
rozhodli věnovat se tomuto tématu i  v  ji-
ných vyučovacích hodinách. Při výtvarné 
výchově jsme se pokusili napodobit uhlem 
a  rudkou jeskynní malby, v  rámci hodiny 
pracovních činností jsme si vyrobili make-
tu pravěku. 

Mgr. Eva Nováková, třídní učitelka 4.B

20. STOLETÍ OČIMA PAMĚTNÍKŮ
V  pátek 19. 3. 2010 naši školu navštívili 
pánové František Wiendl, který vede kla-
tovskou pobočku Konfederace politických 
vězňů, a  MUDr. Oldřich Richter, předse-
da Okresního klubu Svazu PTP Klatovy. 
Svým poutavým vyprávěním a  vzpomín-
kami přiblížili žákům 9. tříd atmosféru 
30.  let 20. století, nástup Adolfa Hitlera, 
Stalinův režim, situaci u nás po příchodu 

R. Heydricha, práci československého od-
boje, rok 1948 a to, co přinesl komunistic-
ký režim. Vše doplňovali vlastním příbě-
hem a svými životními zkušenostmi. Žáci 
se zaujetím naslouchali a odnesli si mnoho 
poučného. Za zmínku stojí ocenění pana 
Františka Wiendla, kterého vyznamenal 
prezident Václav Klaus Řádem T. G. Ma-
saryka III. stupně. Oběma vitálním a sym-
patickým pánům přejeme hodně zdraví 
a těšíme se na další shledání. Děkujeme za 
příjemně strávené chvilky.

 Mgr. Petra Jánská, ZŠ Blatenská 540 

VÍTÁNÍ JARA
Letošní zima byla dlouhá a  nechtěla nás 
opustit. Ale přece jen jsme se dočkali. Při 
hodině prvouky k  nám do třídy zavítal 
sněhulák. Byl už ale velice vyzáblý a  po-
hublý. Vysvětlili jsme mu, že jaro už zača-
lo, zarecitovali básničku od Jiřího Žáčka 
a rozloučili se s ním i se zimou. Vysvětlili 
jsme si, co je „Morena“ a přivítali ve třídě 
Líto – postavu, která představuje jaro. 
Mgr. Lenka Zábranská, ZŠ Blatenská 540

PAPÍROVÁ ŠKOLA
PAPÍR – obyčejná běžná věc, která je všu-
de okolo nás. Používáme jej denně. My 
žáci 3. B jsme pátrali po všech jeho podo-
bách. Z různých druhů a typů papíru jsme 
si vytvořili přehledný katalog. Pátrali jsme 
také v historii a dozvěděli se, kde a jak pa-
pír vznikl. Už také víme, co je to recyklace 
a starý papír odneseme do modrého kon-
tejneru pro další využití. Nejzajímavější 
byla ale naše vlastní zkušenost, když jsme 
ze starého novinového papíru mohli vyro-
bit svůj vlastní – RUČNÍ PAPÍR. Umožni-
la nám to paní Bláhová v dílně DDM v Ho-
ražďovicích. Svůj „papírový poklad“ jsme 
si odnesli do školy, kde z něj vyrobíme přá-
ní k různým příležitostem. 

Žáci 3. B a Mgr. Jitka Frančíková, 
ZŠ Blatenská 540 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Okresní kolo se uskutečnilo 25. března 
v  Klatovech. Naši školu reprezentovalo 
5 žáků. Žaneta Nejedlá z 3. B, Pavel Vašek 
z 5. B, Jiří Studnička z 9. A, Anežka Hro-
mířová z 8. A a Šárka Šatrová z 8. B.
V  konkurenci šedesáti recitátorů nejlépe 
uspěla Anežka Hromířová, která obsadila 
druhé místo v  nejvyšší 4. kategorii a  zú-
častní se krajského kola. Blahopřejeme 
a  děkujeme všem recitátorům za zájem 
o krásnou literaturu a reprezentaci školy.

Mgr. Blanka Štěrbová, ZŠ Blatenská 540

ZŠ Komenského
S MILOŠEM DO FANFÁRIE
Znáte pana Miloše Kratochvíla? My ano! 
Sešli jsme se s ním ve čtvrtek 25. 3. 2010 
v  sále knihovny. Bylo to zajímavé a  velmi 
zábavné setkání. 
Pan Kratochvíl nám četl několik příběhů 
ze své nové knihy FANFÁRIE. S  Františ-

kem z  Kouzelné školky jsme se vypravili 
do této zvláštní země. Dozvěděli jsme se, 
jak FANFÁRIE vznikla, poznali její oby-
vatele. Dostali jsme návod, jak zahnat 
smutek a špatnou náladu. Naučili jsme se 
zpívat zhudebněnou básničku o  pejskovi. 
Moc se nám líbila! Už teď se těšíme na dal-
ší podobná setkání.

Žáci 2. a 3. tříd ZŠ Komenkého 
a jejich učitelky

Lyžařský výcvik 2010
Tak jako každý rok i  letos se ke konci 
zimy (konkrétně 13.–19. 2. a 28. 2.–5. 3. 
2010) konal lyžařský výcvik pro druhý 
stupeň naší školy – ZŠ Komenského. 
A  stejně jako každý rok tam také letos 
byli naši tělocvikáři: Marie Štěpáníková 



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 4/2010 | 13

a  Vojtěch Herman, kterým s  výukou ly-
žování a  snowboardingu pomáhal ještě 
pan Jiří Jára.
Po rozdělení do družstev podle zdatnos-
ti (popřípadě podle počtu prken, která 
jsme měli na nohou) jsme první večer ob-
drželi pokyny týkající se harmonogramu 
(nemusím, doufám, připomínat, že ve-
čerku jsme všichni striktně dodržovali), 
každoroční soutěže o  nejlepší básničku 
a ilustraci a prvního večera, kdy jsme mu-
seli sledovat film o  carvingu, ze kterého 
se už pomalu stává rituál.
Zbytek týdne se nesl ve znamení modřin, 
sněhu, smíchu a nevyspalosti. Ze svahu, 
popřípadě z  běžek, jsme se vždy vrace-
li příjemně unavení. Proto jsme byli na 
vrcholu blaha, když jsme uprostřed týd-
ne měli volné odpoledne. Kurz šestých 
a  sedmých tříd byl zakončen závody, 
které jsme my starší (bohužel?) neměli, 
jelikož jsme měli kurz o den kratší. První 
skupina vůbec měla o  zábavu postará-
no, protože jejich autobus při odjezdu 
zapadl do škarpy, ze které jim pomohl 
až autobus se žáky z  lyžařského kurzu 
ZŠ Blatenská.
Nakonec bych jménem všech žáků chtěla 
poděkovat našim vyučujícím za přípra-
vu kurzu i za odpuštění našich drobných 
prohřešků, paní správkyni chaty, kuchař-
ce, vlekařům, peněženkám našich rodičů 
a hlavně přírodě, protože podmínky sice 
nebyly ideální, ale mohli jsme dopadnout 
mnohem hůř. Prostě děkujeme všem, 
kteří náš kurz pomohli uskutečnit, pro-
tože je to jedna z mála příležitosti poznat, 
jaký kdo doopravdy je.

Anna Kolářová

Základní umělecká 
škola 
Vážení čtenáři,
jaro je již v  plném proudu a  stejně tak 
i přípravy pro nadcházející období na naší 
ZUŠ. Dnes Vás seznámím s  výčtem akcí 
pro nadcházející týdny.
Akce měsíce května odstartují, jak se sta-
lo v  posledních letech tradicí, vystoupe-
ním členové sboru CVRČCI pod vedením 
paní učitelky Panuškové. Dne 6. května se 
představí na oslavě Dne matek v kulturním 
domě v Horažďovicích od 17.00 hodin.
Ve dnech 14.–16. května proběhne sou-
středění žáků sboru CVRČCI, souboru 
FIDLIFUK a literárně-dramatického obo-
ru u Sušice v obci Mokrosuky. Děti zde bu-
dou pilovat program pro květnová a červ-
nová vystoupení.
Bezprostředně poté následuje stěžejní 
akce celého jara, a  to pořad „Fidli, fi d-
li“, jehož tématem jsou letos pohádky. 
V  úterý 18. května v  dopoledních hodi-
nách pozveme do KD v  Horažďovicích 
děti z 1.–4. tříd místních základních škol. 
Odpoledne 18. května v  kulturním domě 
pak bude od 17.00 hodin patřit široké 
veřejnosti. Srdečně zveme všechny, kdo 
mají rádi hudbu i  pohádky, představení 
je vhodné i pro malé děti. Uslyšíte známé 
pohádkové melodie, skladby v podání vět-

šiny nástrojů vyučovaných na naší ZUŠ, 
vystoupí CVRČCI i  žáci literárně-drama-
tického oboru. Jako hosty přivítáme žáky 
kytarové třídy pana učitele Marka Ruper-
ta z Plzně s jejich programem. Určitě Vás 
čeká pestré a  veselé představení, v  jehož 
závěru budou pro malé diváky v  hledišti 
vylosovány dárečky. Těšíme se na Vás!
Úterý 25. května bude patřit letošním 
absolventům hudebního oboru. Letos 
by mělo studium I. cyklu ukončit celkem 
7 žáků, 1 absolventka hry na klavír, 1 ab-
solventka hry na violu, 1 absolventka 
hry na příčnou fl étnu a  4 absolventi hry 
na keyboard. Ve velkém sále Městského 
muzea Horažďovice od 16.00 hodin slav-
nostním koncertem završí své studium. 
Velmi děkujeme paní ředitelce Smetano-
vé i  ostatním zaměstnancům muzea, že 
i v tak náročném týdnu příprav na zaháje-
ní nové sezóny v muzeu pro nás vyhradili 
celé odpoledne a  umožnili absolventům 
rozloučit se v tomto krásném prostředí.
Žáci naší školy se též zúčastní koncertu, 
pořádaného městem Horažďovice pro part-
nerské město Heimberg, v  pátek 28. květ-
na v  sále hotelu Prácheň od 20.30 hodin. 
V  rámci kulturního programu zde spolu 
s místními pěveckými sbory vystoupí klaví-
ristky ze třídy paní učitelky Matuškové.
V neděli 30. května od 14.00 hodin se koná 
v Městském muzeu Horažďovice vernisáž 
otevírající nové expozice a  výstavy pro 
letošní sezónu. Velmi nás těší, že máme 
letos opět možnost podílet se na slav-
nostním zahájení. Vystoupí zde se svým 
programem starší žáci a  členové souboru 
FIDLIFUK.
Závěrem si Vás dovolím pozvat na výše 
zmíněné akce, rádi se s  Vámi setkáváme. 
Je to pro děti i  pro pedagogy potřebná 
a důležitá zpětná vazba. Děkujeme za Vaši 
podporu a brzy opět na shledanou!

 Za kolektiv pedagogů ZUŠ Horažďovice 
Eva Tichá Šelerová

Zprávy 
z Přírodovědné 
stanice DDM
NA ČEM PRACUJEME
Jaro nás zastihlo v době příprav na novou 
sezónu, ale i  při dokončování věcí, které 
jsme nestihli během podzimu a  dlouhé 
zimy. Kromě fi nálních úprav výběhů pro 
přežvýkavce jsme se, ještě v  době zámra-
zu, pustili do obnovení jezírka pro vodní 
ptactvo. Kromě jeho vyhloubení, zpev-
nění břehů a  výsadby mokřadní vegetace 
čeká husí výběh časem i nové oplocení. 
Změn se dočkalo také jezírko ve skalce. 
Jeho odbahněním a  drobnou úpravou 
dna se snažíme vyřešit dlouhodobý pro-
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blém s  absencí vhodného biotopu pro 
vodní želvy. S  lehkou reorganizací se 
s  příchodem jara musela smířit zahrada 
– část plochy jsme zatravnili, zbylá část 
naopak dozná využití k tradiční produkci 
zeleniny pro chovaná zvířata. Za pomoc 
s  jarními pracemi děkujeme Ing.  Bočko-
vi, p. Doubkovi, p. Kotišovi a stromolez-
cům ze společnosti Baobab, kteří zdarma 
skáceli odumírající lípu nad vchodem do 
areálu Stanice. Její dřevo využijeme k vý-
robě stojanu na kola a jako prvků ke zpes-
tření do výběhu ovcí a koz.

AKCE PROBĚHLÉ
S  dětmi z  kroužku Biologických praktik 
jsme o  jarních prázdninách strávili 4 dny 
v Moravském krasu. Prolezli jsme něco jes-
kyní, setkali se s propastmi, závrty a škra-
py, došlo na sněžnice, vyškovský ZOOpark 
či brněnskou Lesní školu Jezírko atp.
Dva dubnové víkendy jsme zasvětili akcím 
pro veřejnost. V sobotu 10. 4. nahlédli zá-
jemci pod ruce Ing. Bočkovi při ukázkách 
jarního řezu jabloní. Kromě praktických 
ukázek došlo i  na otázky a  rady jednotli-
vých účastníků. 
Dne 16. 4. jsme navázali na úspěšné po-
zorování zimní oblohy a  věnovali jsme 
páteční večer pokračování astronomic-
kého seriálu – tentokrát MUDr. Cajthaml 
pomocí hvězdářského dalekohledu uká-
zal „zblízka“ Venuši, Saturn či Merkur 
a přiblížil účastníkům některá souhvězdí 
jarní oblohy.

NEJBLIŽŠÍ AKCE A LETNÍ TÁBORY
Příjemným překvapením pro nás byl 
enormní zájem o naše letní akce. Příměst-
ský tábor pro menší děti je již plně obsa-

zen, tábor na Hadím vrchu v CHKO Šuma-
va ještě nabízí volná místa. 
I  nadále hodláme pokračovat v  pořádání 
akcí pro děti a  veřejnost. V  druhý květ-
nový víkend (7.–9. 5.) vyrazíme s  dětmi 
(10–14 let) za poznáním do skalních měst 
CHKO Český Ráj. 
Další akcí bude botanická exkurze do 
okolí Svatého Pole (sobota 15. 5.), kde 
obhlédneme přírodní památku a  unikát-
ní lokalitu soustavy Natura 2000. Kromě 
toho projdeme nivní louky u  Otavy, aby-
chom zjistili, kolik zajímavého často ros-
te člověku takříkajíc „za humny“. Do ur-
čování rostlin zasvětí účastníky Mgr. Jan 
Šašek, botanik Agentury ochrany přírody 
a krajiny. Akci doporučujeme všem dětem 
(poznají nové), učitelům (připomenou za-
pomenuté) či prostě jen lidem, kteří jsou 
v přírodě rádi a chtějí vědět víc. Více o nás 
najdete na www.stanice.estranky.cz.
Za kolektiv zaměstnanců Přírodovědné 
stanice DDM čtenáře zdraví a  těší se na 
viděnou 

Tomáš Pollak 

Akce pro veřejnost: Ing. Miroslav Boček a praktické ukázky udržovacího řezu jabloní

Kroužek Biologických praktik: vážení zimo-
vaných ježků před vypuštěním do přírody

SPOLKY 

P.S. PRÁCHEŇ 
(OTAVACI)
LYŽOVÁNÍ ZELENÁ LHOTA 
Letošní jarní prázdniny Otaváci zahájili 
víkendem na Zelené Lhotě. První den jsme 
se ubytovali a  udělali bojovou poradu na 
druhý den. Ráno bylo ve znamení třídění 
účastníků, lyží a bobů do dvou skupin. Ly-
žaři odjeli na Špičák hned ráno a za hodinu 
po nich bobaři, které měl na starosti Ríša 
Andrle. Naši členové Petr Motyčka, Vero-
nika Vondrysková a Michaela Klimentová 
se v areálu Špičáku zúčastnili Sokolských 
her na sněhu v  závodech bobů. Všichni 
skončili v horní polovině výsledkové listi-
ny a dobře tím reprezentovali naše město. 
Den byl krásný a rychle utekl. Večer se obě 
party vrátily zdravě hladové na Zelenou 
Lhotu. Poslední den byl už ve znamení ba-
lení věcí. Nikdo z  Otaváků nechápal, jak 
ty maminky všechny věci do těch batohů 
dostaly. Ještě oběd a hurá na vlak domů.
Myslím, že výlet se povedl a  Otaváci si 
užili sněhu. K dobré pohodě přispěl i náš 
kuchař L. Ráž a pan J. Portášík, který po-
mohl s přepravou materiálu.

Dne 12. 5. (středa) proběhne také v  na-
šem městě Květinový den, kdy naši členo-
vé v rámci dne proti rakovině budou opět 
prodávat květ Měsíčku zahradního. Celý 
výtěžek jde na boj proti této nemoci.

Šedý medvěd

Sbor dobrovolných 
hasičů

Celookresní oslavy sv. Floriána – pa-
trona všech hasičů – se uskuteční ve 
Sboru dobrovolných hasičů ve Strážově 
8. května 2010 u příležitosti 135. výročí 
založení tamního sboru.

Karel Halml
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Zmatek v pohádkové 
říši 
Na skok do pohádky – tak by se dalo cha-
rakterizovat 15. Setkání skautů na Ota-
vě, které opět bezchybně připravili skauti 
a  skautky z  Horažďovic. Tentokrát bylo 
potřeba zachránit pohádkové postavy 
ztracené ve světě lidí – vyrazily totiž zjistit, 
proč už se nikdo nedívá na jejich pohádky. 
Hlavní postavou se stal Večerníček. Zá-
chrannou misi znepříjemňovaly všemožné 
moderní hračky (nintendo, počítač ad.). Po 
skončení páteční hry jsme postavičky vrá-
tili do pohádky, ale od Večerníčka jsme se 
dozvěděli, že při převozu jsme i  my uvízli 
v pohádkové říši a naším úkolem pro příští 
den bude dostat se zpátky do světa lidí.

Setkání bylo skvělé, pořadatelům patří 
velký dík a  obdiv. Kdo v  Horažďovicích 
na skautském Setkání ještě nebyl, můžu 
z  vlastní zkušenosti jen a  jen doporučit. 
Už se těším na příští rok.

Lišák, Sušice (14 let)

O DVOU DUBECH NA PANSKÉ
Památný dub
Na Panské zahradě mají Horažďovice je-
den významný strom. Je to majestátní dub 
u  cesty v  pravé zadní části Panské zahra-
dy. Tento velikán tam stojí už asi 250  let, 
pro zajímavost jeho paměť sahá ještě 

před dobu zrušení nevolnictví roku 1781, 
a i proto si myslíme, že by měl být označen 
jako „památný strom“. Na území Horaž-
ďovicka zatím stojí 8 památných lip (např. 
Hydčická lípa či Lípa u Sv. Anny) a  jeden 
dub, tzv. Rosenauerův (u Velkých Hydčic, 
směrem k Práchni). 
Naše skautské středisko se rozhodlo po-
žádat Odbor životního prostředí MěÚ Ho-
ražďovice o vyhlášení památného stromu, 
záměr byl schválen a bylo zahájeno řízení 
– strom by měl být v  brzké době oprav-
du vyhlášen a  označen malým státním 
znakem. Kromě ofi ciálního uznání „vý-
znamnosti“ se tak dotyčnému dubu do-
stane více prestiže (bude zařazen do sítě 
památných stromů) a  současně se zlepší 
možnosti k získání prostředků na jeho od-
borné ošetření v budoucnu. 
Skautský dub
V zimě musely Technické služby města bo-
hužel skácet lípu u studny vedle skautské 
klubovny. Byla rozlomená v  tzv. tlakové 
vidlici nad zemí a  jeden z  hlavních výho-
nů visel nakloněný nad skautskou klubov-
nou. Tato situace se stala po posouzení 
velmi vážnou, neboť strom se stal v  zimě 
nebezpečným, kdy pod tíhou sněhu hro-
zil pád a  v  ohrožení byl tak každý, kdo se 
v okolí stromu pohyboval. 
Rozhodli jsme se proto po dohodě s OŽP 
MěÚ Horažďovice za jeden strom ne-
mocný zasadit strom nový. Říkáme mu 
„skautský“. 

Jana Mráčková, vedoucí střediska

Oddílová schůzka 9. 4. nebyla tak úplně 
tradiční. Skauti P@jýn s Tomem Pollakem 
přivezli mladý dub, který jsme se rozhodli 
zasadit poblíž naší klubovny na Panské. 
Společnými silami jsme vykopali jámu 
patřičných rozměrů a  nařezali a  oloupali 
kůly na vyvázání stromku. Dub jsme pod 
Tomovým odborným dohledem úspěšně 
zasadili a poprvé zalili. Snad se bude naše-
mu skautskému stromu dařit. 

Šimon Matějka, vedoucí skautů

Ferda Mravenec zadal jednoduchý úkol 
– prolezte A4kou

První zalévání skautského dubu, v  pozadí 
budoucí památný dub

ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“
4. 5. úterý – Vystoupení dětí z MŠ Na Pa-
loučku. Společenská místnost v  přízemí 
DPS od 10.00 hod.
4. 5. úterý – Posezení s harmonikou. 
K poslechu i k tanci zahrají Úterníci. Jídel-
na v DPS od 15.00 hod. 

5. 5. středa – Beseda o výcviku psů s ma-
jitelkou psí školy Sirius – p. Krásnou. Mů-
žete se těšit i  na ukázku práce s  vlastním 
psíkem paní Krásné. Společenský prostor 
v přízemí DPS od 14.00 hod.
7. 5. pátek – Dílna – pletení košíčků z pedi-
gu. Pro velký zájem budeme znovu plést roz-
manité košíčky, pod vedením p. M. Rysové. 
Dílna v suterénu DPS od 13.00 hod.
10. 5. pondělí – Beseda s  p. K. Halmlem 
a  p. V. Tichým o  historii založení hasič-
ského sboru v  Horažďovicích. Stacionář 
v přízemí DPS od 13.30 hod. 
12. 5. středa – Prohlídka hasičské zbroj-
nice v  Horažďovicích. Společný odchod 
od DPS v 9.45 hod.
13. 5. čtvrtek – Přednáška p. Jordánové 
na téma: chůze v  letní obuvi, rehabilitace 
dolních končetin. Spol. místnost ve 4. pat-
ře DPS od 13.30 hod.
19. 5. středa – Vystoupení dětí z  Křes-
ťanské MŠ. Srdečně zveme všechny ma-
minky, babičky a tetičky, pro které je toto 
vystoupení zvláště určeno. Jídelna v  DPS 
od 9.30 hod.
26. 5. středa – Výlet do Třeboně. Navští-
víme krásný zámek, hrobku Schwarzen-
bergů i anglický park. Odjezd od DPS cca 
v  8.00 hod. Zájemci hlaste se v  kanceláři 
OCH v DPS.
27. 5. čtvrtek – Otázky a odpovědi. 
Setkání nad zábavnou soutěžní hrou. 
Jídelna v DPS od 14.00 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve spo-
lečenské místnosti v  suterénu DPS pose-
zení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se 
sejít při společné modlitbě ve společenské 
místnosti v suterénu DPS.

M. Petříková, 
Oblastní charita Horažďovice 

Ohlédnutí za 
I. benefi čním 
koncertem 
na podporu Oblastní 
charity Horažďovice
První pátek po velikonočních svátcích, 
tj. 9. dubna 2010 se uskutečnil I. benefi č-
ní koncert na podporu činnosti Oblastní 
charity Horažďovice, která na Horažďo-
vicku působí již 12 let. Mou milou povin-
ností je poděkovat všem, kteří nás svou 
účastí podpořili, ale zejména účinkujícím, 
kteří přijali naše pozvání a vystoupili bez 
nároku na honorář. Na jevišti bylo možné 
zhlédnout v  první polovině večera čtyři 
vystoupení – Babský sbor, Original Band, 
Piánko (ze Strakonic) a  Volné sdružení 
horažďovických zpěváků a  muzikantů. 
Po přestávce pak vystoupili Jiří Langma-
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jer starší, Velkobor a Pěvecký spolek Prá-
cheň. Vystoupení byla rozmanitá, a  tak 
věříme, že každý z hostů si našel „to své“. 
Náš velký dík a uznání mají taktéž sponzo-
ři, kteří tento koncert podpořili. Děkujeme 
Městu Horažďovice za bezplatný pronájem 
secesního sálu hotelu Prácheň a kolektivu 
spolupracovníků R. Staňka za pomoc s pří-
pravou koncertu. O  přestávce jsme pak 
díky sponzorům mohli návštěvníkům kon-
certu nabídnout malé pohoštění, které nám 
darovali: Západočeské konzumní družstvo 
Sušice, Pekařství Karel Rendl, Řeznictví 
Václav Trnka a Řeznictví Tomáš Říha. Dě-
kujeme taktéž paní Janě Šaškové za papíro-
vé tácky a ubrousky a Květinářství Vesna za 
květinovou výzdobu předsálí. Bezplatným 
zapůjčením techniky benefi ční koncert 
také podpořili ROSA computers – Václav 
Rosa (zapůjčení projektoru) a  Tyjátr Ho-
ražďovice o. s. (reproduktory a mikrofony). 
Cukrářské výrobky, které mohli návštěvní-
ci koncertu ochutnat, pak byly dílem stu-
dentů SŠ Horažďovice a p. Skolkové.
Doufáme, že koncerty na podporu činnos-
ti Oblastní charity Horažďovice se stanou 
tradicí a budou mít takový úspěch jako ten 
první. Vždyť výtěžek z  tohoto koncertu, 
při kterém se sál hotelu Prácheň téměř 
zcela zaplnil, činil 8 369 Kč. Tato částka 
bude využita na zakoupení nových várnic 
na dovoz obědů klientům Oblastní charity 
Horažďovice. 
Za Oblastní charitu Horažďovice

Mgr. Šárka Kordová, ředitelka

Jaderný odpad 
– děkujeme, nechceme
Dne 4. března 2010 se uskutečnila další 
informační schůzka na Obecním úřadě 
v  Pačejově organizované OS (občanským 
sdružením) „Jaderný odpad děkujeme, 
nechceme“ se sídlem v Pačejově. 
Z lokalit s vhodnými vlastnostmi hornino-
vého masívu a s vhodnou infrastrukturou 
pro vybudování úložišť (Lodhéřov, Budi-
šov, Blatno, Botejovice-Vlksice, Rohozná 
a  Pačejov-nádraží) bude proveden výběr 
dvou nejvhodnějších pro realizaci hlubin-
ného úložiště.
Politika územního rozvoje stanovuje pro-
vést výběr dvou nejvhodnějších lokalit 
pro realizaci hlubinného úložiště do roku 
2015, a  to za účasti dotčených obcí a sta-
novit podmínky územní ochrany ve dvou 
vybraných nejvhodnějších lokalitách 
(geologické práce v  šesti zkoumaných 
lokalitách dle UV ČR ze dne 2. 6. 2004 
č. 550 logicky pozastaveny do roku 2009). 
Samotné úložiště by se mělo začít stavět 
zhruba v roce 2050. 
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚ-
RAO) 14. dubna 2010 uspořádala v  Cha-

novicích další veřejnou diskusi k možnosti 
vybudování hlubinného úložiště u  Pačejo-
va. Nyní jde o získání tolerance k průzkum-
ným pracím. V současnosti není dostateč-
ná nabídka obcím, aby měly důvod, proč 
tuto stavbu tolerovat. Jaderný odpad je 
nyní uložený na desítky let (v  meziskladu 
v Dukovanech, další se buduje v Temelíně), 
a tak vládu ani poslance nějaký jaderný od-
pad zatím ani nezajímá. Na jednání chyby 
v přístupu státu i SÚRAO přiznal i náměs-
tek ministra průmyslu a  obchodu Tomáš 
Hüner a  uvedl, že připravené zákony na 
kompenzace budou snad dostatečně moti-
vující, ale tyto zákony pořád chybí, takže 
obce splnění slibů nevěří.
Krátce uvedu, o  jakou stavbu se vlastně 
jedná. Hlubinné úložiště RAD (radioak-
tivní odpady) a  VJP (vyhořelé jaderné pa-
livo) je jaderné zařízení ve smyslu zákona 
č. 18/1997 Sb. HÚ se skládá z  povrchové-
ho a  podzemního areálu se souvisejícími 
technologickými provozy. Celková plocha 
povrchového areálu se předpokládá 19 ha. 
Zde ze zkušeností z minulosti při výstavbě 
tak velkých staveb je největší obava ze sta-
veništního nepořádku po dobu výstavby, tj. 
zhruba 15 let, a  celkové devastace tohoto 
území. Podzemní areál hlubinného úložiš-
tě se počítá v hloubce 500 až 1 000 m. Pod 
povrchem může dosáhnout horizontální 
vzdálenost povrchové a hlubinné části úlo-
žiště až 5 km. Pokud by nebyla poptávka po 
vyhloubeném materiálu, znamenalo by to 
vytvořit návoz o ploše 9 ha výšky 7 až 8 m, 
což by výrazně ovlivnilo krajinný ráz. Ob-
čany v  nejbližším okolí tak, není divu, zá-
měr velmi znepokojuje a  vyvolává otázku, 
zda by neměl znepokojovat občany v širším 
okolí, neboť dopady mohou sahat mnohem 
dále, a to jak předvídatelné, tak možná i ne-
předvídatelné. Určitě je potřeba, aby obča-
né tyto záměry nepřehlíželi.

 Ing. L. Lenský, Horažďovice

Předeme, předeme 
zlatou nitku
Etnografi cký průzkum zpracování textil-
ních materiálů jsem uskutečnila v západní 
části Horažďovicka a byl zaměřen na zpra-
cování textilních vláken.
Impuls k  tomuto vlastně následnému 
průzkumu byl průzkum ÚLUV (Ústavu 
lidové umělecké výroby) prováděný v  le-

tech 1954–1956. Podle dokladů ulože-
ných v  archivu v  Národopisném oddělení 
Národního muzea v  Praze bylo v  tomto 
časovém rozmezí zaznamenáno v  této 
oblasti několik tkalců, dále byla ještě živá 
další řemesla a  celý výzkum byl zakon-
čen větou, že vlna se zpracovává ve všech 
obcích. Průzkum pak ukázal, že vlna se 
zpracovávala nejen ve všech obcích, ale 
v téměř všech domácnostech.
Obcházela jsem vesnice, klepala na dve-
ře každé chalupy a  podle připraveného 
dotazníku zjišťovala, jaký je dnes stav 
zpracování textilních vláken, zda vůbec 
existuje a v jaké míře se dochovaly nástro-
je na zpracování. Zjistila jsem, že žádný 
tkalcovský stav v  oblasti se nezachoval 
a podařilo se mi zachránit jen ručně tkaný 
povlak ve Velenovech.
Kolovrátky a  krample byly v  podstatě 
v každé chalupě, kde zůstali původní oby-
vatelé. Majitelé chalup, kteří zažili zpraco-
vání vlny, si vždy kolovrátku váží, i když je 
uložen na půdě, poškozen nebo napaden 
červotočem. Původní majitelé jej nepro-
dávají ani nevyhazují, bohužel pro nás ani 
nechtějí dát do muzea. Po chalupách se za-
chovaly kolovrátky různého stáří. Jsou do-
chované kusy 150 let staré stejně jako nové 
kolovrátky, které se kupovaly od výrobců 
ještě v 60. letech 20. století. Samozřejmě, 
že novější kolovrátky zůstaly zachovány 
v lepším stavu, vyráběli je většinou místní 
truhláři nebo šikovní manželé.
Zpracování ovčího rouna probíhalo ve 
všech vesnicích stejně. Na rozdíl od jiných 
krajů se zpracovávala nečištěná vlna, 
také se špinavá předla a  prala se až po 
spředení. Také kramplování (česání vlny 
před předením) probíhalo na kramplích 
upevněných ve stolici. Novodobé vyobra-
zení kramplí držených v  ruce tak vůbec 
neodpovídá skutečnosti. Kramplování 
se považovalo za nudnou a  méněcennou 
práci, dělaly ji často děti. Většina respon-
dentek ráda vzpomínala na práci s vlnou, 
s  hrdostí hlásily, že předly nejtenčí nit ve 
vsi. S  největší pravděpodobností nelhaly, 
protože ručně předená vlna se používala 
i v pletacích strojích. Vlna se nejdříve bar-
vila přírodními barvivy, později se posíla-
la do barvíren.
Do tradičního předení vstoupila i mecha-
nizace, v  letech 1950–1970 se používal 
v  některých domácnostech na předení 
elektromotor, na kterém byla připevněna 
křídla a vřeteno.
Lze konstatovat, že zpracování vlny do-
sáhlo vrcholu za války a  pak pokračovalo 
v chudých poválečných letech. Mnohé ženy 
u  předení zůstaly hlavně pro úspory v  do-
mácím rozpočtu. Spředená vlna také slou-
žila k výměnnému obchodu mezi sousedy.
Zpracování lnu po 2. sv. válce zcela za-
niklo, kolovraty na len se používaly na 
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předení vlny. Pamětnice pouze vzpomí-
nají na povinné pěstování lnu za války, 
kdy se musely odevzdávat celé rostliny. 
Jako u všech průzkumů tohoto druhu bylo 
nejobtížnější navázat kontakt, který by do-
volil delší rozhovor. Vždy se jednalo o akci, 
která zabere mnoho času a má nejistý vý-
sledek. V  některých případech se mi to 
nepodařilo vůbec, v  jedné vesnici, kde byl 
výrobce kolovratů, mě potomci nedovolili 
mluvit s  babičkou. Většina responden-
tek ale byla ochotná a  milá, při dlouhých 
rozhovorech jsem se často dozvídala věci 
z  běžného života, z  chodu domácnosti 
a  hospodářství. Všechny informace jsem 
zaznamenávala. Někdy docházelo k  vese-
lým okamžikům, např. jsem přišla na do-
hodnutou návštěvu k  jedné paní a  ta mě 
posadila před televizi, protože právě běžel 
její oblíbený seriál a  podle jejího názoru 
jsem o  něj nesměla přijít. Pokud byli pří-
tomni manželé, tak se často vzpomínání 
zúčastnili, jeden mi vysvětlil, jak se připo-
juje elektromotor k vřetenu a že to vymys-
lel, když byl nemocný a díval se na manžel-
ku, jak jí to jde pomalu na kolovrátku. Pak 
si sám zkusil předení a došel k názoru, že je 
nejvyšší čas na mechanizaci.

Nejstarší respondentkou byla paní Rů-
žena Svachová ze Stražovic. V  době, kdy 
jsme si spolu povídaly, jí bylo 97 let. Byla 
jedna z  mála, která vlnu nepředla, ale 
z  vyčištěné vlny šila teplé deky. Její další 
vzpomínání na mládí a obtížný život bylo 
velice zajímavé a  jako v  mnoha dalších 
případech i poučné. Její vitalita byla obdi-
vuhodná, vyprávěla, jak ještě v  85 letech 
chodila pěšky ze Stražovic do Smrkovce 
na návštěvu. 
Výsledkem výzkumu je také bohatá foto-
grafi cká dokumentace, která se sice někdy 
obtížně pořizovala, protože kolovrátky 
byly na půdách nebo v jiných obtížně pří-
stupných prostorách. Součástí dotazníku 
byl také původní název chalupy. Vznikl tak 
zajímavý materiál a  určitě by bylo dobré 
pokračovat do dalších vesnic.
Na závěr stručného zhodnocení průzku-
mu bych chtěla poděkovat paní Behenské, 
která mně pomohla v Pačejově, a neoceni-
telnou pomoc mi ve Stražovicích poskytl 
pan Koura.

Mgr. Hana Smetanová, ředitelka muzea

Milí čtenáři, 
blíží se májový měsíc, kdy hřejivé paprsky 
jarního sluníčka dávají trochu do roman-
tiky osychajících mezí a  vůně jara. Měsíc 
květen je spojován s  různými událostmi. 
Tradičně jej však chápeme jako měsíc lás-
ky, jak jej připomíná Máchův Máj. V někte-
rých městech studenti pořádají majáles, 
i když již docela jiný, než byl ten roku 1848 
v Litomyšli, v čase spisovatele Jiráska. 
V  letošním roce uplyne již 65 roků od 
chvíle, kdy skončila válka, které říkáme 
„druhá světová“. Osvobození je pokornou 
poctou těm, kteří nám nezištně darovali 
ztracenou důstojnost a šanci žít ve svobo-
dě. Je smutné a  neomluvitelné, jak jsme 
s touto šancí naložili. Mnoho dlouhých let 
určitá většina šlapala po památce těchto 
hrdinů, mnoho dlouhých let nás nutil bý-
valý režim zapomenout. Jako každý rok, 
tak i  letos proběhnou na začátku května 
vzpomínkové akce nejen u nás, ale po ce-
lém světě. Připomeňme si společně dobu, 
kdy svoboda nebyla vnímána jako samo-
zřejmost a lidské osudy předurčovala čest, 
statečnost a hrdinství. 
V  našich končinách měl Den matek (vždy 
druhá neděle v  květnu) poněkud pohnuté 
osudy. Začal se slavit v roce 1923 na popud 
Alice Masarykové, ale s příchodem komu-
nismu jej vytlačil Mezinárodní den žen. 
Znovu se začal slavit v roce 1990. Doufám, 
že v  neděli 9. května té své mamince udě-
láte radost koupí alespoň květiny, nejlépe 
červeným karafi átem. A  kdo maminku již 
nemá, věnujme jí alespoň vzpomínku. 
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, 
spalují mrazem ovoce i růži. Ti často přiná-
šejí již do slunných a čím dál teplejších dní 
nepříjemné mrazíky. Říká se, že po těchto 
třech dnech už je teplé jarní počasí jisté. 

 To Vám přeje Karel Halml

Velkobor děkuje
Pěvecký a chrámový sbor Velkobor děkuje 
za to, že byl pozván k účasti na koncertu, 
který 9. 4. 2010 pořádala Oblastní charita 
Horažďovice. Koncert byl velmi hezky při-
praven a  příjemný byl i  průběh koncertu. 
Děkujeme za možnost zazpívat při takové 
přínosné akci, jakou benefi ční koncert byl.

Sbor Velkobor

Paní Svachová ze Stražovic, 97 let

Kolovrat z roku 1950, 
výrobce Pitule z Neprochov

Paní Hlaváčová, která mě učila příst

Horizontální kolovrat z Týřovic

Kultura v okolí 
Horažďovic
SUŠICE: 
8. 5. 2010 v  15.00 hodin: MAJÁLES, 
ostrov Santos; pořádá Gymnázium v Sušici 
(za Gymnázium v  Sušici Mgr. Milena 
Naglmüllerová)

Za Okrášlovací spolek m. S., o. s., 
Milena Naglmüllerová
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Vzpomínka na 
Horažďovice a Boubín 
v revolučních dnech 
r. 1945
Poslední nálet amerických letadel na Ško-
dovy závody v  Plzni mně ukončil totální 
nasazení v  tomto závodě. Po náletu jsme 
se do práce nevrátili a pěšky šli až domů. 
Bylo nás šestnáct. Všichni jsme byli vyčer-
páni, špinaví, sotva jsme šli.
Doma jsem byl v  11 hodin v  noci. Hned 
druhý den jsem se dobelhal k  panu Dr. 
Jansovi, který mě uznal práce neschop-
ného pro případ, kdyby pro mne někdo 
přišel. Také mně jen tak mimochodem 
řekl, že už válka bude končit a  že už na 
radnici berou i tajně na vojnu. Několik lidí 
k  nám do kadeřnictví chodilo, a  tak jsem 
se tam rozhodl jít. Nikoho známého jsem 
nezastihl, tak jsem zklamán šel pomalu po 
schodech, kde jsem náhodou potkal pana 
Říhu, kapitána, který k  nám do holírny 
chodil. Takto jsem se stal dobrovolníkem 
za doby revoluce.
Dostal jsem červenou pásku s  razítkem 
(a  samozřejmě školení hodně krátké se 
zbraní), kterou jsem vždy musel každý 
den odevzdat, pozdě večer nebo ráno.
Scházeli jsme se u pana Schrabala, peka-
ře, tehdy proti obchodu pana Pejši. Tam 
jsme dostali úkoly, ale také občerstvení.
V květnových dnech to bylo nejhorší, když 
jsme dostali, já a pan nadlesní ze zámku, za 
úkol hlídat benzinovou pumpu u pana Pej-
ši. Hned první noc po půlnoci přijela spojka 
na motorce, že se blíží kolona německého 
vojska od Strakonic. Bylo nám z toho dost 
špatně. Ještě dobře, že pan nadlesní uměl 
perfektně německy. Klepal jsem se, když už 
bylo slyšet hukot blížící se kolony.
Přijeli nejdříve na motocyklech s loďkami. 
Hned první zastavili u nás, s namířenými 

samopaly. Ještě že než přijeli, jsme schova-
li zbraně a pásky na rukou. Největší štěstí 
bylo, že pan nadlesní uměl perfektně ně-
mecky. Pumpy jsme otevřeli a ukázali jim, 
že jsou úplně prázdné. Celá kolona stála. 
Německý důstojník pak přinesl mapu, pan 
nadlesní ukazoval, kde dostanou benzín.
Ukazoval na Klatovy. Na otázku, kolik 
je to kilometrů, pan nadlesní pravil, že 
20 km. Němec po prohlídce mapy se vrátil 
a obořil na pana nadlesního, že mu lže, že 
to je 35 km. Ale pan nadlesní mu tak pře-
svědčivě odpověděl, že město Klatovy je 
35  km, ale ne benzín, ten že je o  patnáct 
blíže. Řekl to tak nebojácně, že i  Němec 
se usmál a  zasalutoval. Motory naskočily 
a kolona se dala do pohybu. Dva dny jsem 
z toho nespal. Pak jsem dělal poslíčka sta-
rostům vesnic. Vozil jsem se na motorce 
s člověkem, ani jsem ho neznal jménem.
Čekalo se na americkou armádu. Tu jsem 
prvně uviděl v  Hejné, když jsem tam byl 
s  mým motoristou za starostou předat 
mu pokyny z  města. Bylo tam už slyšet 
hřmot valících se tanků a za malou chvil-
ku se už objevily na silnici od Sušice. 
Sedli jsme na motorku (Jawa 250) a  co 
nejrychleji jsme jeli do města. Tam už 
bylo plno lidí v ulicích, a nejvíc v ulici na 
křižovatce pod Červenou bránou. A  tam 
stáli v  prostředku ulice dva naši četníci 
s dvěma německými četníky v plné zbroji. 
Samopaly na prsou a  každý dva granáty 
za opasky. Dobře si to pamatuji. Pamatuji 
si, že už americká armáda musela být na 
kraji města, když vtom od protější stra-
ny přijelo osobní auto, prudce zastavilo 
u četníků, vyskočili tři muži se samopaly, 
namířili na Němce a  jeden odzbrojoval 
oba četníky německé. Pak ještě vynada-
li našim četníkům, jak si představovali 
vítat osvobozovací armádu. Němce od-
vedli a  zavřeli tenkrát myslím do hotelu 
Zlatý jelen. Pak je předali Američanům. 
Vydechli jsme si a Američany uvítali, jak 
jsme mohli. Asi třetí tank zastavil u Pejšů 
a voják, který vylezl na tank, zvolal: „Za 
tři hodiny jsme v  Praze.“ Tank byl v  tu 
chvíli obležen, křičeli jsme, volali, mys-
lím, že někdo od Pejšů podal vojákovi na 
tanku koláče. Tak jsem myslil, že jsme už 
svobodní. Ale ještě jsem musel počkat. 
Byl jsem při tom, když měla kapitulovat 
jednotka německých letců ubytovaných 
ve statku v  Boubíně. To už jsem se vezl 
v autě – strážit majora M. při vyjednává-
ní kapitulace, ještě s  jedním kapitánem. 
Kapitulaci podepsal jejich velitel, ale 
zbraně odevzdat nechtěli, že je všechny 
nahází do rybníka, což taky udělali, ale 
osobní zbraně odevzdat nechtěli. To už 
pak řešili Američané. Já pak asi třetí den 
musel jít s  nadporučíkem F. zatýkat ve-
litele německé policie ve vile Listopadů. 
Sám jsem tam musel vlézt oknem, ale 

zbytečný byl tak veliký strach. Němec se 
sám zastřelil. Dlouho jsem na ty chvíle 
strachu vzpomínal, ale ještě mě čekalo 
horších chvil.
A o tom chci vyprávět, jak jsem jako dobro-
volník skončil při osvobozování mého rod-
ného města a kraje. To už byli američtí vo-
jáci ubytováni ve městě, ale v Boubíně ještě 
nebyli. Nesl jsem vzkaz starostovi obce, že 
v obcích blízko lesů mají hlídat bývalí vojá-
ci z obce, že jsou případy, kdy tlupy němec-
kých vojáků, kteří táhnou na západ (před 
Rusy) a  utíkají před zajetím, přepadávají 
vesnice v noci a chtějí jídlo. Jenom jeden ta-
kový voják, který byl ve vesnici, na to stačit 
nemohl. Proto jsme se přihlásili my mladí, 
když s  námi půjde ten bývalý voják. Bylo 
nás celkem sedm, a to:
Jan Benda – asi 26 let, Karel Holub – 
20  let, Antonín Kovářík – 20 let, Václav 
Holub – 19  let, Václav Mačl – 19 let, Jiří 
Jedlička – 19 let, Karel Kulhánek – 17 let, 
Josef Straka –18 let.
Dostali jsme jen pět pušek od starosty, 
já měl pušku z města a každý, kdo ji měl, 
ještě tři náboje. Já měl též své. Bylo to 
v neděli za krásného počasí, slunečného, 
když jsme vyšli od starosty do nejbližšího 
lesa pod vedením Jeníka Bendů. Prošli 
jsme až pod Svidník a dál k vesnici Hejná, 
tam na kraji lesa jsme si sedli a odpočíva-
li. Po chvíli nás Jeník Bendů poučil, jak 
dál, co dělat a jak upozornit, když někdo 
něco uvidí. Oklikou jsme prošli až do 
lesa zvaného „Myšina“, už blízko vesnice 
Boubín. Kluci už po sobě pokřikovali, šli 
jsme v  rojnici, já byl na kraji levé strany. 
Neušli jsme daleko od kraje lesa, už byla 
před námi malá paseka, ale dost hustě 
porostlá. Jak slunce svítilo do paseky, 
zahlédl jsem záblesk jako od skla, a  tak 
jsem zahlédl botu, jak se sune pod stro-
mek. Ihned jsem začal volat na kluky, aby 
stáli, že určitě někdo v  pasece je. Někdo 
na mě volal, abych si nedělal legraci, a tak 
jsem začal volat německy ( ještě že jsem 
trochu uměl, chodil jsem na němčinu cel-
kem 7 let – 4 roky ve škole a 3 roky v Su-
šici). Ještě že jsem se rychle postavil za 
dost silný strom. Výstřel přímo do stro-
mu do výše mé hlavy, kůra odlétla přes 
mne, a tak jsem si okamžitě lehl a vystře-
lil také, ale hodně nad stromky. Také klu-
ci začali, avšak najednou křik od kluků, 
rány přestaly a  já slyšel, jak kluci křičí, 
že Karel Holub a Toník Kovářík leží a kr-
vácí. Vtom ale také se rozhýbaly stromky 
a s rukama nad hlavou vycházeli němečtí 
vojáci a  rovnou ke mně, ten první volal: 
„Nestřílej, kamaráde, prosím!“ Vyšli 
všichni – bylo jich jedenáct. To už také 
naši kluci vedli oba raněné kluky a Jeník 
Benda běžel ke mně mi pomoci, ale to už 
nebylo třeba. Němce jsem seřadil a vyvá-
děli jsme je z lesa ven. Ten první Němec, 

Lehký tank M5 Stuart 37. tankového prapo-
ru 4. obrněné divize americké armády pro-
jíždí Horažďovicemi 6. května 1945 v odpo-
ledních hodinách.
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co vyšel, viděl Toníka Kováříka krvácet 
z ruky pod ramenem, sáhl do kapsy a vy-
táhl nějaký šátek a  mě se ptal, jestli ho 
může ovázat. Ruku mu ovázal, ale stej-
ně hodně krvácel. Toník zůstal přesto se 
mnou a  šli jsme hodně rychle z  lesa ven. 
Až pak jsme se dozvěděli, že stříleli na 
nás dva vojáci SS, kteří byli na stromech. 
Ale že pak utíkali z lesa pryč, který směr, 
nám ukázali. Pak jsme došli na dráhy, 
to už se sbíhali lidé ze vsi, oba ranění už 
byli u Hostků ve dvoře a někdo na kole jel 
pro lékaře. Horší to pak také vypadalo na 
drahách, když otec Karla Holuba, který 
byl raněn do krku, chtěl všechny postří-
let a už si Němce začal stavět po dvou za 
sebou. Ještě že tam přišlo dost ženských, 
které mně pomohly rozvášněného Karlo-
va tátu přemluvit, aby to provedl v  lomu 
na Hůrce, a ne před dětmi a ženami. A já, 
co jsem prožil strachu, když jsem věděl, 
že drží pušku táta Holub a  nemá ani je-
den náboj. A co by asi pak udělali Němci. 
To už byl u  raněných pan doktor Jansa, 
který je ošetřil a  volal sanitku na odvoz 
do Strakonic, ještě doma. To už jsme šli 
přes Boubín směrem k  městu, já vpředu 
a  vzadu za Němci šel starý pan Holub, 
ještě s  prázdnou puškou. Marně jsem 
si lámal hlavu, co mám dělat, jak to do-
padne, až zjistí situaci, on i Němci. Jak to 
dopadlo. Prošli jsme Boubínem a přichá-
zeli jsme k  zatáčce u  cihelny, když vtom 
ze zatáčky doslova vyletěl americký obr-
něný vůz, a  jak zabrzdil, tak zůstal stát 
šikmo přes silnici. Zůstali jsme stát, ale 
to už z vozu vyskočil Američan a česky ke 
mně volal: „Já přebírám.“ Tak k Němcům 
ukázal na vůz a  řekl MARŠ. Stálo za to, 
uvidět ten útěk na ten obrněnec. Ame-
ričan se smál, mně poklepal na rameno, 
vzal mně pušku, otevřel a  dal se znovu 
do smíchu, podávajíc mi pušku zpět. Měl 
jsem ji taky prázdnou. Pak prohlídl puš-
ku ještě p. Holubovi a  smál se ještě víc 
a  přitom si plácal na nohou. Dopadlo to 
vše ještě zaplať Bůh dobře. Vrátil jsem 
se k  raněným. Karel Holub měl kulku 
blízko páteře v  krku. Toník Kovářík pro-
střelenou ruku pod levým ramenem, ve 
výši srdce. Měl jsem žízeň a chtěl jsem se 
napít, když vtom přijela americká sanit-
ka. Sanitář i šofér prohlédl raněné kluky, 
Karla H. jsme odnesli do sanity, ale Toník 
K. že dojde sám. Pak Američan ukazoval, 
kdo pojede s  nimi. Sám jsem se přihlásil 
a Američan mi ukazoval mapu kam – do 
Sušice nebo Strakonic? Ukázal jsem mu 
Strakonice, nasedli a jeli. To nebyla jízda, 
ale let. Propocený jsem mu ve Strakoni-
cích ukázal chirurgii a dovedl až na mís-
to. Poklepal mi po rameni a řekl německy 
gut. Před chirurgií už nás čekali s  nosít-
ky, oba kluky vynesli ze sanitky a já musel 
s nimi. Myslel jsem, že budou chtít vědět, 

jak k tomu došlo. Ale oni zatím mysleli, že 
jsem raněný taky, protože jsem byl v ob-
ličeji a na krku umazán od krve. Smál se 
i Američan. Ptal jsem se doktora, kdy se 
můžeme přijít na ně podívat. Řekl v nedě-
li za týden. A po poděkování jsme jeli. To 
už jsem seděl vedle šoféra a  zase rychle. 
Dovezl mě až domů na Hůrku, chtěl jsem 
ho pozvat, aby naši viděli Američana 
(prvního), ale asi spěchal a  nemohl. Po-
dal mi ruku, potřepal po zádech a  hned 
odjel. Z  města pak vypravili do Boubína 
asi deset lidí (vojáků v civilu), prošli My-
šinu, nikdo tam už nebyl, ale vypravili se 
projít Naxarovo les, kam ty dva esesáci 
utíkali. Také je pak našli, a  protože se 
nechtěli vzdát a  začali po našich střílet, 
oba to odnesli. Byli zastřeleni. Já pak 
brzy na to ukončil i  v  městě službu, do-
stal jsem potvrzení za dobu služby, které 
mi pomohlo ke zkrácení vojenské služby. 
Domluvili jsme se s klukama ze vsi, že se 
podíváme za raněnými kamarády. Za tý-
den jsme jeli na kolech do strakonické ne-
mocnice. Už nás čekali, byli veselí, Karel 
Holub měl kulku jen jeden centimetr od 
krční páteře, vyndali mu ji, to bylo velké 
štěstí. Toník Kovářík měl prostřelenou 
levou ruku pod ramenem. Kulku nemohli 
najít, na těle nic neměl, ani na košili, ale 
na saku měl po ní díru. Kulku nenašli. Až 
později ji našel v  náprsní kapse v  tašce, 
tam uvízla. Také mi ji později ukázal, i tu 
náprsní tašku, která mu život zachránila.
To byly revoluční dny v Boubíně, na které 
už 65 let vzpomínám každý rok. A  nejen 
na ty dny, ale i  na kluky, co se této akce 
zúčastnili. Zůstali už pouze dva: Václav 
Holub a já.

 Jiří Jedlička, 
rodák z Horažďovic, bytem Teplice 

Firma ATRIUM Horažďovice 
si dovoluje pozvat širokou veřejnost 

na besedu spojenou s autogramiádou
 bronzového olympionika 
ze ZOH Vancouver 2010 

pana MARTINA JAKŠE.
pátek 14. 5. 2010 od 15.00 hod.

sál hotelu Prácheň Horažďovice

ČISTÁ OTAVA
IV. ROČNÍK ČIŠTĚNÍ ŘEKY OTAVY

15. 5. 2010 (sobota)
 HORAŽĎOVICE

(úsek Čepice – Horažďovice Lipky) 
Sraz dobrovolníků v 9.00 hod.

 na Zářečí u lípy.
Zájemci bez lodě si mohou loď do 

14. 5. 2010 zdarma objednat 
na tel. 722 920 850

Přijďte podpořit naši VODÁCKOU akci. 
Pomozte vyčistit Otavu.
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Ob anské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s M stským 
ú adem Horaž ovice a K-místní organizace Horaž ovice

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
Letního a zimního oble ení /dámské, pánské, d tské/ 
L žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon,  
Látky (minimáln  1m2, nedávejte nám od ezky a  zbytky látek) 
Domácí pot eby-nádobí bílé i erné, skleni ky - vše nepoškozené 
Pe í, pé ových a vatovaných p ikrývek, polštá  a dek 
Obuv – veškerou nepoškozenou 

V CI, KTERÉ VZÍT NEM ŽEME:
ledni ky, televize, po íta e a jinou elektroniku, matrace, koberce  
(z ekologických d vod ) 
nábytek, jízdní kola a d tské ko árky (ty se transportem znehodnotí) 
zne išt ný a vlhký textil 

Sbírka se uskute ní:
12. 5.  -  14. 5. 2010 

8.30 – 12.00    14.00 – 17.30 
Strakonická 1079, Horaž ovice (bývalý zámecký pivovar) 

V ci prosíme zabalené do igelitových pytl i krabic,
aby se nepoškodily transportem.

D kujeme za Vaši pomoc. 
Bližší informace Vám rádi sd líme: 

tel.: 224 316 800, 224 317 203

GALERIE CALIFIA 30. dubna–30. května „HOME SWEET HOME“
Aleš Loziak přizve několik mladých českých i zahraničních fotografů, svých generačních vrstevníků, na téma „Kde domov můj“?

MISTROVSTVÍ ČR ČTYŘKOLEK 
A MOTOCYKLŮ V CROSS COUNTRY

ADT Horažďovice 
Vás zve na 3. díl M ČR v  cross count-
ry. Děti, hobby jezdci a hlavně domácí 
jezdecká špička včetně úřadujících Mi-
strů ČR. Podívaná na ty nejlepší z nej-
lepších. Zazávodit si můžete i Vy – více 

info na www.atvAmoto.cz.
Kde: motokrosový areál Jinín

motocykly: 
8. května od 8.00 do 16.30 

 čtyřkolky:
9. května od 8.20 do 15.00 

Vstupné: 50 Kč, děti do 15ti let zdarma

Horažďovicko 
v poznámkách faráře 
Jana Pavla Hille
Jan Pavel Hille, farář v Kadově a Blatné, bis-
kupský vikář v Písku (*1861, †1943)
Věnoval se dějinám regionu Kasejovic-
ka, Lnářska, Blatenska a  blízkého okolí. 
Zvláštní pozornost věnoval církevním ději-
nám. V  jeho písemné pozůstalosti uložené 
v SOA Strakonice se tak zachovaly zajímavé 
postřehy k dějinám Horažďovic a okolí. Z vý-
běru uvádím:
Chodské vesnice na Horažďovicku – „Pověst 
vypravuje, že v  době, kdy zemské hranice 
v  okolí Domažlic a  Sušice osazovány lidem 
v čase knížete Břetislava, jimž za povinnost 
uloženo hájiti zem proti vpádu z Bavor a v čas 
nebezpečí upozorňovati ohněm na blíží-
cího se nepřítele. Tehdy také i  náš náhorní 
hřbet osazen obyvatelstvem, jímž dle jejich 
zaměstnání – obcházení krajiny, dali jméno 
Chodové.“ Za chodské vesnice jsou pova-
žovány vsi Slivonice, Čečelovice a  Komu-
šín. „Obec Slivonice má jméno od osadníka 
jménem Sliven. Z rodu toho bylo zde několik 
rychtářů v letech 1688–1793. V blízkých Če-
čelovicích to byla rodina Chodů, jejíž členové 
zastávali v obci po dlouhá léta úřad rychtář-
ský. Žili zde na gruntu č. p. 2 patřící nyní ro-
dině Vlčků. Původní obyvatelé těchto vesnic 
byli lidé rázovití, vysoké postavy, podrželi po 

drahně let svůj národní kroj, mrav a obyče-
je. I mluvou lišili se od ostatních. Bývala řeč 
starých sousedů rychlá a zpěvná a podobná 
nářečí domažlickému.“ 
Ženský klášter v  Malém Boru – „Bohuslav 
Balbín píše ve své knize „Miscellanea his-
torica regni Bohemiae“ z roku 1679  (kniha 
IV, strana 91) toto: Žižka roku 1421 dobyv 
města a  hradu v  Boře (Malý Bor) zpustošil 
a zapálil tam ženský klášter. Že panny bydlily 
v klášteře tom, jest paměť jistá a od předků 
zděděná, avšak jakého řádu, nikde nemohl 
sem nalézti… Kostel na sousedním pahor-
ku, u kteréhož kostela stál klášter panenský, 
má oltář, na němž svatých panen počet velký 
vyobrazen jest kolem Matky Boží. Jednalo 
se tedy snad o ženskou větev řádu Johanitů. 
V Boru dosud zachovala se pověst o bývalém 
zde klášteře jeptišek. Klášter ten stával prý 
v zámcích, jak se totiž říká paloučku západ-
ně u vsi položenému a z něho dřevěná krytá 
chodba vedla do farního kostela, kterou tam 
prý jeptišky chodívaly. Dosud zde můžeme 
spatřit zbytky pevné stavby. Povrch však 
je zarostlý a  jen podle vyvýšenin můžeme 
sledovat jak stavení vypadalo. Stavení bylo 
čtverhranné, uprostřed mělo dvorec a kolem 
budovy zřízena ohradní zeď.“
Větrný mlýn u Bratronic – „Zvláštností naše-
ho kraje byl zajisté větrný mlýn, který stával 
poblíž Bratronic na návrší zvaném „v  Bor-
ku“, kde se před několika lety přišlo na zá-
klady zdě v podobě šikmého kříže. V matrice 
farnosti Záboří k roku 1686 se uvádí: „Dne 

28. ledna se ženil poctivý mládenec Jiří, syn 
Vavřince Konopky, mlynáře větrovského. 
Zároveň se v této matrice uvádí Jan Karásek, 
větrný mlynář u  Bratronic. Josef Táborský 
vydal roku 1777 Krátký popis země České. 
Na str. 197 píše: Bratronice… blíž zámku vě-
trný mlýn místo má. To jest  poslední zpráva 
o větrném mlýně.“ V blízkosti Horažďovic se 
říkalo jedné lokalitě ještě v 17. století „Na vě-
trově“, nicméně název se zde opírá spíše o vě-
trné místo než o místo, kde by mohl případně 
stát větrný mlýn.
Dělostřelecká cvičení u  Horažďovic – „po-
čnou dne 21. července a  potrvají do 7. srp-
na (kolem roku 1900). Ku cvičením těmto 
přibude 16 baterií se 127 štábními důstoj-
níky, 1300 muži vojska a  930 koňmi. Štáb 
8.  a  22.  dělostřeleckého pluku bude bydleti 
v  Horažďovicích. 23. pluk ve Velkém Boru. 
Čtyři baterie budou umístěny v  Horažďovi-
cích a  po jedné ve Svéradicích, Slatině, Ka-
dově, Zářečí, Malém Boru, Třebomyslicích, 
Velkém Boru, Lažanech Desfours, Bezděko-
vě, Poli, Dobroticích, Holkovicích a Jeteno-
vicích. Vyšetřování o škodách, způsobených 
na plodinách při těchto cvičeních, počne dne 
8. srpna ve Velkém Boru, kam se mají staros-
tové oněch obcí, kde škody se staly, bez vy-
zvání dostaviti. Ve dnech od 27. července do 
5. srpna, kdy budou konána cvičení smíšená, 
nahradí škodu na místě důstojník, který za 
každým plukem bude následovati.“ (novinový 
výstřižek bez udání roku)

 MgA. Jindřich Šlechta
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FLEXIBILNÍ  HYPOTÉKAFLEXIBILNÍ  HYPOTÉKA

ROZHODUJETE VYROZHODUJETE VY
o možnosti odložení, p erušení splácení 

a snížení i zvýšení splátek

Komer ní banka Horaž ovice, Havlí kova 52
955 580 350, email: milan_stary@kb.cz

Naše voda. Náš život.

ČEVAK a.s. 
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 

Vážení odb ratelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že dne 1. kv tna 2010 bude dokon-
en proces transformace spole ností 1. JVS a.s. a Vodovody a ka-

nalizace Jižní echy, a.s. K tomuto datu vznikne nová spole nost 
EVAK a.s., která se bude nadále zabývat provozováním vodovo-

d  a kanalizací. 

Spole nost EVAK a.s. jako nástupnická organizace p ebírá závazky obou 
p edchozích dodavatel  plynoucích z uzav ených smluv o dodávce vody 
nebo odvád ní odpadních vod. Od 1. 5. 2010 proto bude svým jménem fak-
turovat vodné a sto né.

Sídlo spole nosti EVAK a.s. bude v Severní ulici v eských Bud jovicích. 
K dispozici Vám bude bezplatná nep etržitá telefonní linka na hlášení po-
ruch 800 120 112 a infolinka 844 844 870 zpoplatn ná místním tarifem. Pro 
osobní kontakt m žete nov  využít Zákaznické centrum v eských Bud jovi-
cích a obchodní kancelá e v Písku, Tábo e a Jind ichov  Hradci.

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, 

úvěr, hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

PRODÁM V HORAŽĎOVICÍCH 
ZAHRÁDKU S CHATKOU.

INFORMACE NA TELEFONU 
605 265 798.

V pátek 
21. května 2010 

se na náměstí koná TRH.

INSTALATÉR – TOPENÁŘ
Martin Bůžek
 
Provádíme:  
• montáže ústředního vytápění
• rozvody vody a kanalizace
• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů
• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.

Havlíčkova 41 , Horažďovice
e-mail: martin.b41@volny.cz
Tel.: 724 806 207
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transportbeton
pr myslové podlahy
erpání betonu

písek a drt  
do betonu

certifikované betonárny  Ma kov  a  Blatná
kapacita vlastních domícháva : 40 m3

provozní doba:  pond lí–sobota 7–16 hod.

dispe ink:  provozovna MA KOV
 Ma kov 63, 388 01 Blatná
tel./fax:  383 423 577
jednatel:  603 242 710
alfabeton@volny.cz   www.alfabeton.czz

ESKÁ BETONÁRNA BEZ ZAHRANI NÍHO KAPITÁLU

  dispe er:           603 116 284

  S NÁMI SE DOMLUVÍTE...

NABETON !
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Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008

Nokia 6303 Classic
s tarifem

Samsung S3310
s tarifem

Nokia 2330 Classic
s tarifem

Samsung E1120
s tarifem

 T

 
   na   

  za   
  s HIT

T

 
 P átelé 300 P átelé 500 P átelé 700 P átelé 900 
Paušál         
Kredit        

Volání a SMS na mou p tku ZDARMA! 
Ostatní hovory   
SMS   
MMS   

 

Květinářství VESNA
Jana Petříková, Mírové náměstí 12, Horažďovice

tel. 376 512 263, mob. 602 363 643 
e-mail: karelpetrik@seznam.cz

Již jsme zahájili jarní sezonu a budeme rádi, když si k nám 
přijdete nakoupit: letničky a balkónové květiny trvalky 

a konifery nádobové rostliny květináče, plasty substráty 
hnojiva a postřiky.

Denně čerstvé řezané květiny, hrnkové 4× v týdnu!
V rozšířeném vedlejším obchodě nabízíme nejen dárkové 

předměty, sklo, keramiku a hotové dekorace, ale i zhotovení 
dekorací na objednávku dle přání zákazníka.

!! Veškeré dekorace v obchodě zhotovuje náš tým!!
Kromě dárkových kytic dámských, pánských a dětských děláme 

i kytice z klobás, cigaret, bonbonů, lízátek,…
Provádíme veškeré svatební dekorace: nevěsta, ženich, maminky, 

svědkyně, družičky, polštářky na prstýnky, dekorace na auta, 
do kostela, restaurace, zajištění myrty.
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AKCE
7. 5. pátek 20.00
VLKODLAK 
Velká Británie/USA – Když je Měsíc v úplň-
ku, legenda ožívá. Horor do 15 let nevhodný. 
Titulky. Vstupné 75 Kč. 

8. 5. sobota 20.00
KVĚT POUŠTĚ
Vel. Británie, Německo, Rakousko – Auto-
biografi cký příběh světoznámé top-modelky 
Waris Dirie o cestě z africké pouště na světo-
vá přehlídková mola. Titulky. Vstupné 75 Kč. 

14. 5. pátek 20.00
PEVNÉ POUTO
USA – Příběh o životě a o tom, co následovalo 
po něm. Drama do 12 let nevhodné. Titulky. 
Vstupné 75 Kč. 

15. 5. sobota 20.00
NINE
USA – Muzikál, který si nemůžete nechat ujít! 
V jedné z titulních rolí hraje legenda stříbrného 
plátna Sophia Loren. Titulky. Vstupné 75 Kč. 

21. 5. pátek, 22. 5. sobota 20.00
VŠICHNI JSOU V POHODĚ 
USA – Obrázek rodiny v  dnešním světě, kdy 
rodiče a sourozenci jsou od sebe vzdáleni stov-
ky kilometrů a  ve shonu moderního života… 
jsou všichni v pohodě? Titulky. Vstupné 85 Kč. 

28. 5. pátek, 29. 5. sobota 20.00
MAMAS&PAPAS
ČR – Intimní velkofi lm Alice Nellis. Drama do 
12 let nevhodné. Vstupné 85 Kč. 

Změna programu vyhrazena

PRODEJ BIOPOTRAVIN:
10. 5. pondělí  9.00–17.00
24. 5. pondělí  9.00–17.00
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

tel. 376 512 436

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE

tel. 376 511 890

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
4. 5.   15.00
UDĚLÁME SI DÁREK PRO MAMINKU 
15. 5. 
ZÁJEZD DO JARNÍ PRAHY – návštěva 
Pražského hradu, návštěva ZOO. Dopra-
va autobusem. Cena zájezdu 300 Kč včetně 
vstupného. Přihlášky v DDM do 8. 5. Zájezd 
je určen dětem i dospělým.

18. 5. v Parkánu
DEN KOLA – bezpečně na kole, zakončeno 
jízdou zručnosti, pro MŠ od 10 hodin, pro ZŠ 
14.30 hod. 

24. 5. 
ŠIKOVNÉ RUCE – výstava prací dětí ze zá-
jmových kroužků – zámek, 24.–27. 5.

26. 5. v Parkánu
ZLATÁ KULIČKA – přebor dětí do 6 let v pin-
kání kuliček v 10 hod. Parkán, přebor dětí ZŠ 
v pinkání kuliček od 14.30 hodin Parkán 

28. 5. kulturní dům, 18.00
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÁ LEKCE 
KURZU SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ. 
Jako hosté vystoupí taneční zájmové kroužky 
DDM.

29. 5. 
KRAJSKÝ PŘEBOR LETECKÝCH MODE-
LÁŘŮ – sraz soutěžících v 8 hod. v zámku, vlast-
ní soutěž proběhne od 10 hod. na louce u Týnce.

31. 5. hřiště Blatenské školy, 9.00
OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL 

PŘIPRAVUJEME  
19. 6. na Ostrově, 14.00
POHÁDKOVÝ LES 
červenec 
LETNÍ TÁBOR PLÁCEK

KNIHOVNA
6. 5. čtvrtek  10.00, 11.00
K. H. MÁCHA – pásmo veršů v podání Jiří-
ho Langmajera st. s  hudebním doprovodem 
(pro SŠ a 8.–9. tř. ZŠ)

14. 5. pátek 15.00
Vyhodnocení soutěže ILUSTRUJ NEKO-
NEČNÝ PŘÍBĚH (oddělení pro děti)

19. 5. středa 
VÝLET ZA ODMĚNU 
– pro výherce soutěží – Plzeň (divadlo Alfa 
spojené s prohlídkou zákulisí…)

20. 5. čtvrtek 
ČESKÁ ŘEKA V ZOO 
– beseda s p. M. Vobrubou o nových expozi-
cích ZOO Plzeň (sál, pro 1. stupeň ZŠ)

23. 5. neděle 9.00–15.00
DEN PLNÝ HER – pro všechny příznivce des-
kových her (podrobnosti uvnitř HO) – (sál)

25. 5. úterý  9.00, 10.30
HORAŽĎOVICKÉ POVĚSTI TROCHU 
JINAK – o známých i méně známých pověs-
tech našeho kraje vypráví Ondřej Fibich (sál, 
pro 6.–7. tř. ZŠ)

PŘIPRAVUJEME:

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO 
SENIORY 
– zájemci hlaste se na tel. 376 547 591, 
376  547 594 – kurz bude probíhat v  květnu, 
každé pondělí, od 13 hod. Jídelna DPS.

MUZEUM
5.–6. května 
výstava „AMERICKÁ ARMÁDA 
V HORAŽĎOVICÍCH“ – Josef Chalupný

16. května 
HORAŽĎOVICKÉ TKALCOVÁNÍ 
A PALIČKOVÁNÍ 
– malá škola tkaní a  paličkování pro veřejnost. 
Tkaní bude vyučovat pan Z. Kubák ze Strmilova 
a paličkování sedlické krajkářky.

30. května 
Slavnostní zahájení nové sezóny. 

Budou otevřeny výstavy: 

65. VÝROČÍ AMERICKÉ ARMÁDY V HO-
RAŽĎOVICÍCH (JOSEF CHALUPNÝ),
MYŠLENKY – tapiserie Petra Kurcová. 

Dále bude otevřena nová mineralogická ex-
pozice „PODMANIVÁ KRÁSA NEROSTŮ 
HORAŽĎOVICKA“.

KULTURNÍ DŮM
1. 5. sobota 21.00
REFLEX
Májová zábava s populární skupinou Refl ex. 
Prodej vstupenek na místě. 

6. 5. čtvrtek  17.00
KONCERT KE DNI MATEK
Účinkují dětské pěvecké sbory a ZUŠ Horaž-
ďovice.

8. 5. sobota 21.00
PARKÁN
Rocková zábava.

12. 5. středa   10.00
OBUŠKU Z PYTLE VEN
Divadelní představení pro MŠ, 1.–3. třídy ZŠ.

14. 5. pátek 16.00
ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Pro žáky základních škol pořádá DDM Ho-
ražďovice – 3. lekce. 

15. 5. sobota 21.00
SIFON
Rocková zábava – nenechte si ujít! Křest 
nového DVD pod názvem „SIFON LIVE“ 
–  natáčelo se v  Horažďovicích! Slosovatelné 
vstupenky!

18. 5. úterý   9.30, 17.00
FIDLI, FIDLI
Koncert žáků ZUŠ Horažďovice. 

9.30 (pro školy), 17.00 (pro veřejnost)

21. 5. pátek 16.00
ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Pořádá DDM Horažďovice – 4. lekce. 

22. 5. sobota 21.00
KABÁT revival
Rocková zábava.

24. 5.–25. 5. pondělí–úterý  
PRODEJNÍ TRH
28. 5. pátek 18.00
ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Pořádá DDM Horažďovice – závěr. 

29. 5. sobota 18.00
OPAKOVACÍ LEKCE PRO DOSPĚLÉ
30. 5. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
Májová zábava. K  tanci a  poslechu hraje 
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA. Rezerva-
ce vstupenek v kině Otava, tel. 376 511 890.

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
1. 5. sobota 20.00
KNIHA PŘEŽITÍ
USA – …je nucen naplnit svůj osud a zachrá-
nit zmučené lidstvo. V  hl. roli Denzel Wa-
shington. Akční drama do 12 let nevhodné. 
Titulky. Vstupné 85 Kč. 

7. 5. pátek, 8. 5. sobota 17.30
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 
USA – Animované dobrodružství z Podzem-
ní říše. Český dabing. Vstupné 82 Kč. 


