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SLOVO STAROSTY
Prezidentská návštěva
v nemocnici a setkání s občany
Horažďovic
„Počátkem 10. století byla při zlatonosné
řece Otavě založena osada Gorazďějovice.
V té době již byly položeny základy pozdějšího Pražského hradu. Pražský hrad
i Gorazdějovice, nyní Horažďovice, prošly za dlouhá staletí řadou významných
změn. V roce 1941 se v Praze narodil Václav Klaus. Jeho život, mohu-li si dovolit to
srovnání, byl do dnešních dnů provázen
také mnoha významnými změnami a událostmi. V roce 2003 byl významný český
politik a ekonom Václav Klaus zvolen prezidentem České republiky a přestěhoval se
na již zmíněný Pražský hrad, který pamatuje založení již zmíněných Gorazdějovic.
Tento úvod se může někomu zdát poněkud
sešroubovaný, nicméně máme pohromadě
nejdůležitější historické podmínky dnešní
významné události – návštěvy prezidenta
České republiky Václava Klause a první dámy naší země, paní Livie Klausové,
v krásném městě, kterému se říká perla
Otavy, v Horažďovicích.“
Těmito slovy jsem přivítal pana prezidenta. Uvádím je proto, abych mohl dále citovat reakci hlavy státu:
„Při projevu pana starosty jsem pořád
počítal a nakonec si mohu oddechnout, že
přece jen nejsem tak starý jako Horažďovice nebo jako Pražský hrad.“ Po chvíli si
Václav Klaus ještě rýpnul do Horažďovických: „Tedy Sušice je větší než Horažďovice? To mě překvapuje. Jak jste to mohli
dopustit?!“
Pan prezident ocenil výkon malých zpěváčků, žertoval, povídal si s lidmi, podepisoval fotografie. Po setkání s občany
byla návštěva provedena panem ředitelem
Martinem Grolmusem nemocnicí, jejíž
pacienti byli návštěvou prezidentského
páru očividně potěšeni. I při prohlídce
nemocnice a po ní byla ještě příležitost vyměnit několik slov s panem prezidentem
i s paní Livií. Symbolické pohoštění při-

Návštěva prezidenta ČR v Horažďovicích
pravené žáky Střední školy Horažďovice
bylo (následkem dle mého názoru necitlivých zásahů ředitele protokolu Pražského
hradu pana Forejta) přesunuto ze začátku
na konec programu návštěvy. Závěrem
byly také předány dary města (Horažďovická perla autora ak. mal. Petra Miky),
Nemocnice následné péče (kožené pouzdro na mapy se znakem města) a Střední
školy Horažďovice (obraz Jazzový hudebník autora ak. mal. Ludvíka Kováře).
Rád bych poděkoval hejtmanu Plzeňského
kraje panu Milanu Chovancovi (který spolu
se svou manželkou prezidenta doprovázel)
za iniciaci této pro Horažďovice výjimečné
události. Děkuji také všem, kteří se o program akce a její technické zabezpečení
zasloužili. Jmenovitě dětskému souboru
Kvítek pod vedením paní učitelky Dany Slepičkové, dětskému houslovému sboru ZUŠ
Horažďovice, panu řediteli nemocnice Martinu Grolmusovi, moderátorovi panu Karlu
Šťastnému, organizátorce paní Markétě
Bučokové, panu Petru Mikovi v roli zvukaře, žákům i pracovníkům Střední školy Horažďovice, oseleckým hasičům, Technickým
službám Malého Boru, Hradešic a Horažďovic a starostům jmenovaných obcí. Obrazovou dokumentaci zabezpečoval fotograf
pan Jiří Vašků. Všichni jmenovaní a i mnozí

další odvedli kus dobré práce. Děkuji rovněž
občanům, kteří na setkání přišli a reprezentovali tak naše město.
Musím konstatovat, že pod dojmem osobního setkání jsem korigoval svůj pohled
na osobnost pana prezidenta. Byl charismatický, vtipný, komunikativní a člověk
by marně hledal známky jeho mediálně
pověstné povýšenosti. Setkání s prezidentským párem bylo silným a velmi příjemným zážitkem.
Karel Zrůbek

Stalo se
Město Horažďovice zažilo v úterý 14. 6.
2011 skutečně mimořádnou událost.
Prezident Václav Klaus v rámci třídenní
návštěvy Plzeňského kraje zavítal společně se svou chotí Livií a hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem s chotí
i do naší nemocnice. Návštěvu přijal také
starosta města Horažďovice Mgr. Karel
Zrůbek s partnerkou.
Pro pracovníky horažďovické nemocnice
znamenala tato návštěva zcela výjimečnou
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Draci mezi mosty

Prezident Klaus v nemocnici za doprovodu ředitele Ing. Grolmuse
vém oddělení nemocnice je také prováděla
událost – vždyť šlo o historicky první sepaní primářka MUDr. Ivana Dundová,
tkání hlavy státu se zdejšími zdravotníky.
která objasnila spektrum hospitalizovaPo velmi vřelém přivítání vzácných hostů
ných pacientů v horažďovické nemocnici,
a předání symbolického daru pronesl uvía kde pak prezidentský pár promluvil se
tací řeč starosta města Mgr. Karel Zrůbek,
zaměstnanci i s pacienty. Posledním mískterý nastínil historii našeho města. Dále
tem, které navštívili, bylo rehabilitační
hejtman Plzeňského kraje Milan Chovaoddělení, kde se pan prezident podepsal
nec a poté se ujal slova prezident Václav
do kroniky města a nemocnice, a kde mu
Klaus, který pronesl krátký neformální
byly předány dárky.
projev. Moderátor akce, Karel Šťastný, po
Návštěva prezidentského páru v nemocpřednesených projevech zahájil krátkou
nici se uskutečnila za velmi vřelé, nefordiskuzi s občany.
mální atmosféry, proto všem přítomným
Po ukončení diskuze následovala autograbylo skutečně líto, když se museli s panem
miáda, po které se všichni hosté odebrali
prezidentem a jeho manželkou rozloučit.
společně s ředitelem nemocnice Ing. MarMgr. Šárka Lupíšková, manažerka kvality,
tinem Grolmusem s chotí na prohlídku
nemocnice Horažďovice
nemocnice. Manželé Klausovi se živě zajímali o provoz celé nemocnice. Na lůžko-

Letošní Otavští draci se opravdu ukázali jako
skuteční bojovníci. Písek je o čtvrté květnové
neděli přivítal vodou která byla mokrá a cipískovištěm plným úžasných soch.
Otavská plavba poskládaná s nadšenců
a jak si mnozí v úvodu mysleli amatérů
se s odhodláním vrhla na zkušební jízdy
těsně před závodem. Již po první zkoušce
však bylo jasné, že posádka nebude snadným oříškem a jak se také ve dvou rozplavbách ukázalo, stalo se, co nikdo nečekal
– Otavská plavba se dostala do finále, kde
obsadila nádherné 3. místo. Boj nebyl vůbec lehký, jelikož soupeři byli vítězové minulých ročníků.
Za Horažďovice se soutěže zúčastnili pánové Šíp, Mika, Viták a krásnější a jistě
i schopnější část posádky tvořily dámy
Daňková, Kovářová.
Všem patří obrovský dík za to, že dokázali
obětovat část ze svého volna k reprezentaci Horažďovic a samozřejmě velká gratulace za skvělé umístění!
Markéta Bučoková, OPPŠK

Květnová ohlédnutí
Slunce pálí jak ďas…, což v našich zeměpisných šířkách nebývá v tomto ročním
období pravidlem a pořádáte-li venkovní
akci, vždy je počasí noční můrou, ale tentokrát se předvedlo na jedničku. Byl pátek
a k tomu ještě třináctého, možná by leckoho tohle datum vyděsilo, ale „Prácheňáci“
se rozhodli zbořit všechny mýty a uspořádat propagační akci na historické a často
neprávem opomíjené Práchni. Cílem bylo
přiblížit občanům činnost sdružení Prácheňsko z. s. p. o. a ukázat, že hora Prácheň nabízí netušené možnosti jak k odpočinku, zábavě, tak pro ponaučení. A aby
zůstali styloví celou akci zahájil pěvecký
sbor Prácheň na Horažďovickém náměstí a samozřejmě pan starosta a předseda
sdružení v jedné osobě pan Karel Zrůbek.
Při společném pochodu na Prácheň jsme
měli všichni možnost debatovat jak se zástupci MASu Pošumaví, tak se starosty
obcí sdružených v Prácheňsko z. s. p. o.
Na Práchni nás přivítali pánové Portašík
a Klásek, odbornou přednášku na velmi

vysoké úrovni obstaral jednak restaurátor
a historik Jindřich Šlechta, který se věnoval historii Práchně a okolí a Otec Petr
Koutský, jenž velmi lidským způsobem
přiblížil kořeny křesťanství na tomto bájemi opředeném místě, zpřístupnil kostelík,
který je dozajista perlou kraje avšak poněkud zanedbanou, hodil by se tady „bohatý
strýček“ nebo „nadšený mecenáš“…
Otaváci se postarali o zábavu a hry pro
děti, došlo i na hledání Prácheňského pokladu, ale nalezen nebyl, patrně nám asi
ještě není tak zle, aby se nám brány pokladu otevřely.
V úvodu jsem si dovolila použít frázi jedné z mnoha country písní, které provázely
celé „Odpoledne na Práchni“ a dotvářely
úžasnou atmosféru pohody a klidu.
Ráda bych na tomto místě poděkovala za
nezištnou a profesionální práci všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu celé akce. Je mi ctí s Vámi pracovat.
Markéta Bučoková, OPPŠK

Úspěšné družstvo Otavské plavby

Odpoledne na Práchni
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19.00 ZHL – Program lidových písní
z Chodska, M. Kaplan, J. Fiala, velký sál
zámku

14.00 Ševcovská pohádka – divadelní
představení
15.00 Středověká hudba Gutta
16.00 Perníková chaloupka – divadelní
představení
17.00 Šermířské vystoupení – Romantika
Plzeň
18.00 Středověká hudba Gutta
19.00 Šermířské vystoupení – Romantika
Plzeň
19.30 Lucerna – divadelní představení
22.00 JAM4U – Koncert
Během celého odpoledne doprovodný
program pro děti – skákací
trampolína, tvarovací balónky, jízdy
historickým autem, malování na
obličej

09.30 Mše sv. kostel sv. Petra a Pavla
15.00 posezení s písničkou Roštovanka ,
kulturní dům

Oznámení

6. zasedání Zastupitelstva města Horažďovice

pondělí 27. 6. 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Horažďovicích
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Zajímavá místa
Prácheňska a okolí
Vaše příspěvky, které můžete zasílat na
email:
bucokova@muhorazdovice.cz.
U jednotlivých fotografií zveřejníme na
přání jméno autora.
Vrch Prašivice u Nalžovský Hor – svérázný lesní park, který je celý přizpůsoben k lákavým procházkám. Poblíž
jezírka sídlí velký kamenný drak, želva
a pamětníci vzpomínají nejen na čápa,
ale i obrovské dřevěné muchomůrky a trpaslíky. Hrabě Ludvík nechal na Prašivici
postavit kolem roku 1840 umělou zříceninu hradu Ballymote, která skutečně
dodnes stojí v Irsku – rodné zemi Taaffů,
15 mil jižně od města Sligo.

Ve kterém státě a kterém městě
trávil K. H. Borovský léta exilu?

Kultura
Zámecké hudební léto

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

M. Kaplan, J. Fiala

pátek 22. července 2011 v 19.00 hodin
velký sál Městského muzea v Horažďovicích
Letošní ročník Zámeckého hudebního léta
bude sedmnáctým v řadě. Taková tradice je
už hodná úcty a zasluhuje naši pozornost.
Z pověření Rady Města Horažďovice oslovil
naše občanské sdružení pan Karel Zrůbek,
starosta města, s nápadem, zda bychom si
k úspěšně rozeběhnutým koncertům Ševčíkových hudebních večerů v hotelu Prácheň
nechtěli přibrat ještě péči o zajištění koncertů v zámku v rámci Zámeckého hudebního
léta. Provozování koncertů ve velkém sálu
Městského muzea je specifické hned v několika ohledech: malovaný sál je sice velice
reprezentativním prostředím pro různé společenské akce, zároveň však vyžaduje určitou ohleduplnost a šetrnost právě vzhledem
k zmíněné nástěnné výzdobě. Jistě je na místě
snaha udržet sál i do budoucna v co nejlepším
stavu, a tak je například vhodné respektovat
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doporučený počet sedadel v sálu. V zimě je sál
jen omezeně využitelný, pro pravidelnou koncertní činnost se zužitkovat nemůže, v sálu
chybí vytápění. Nízké zimní teploty rovněž
neprospívají klavíru, který je v sálu umístěn.
Rozhodnutí zastupitelů města o zprovoznění secesního sálu v hotelu Prácheň a o jeho
vybavení kvalitním akustickým nástrojem
se v těchto souvislostech ukazuje jako velice prozřetelné. Město získalo celoročně
použitelný koncertní sál s vynikající akustikou, který zde po léta chyběl. Přesto však by
byla škoda zcela opustit dlouholetou tradici
koncertů v zámku, již jen při vzpomínce na
obětavou práci mnoha lidí, kteří po sametové revoluci ze zcela zanedbaného prostoru
pomohli postupně udělat kultivované společenské prostředí. Naše občanské sdružení
přijalo výzvu zastupitelů města a rozhodlo se
pomoci také při zajištění kvalitních koncertů
v zámku. Dohodli jsme, že letos poprvé uspořádáme v zámku pouze dva koncerty, neboť
pochopitelně chceme brát ohled na muzejní
sezónu, která je v létě v plném proudu, dále
pak i na historické prostředí sálu. Shoda postojů našeho sdružení s názory paní Hany
Smetanové, ředitelky muzea, ve věci pořádání koncertů v muzeu je rovněž úplná.
Prvním koncertem letošního Zámeckého
hudebního léta bude milé vystoupení dvou
západočeských rodáků, nadšených sběratelů
lidových písní z Chodska, Plzeňska a z jižních Čech. Duo profesorů Konzervatoře
v Plzni tvořené Martinem Kaplanem (housle, zpěv) a Josefem Fialou (viola, zpěv) patří
mezi ty výborné muzikanty, kterým učarovala
prostá lidová tvorba. Sami umělci se snaží vystihnout jadrnost, bezprostřednost i jímavost
lidových písní přirozeným vystoupením založeným na lidovém zpěvu s takřka geniálním
smyčcovým doprovodem náročným na velké
improvizační schopnosti obou účinkujících.
Přednesou nám, jak sami říkají, písně podle
momentální nálady své i posluchačů v publiku, velmi pravděpodobně se dočkáme i písní
pro nás již zcela zapomenutých, které muzikanti našli při své sběratelské činnosti v terénu. Umělci jistě neodmítnou na závěr zahrát
i oblíbené písně na přání diváků, na které se
třeba v pořadu nedostalo. Zpěv publika je za
všech okolností vítán!
Pro úplnost: původně ohlášený soubor italské barokní hudby Ensemble In Cordis jsme
z účinkování v letošním roce omluvili. Právě
v termínu plánovaného koncertu získali totiž
relaci k natáčení CD v Itálii, to se českým souborům nestává každý den. Věříme, že hudebníky horažďovickému publiku představíme
v některé z příštích sezón.
Vstupné na koncert činí 100 Kč, zlevněné
vstupné 50 Kč (děti, studenti, důchodci a rodiče na rodičovské dovolené). Těšíme se na hojnou návštěvu a na společný příjemný večer.
Ing. Jitka Kutišová,
občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s.

Setkání s Kamilou
Moučkovou
18. května se stala Oblastní charita Horažďovice místem setkání bezmála šedesáti seniorů s televizní a rozhlasovou
hlasatelkou Kamilou Moučkovou a spisovatelkou Petrou Braunovou. Akce nesla
název „Nejsem žádná lvice“, stejně jako
kniha, která je výsledkem společného úsilí
těchto dvou dam.

|

Zahájení sezony
v muzeu
V neděli 29. května jsme zahájili novou
muzejní sezonu. Hosty přivítal pan starosta a zazpíval nám dětský sbor Kvítek pod
vedením paní učitelky Slepičkové. V letošním roce otevíráme dvě výstavy. První
s názvem Najdi si svého pradědečka je pro
všechny, kteří se pomocí fotografií chtějí přenést do minulých časů a najít nejen
pradědečka, ale i kamarády a známé. Na
výstavě je sešit, do kterého mohou všichni
zapisovat své postřehy a jména osob, které
poznají. Za každý zápis budeme rádi.

Kamila Moučková v Horažďovicích

Trénování paměti
O tom, že paměť nejsou žádné čáry, se přesvědčili účastníci třídenního kurzu zaměřeného na vysvětlení a nácvik technik práce s dobrou pamětí, který pořádala v průběhu měsíce
května Městská knihovna Horažďovice.
Petra Tomešová

Veselé Řáholení
V pátek 19. 6. jsme byli v knihovně na „ŘÁHOLENÍ“, protože bylo sté výročí narození Václava Čtvrtka. Čekalo nás mnoho zajímavých soutěží. Nejzábavnější a nejtěžší
bylo stavění jičínské věže z kostek.
Za snahu jsme byli všichni odměněni.
Těšíme se na další akce.
Třeťáci, ZŠ Komenského

Jičínská věž v našem architektonickém
zpracování

Zahájení sezony starostou města
Ve věži je výstava pana Jiřího Vašků s názvem Po cestách, které zarostly. Jedná se
dokumentaci židovských památek na Horažďovicku s vysvětlujícími texty a také
umělecké fotografie židovských motivů.
Těšíme se na všechny návštěvníky.
Hana Smetanová

Příběh svitku Tóry
a dnešek
Tento příběh začíná v průběhu 2. sv. války. Od roku 1939 Židé z nařízení Říšské
vlády postupně odevzdávali všechen svůj
majetek. Před transportem do Terezína,
který byl v listopadu 1942, museli odevzdat i nejdůležitější vybavení synagogy,
včetně svitků Tóry. Všechny tyto předměty z Čech a Moravy byly odvezeny do
Židovského muzea v Praze. Svitky Tóry,
nejposvátnější z předmětů, obsahují hebrejský text Tóry, což je Pět knih Mojžíšových. Svitek je ručně psán školeným
písařem, je sešitý z několika dílů, dlouhý
zhruba 20 metrů a po dokončení je navi-
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ražďovic a přece jim úcta k zemřelým velela, aby podnikli cestu až k nám a pomodlili
se na hřbitově za mrtvé. Návštěva dopadla
velice dobře, hosté byli dojati a spokojeni
a za nás, kteří jsme je doprovázeli, mohu
říci, že ani nám se dojetí nevyhnulo.
Hana Smetanová

Nakonec jsme bojovali o 5. a 6. místo se
ZŠ Sušice–Lerchova, které jsme podlehli
6:0. Soupeř byl jasně lepší.
První místo obsadila ZŠ Nýrsko–Školní, která postupuje do krajského finále do Plzně.
Věřím, že příští rok podáme lepší výkon
a skončíme na medailových pozicích.
Vojta Špička, 4.B

Vážení spoluobčané a děti.
V pátek 22. července 2011 bude v místním kině v Horažďovicích uvedena premiéra pohádky od pana Zdeňka Trošky
Pan Jaroslav Fischl
nut na dřevěné tyče s ozdobnýmí držadly.
Proti rozvinutí je zajištěn tzv. povijanem
a je uchováván ve svatostánku v synagoze.
Skončila válka, ti kteří měli to štěstí a přežili, se vraceli domů. Svitky ze synagog ale zůstaly v Praze a byly uskladněny v synagoze
v Michli. V roce 1964 prodává tehdejší vláda
ČSSR celkem 1564 svitků do Londýna, kde
byla založena instituce s názvem The Czech
Memorial Scolls Centre. (www.westminstersynagogue.org) Svitky byly restaurovány, zjištěno datum napsání a původní místo,
kde svitky sloužily.
Celkem 12 svitků z Horažďovic se dostalo
přes tuto organizaci do Westminsterské
synagogy v Londýně. Trvale zde zůstaly jen
dva, z nichž jeden byl napsán v roce 1841.
Další byly předány do Kanady, USA a Izraele. Dne 25. května k nám přijeli členové
židovské obce z Westminsteru, aby si prohlédli město, odkud svitky Tóry pocházejí.
Již dlouho se velice zajímají o minulý život
židovské komunity v Horažďovicích. Dalším milým hostem byl i pan Jaroslav Fischl
se synem. Naší tlumočnicí byla paní Petra
Kozová, které patří náš veliký dík a která
velice přispěla ke zdárnému průběhu akce.
Návštěvu uvítal v zámku pan starosta
a na jejich přání zazpíval sbor Prácheň,
který znali z historie Horažďovic a věděli, že v něm zpívali i Židé. Pak jsme šli na
prohlídku města, kde nám byl průvodcem
pan Fischl, navštívili jsme několik domů,
ve kterých před válkou žili Židé. Zastavili
jsme se také u pamětní desky a prohlédli si
místo, kde stávala synagoga.
Další cesta nás vedla na nádraží, odkud
odjížděly transporty do Terezína. Na přání hostů pan Fischl vyprávěl do kamery,
jak transport probíhal, aby byla zachována vzpomínka pamětníka.
Návštívili jsme i židovský hřbitov, kde rabín Thomas Salamon přečetl jména všech,
kteří zahynuli v koncentračních táborech
a vedl hebrejské modlitby. Program celého
dne tak vyústil ve velice dojemný okamžik,
kdy jsem si uvědomila, že jediné co spojuje
hosty z Londýna s Horažďovicemi jsou dva
svitky Tóry. Nikdy neznali nikoho z Ho-

„Čertova něvěsta“
V 17.00 hodin bude autogramiáda
a beseda s panem Zdeňkem Troškou.
Který se na Vás moc těší. Promítání pohádky začne v 17.30 hodin.
Srdečně Vás Všechny zve
Zdeněk Troška a Josef Jirsa

Zdeněk Troška, Josef Jirsa

Sport
Fotbalový turnaj
v Mochtíně
Dne 25. 5. 2011 jsme se my z fotbalového
družstva ZŠ Komenského ul. 211, Horažďovice, zúčastnili okresního finále kategorii B ve fotbale MC Donald’s Cup pořádaném v Mochtíně.
Vyjeli jsme autobusem v 6.45 za doprovodu paní učitelky Motlové a paní Fuščičové. Ve své skupině jsme soupeřili
s fotbalisty ze ZŠ Nýrsko–Komenského,
Měčín, Klatovy–Plánická. Nad Nýrskem
jsme jednoznačně zvítězili 2:1 po gólech
Jéni Formana, Měčín nás bohužel porazil 3:0 a s týmem Klatov jsme po velkém
boji a podle našeho po chybném verdiktu
rozhodčího, který nám neuznal penaltu
po faulu na Jéňu Formana, který byl zdatným a obětavým útočníkem, remizovali
0:0. Horší skóre nás posunulo na konečné
3. místo ve skupině.

FK Horažďovice slaví
dvojí postup!
Jaro se fotbalistům FK Horažďovice skutečně vydařilo.
A tým mužů po sestupu do I. A třídy nastoupil do nové sezóny s novým trenérem
Michalem Čadkem a jednoznačným cílem, tím byl návrat do krajského přeboru.
Pohromadě zůstal základ mužstva včetně
stávajících opor (mj. Tomáš Jůda, Ondrěj
Stulík), který manažer Milan Koželuh
s trenérem Čadkem doplnili o několik
posil (brankář František Jarolím, Petr
Čadek, navrátilec Vlastimil Beránek). Na
začátku soutěže týmu v několika zápasech
pomohl a na jaře se vrátil ze Skotska již
definitivně Ondřej Koc. Po podzimu patřilo týmu čtvrté místo se ztrátou 7 bodů na
vedoucí rezervu Domažlic. Na jaře ovšem
naši hráči zvládli osm zápasů bez ztráty
bodu a až ve 24. kole remizovali v Blovicích. První jarní porážku okusili dokonce
až na konci května v Sušici, kdy již měli
v kapse vítězství v I. A třídě tím i postup!
Je třeba ještě připomenout obdivuhodnou
šňůru – stadion na Lipkách se stal pro
naše soupeře skutečně nedobytnou pevností. Všech 15 domácích zápasů naši hráči vyhráli! A navíc, před posledním kolem,
měli horažďovičtí fotbalisté na svém kontě
nejvíce vstřelených i nejméně obdržených
branek! Králem střelců byl před posledním kolem Petr Mičkal (18 branek). Postup je ovšem zásluhou celého mužstva.
Obdobný úspěch se podařil i družstvu žáků
pod vedením trenéra Jiřího Motla. Ti se
vrací do krajského přeboru dokonce po 6 letech! A i tady se jedná o výsledek celé party,
zvýrazněný tím, že ani jednou neprohráli!
Zvláštní poděkování ovšem určitě zaslouží
zkušení hráči Vašek Vrzal, Aleš Vachuška,
Tomáš Greger a Filip Vaněček, kteří odcházejí do dorostu. Přejeme jim i v této kategorii hodně úspěchů. Nejlepšími střelci se
stali s 18 brankami Aleš Vachuška a Jirka
Motl ml. Díky postupu do krajského přeboru vznikne nové družstvo mladších žáků.
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A nesmíme zapomenout ani na velice
úspěšné áčko dorostu. To si postup do
krajského přeboru vybojovalo již loni.
Letos jako nováčci podali skvělý výkon
a před posledním kolem již nemůžou obsadit horší než třetí příčku! Během sezóny
se u týmu vystřídali trenéři, Václava Staňka po podzimu nahradil Jiří Brabec, jako
asistent pomáhá Václav Dušek ml., trenér
B mužstva. Nejlepším střelcem se stal
Josef Nauš se 14 brankami. Opět připomeňme úspěšnost v domácím prostředí,
na Lipkách žádný zápas neprohráli v normální době. A v další sezóně budeme mít
dorostenecká družstva tři! K áčku a béčku
přibudou ještě díky reorganizaci krajského přeboru i mladší dorostenci!
Ještě bychom rádi jménem FK Horažďovice poděkovali fanouškům za přízeň věnovanou našemu klubu a také všem sponzorům za pomoc. Všem přejeme krásnou
dovolenou či prázdniny a v srpnu na Lipkách zase na shledanou!
Daniel Martínek, FK Horažďovice

Horažďovičtí fotbalisté

Petr Voruda je
juniorským mistrem
Evropy v nohejbale
Horažďovický nohejbal si o prvním červnovém víkendu připsal úspěch, který přesahuje tuzemské hranice. Petr Voruda se
totiž ve španělské Vitorii stal juniorským
mistrem Evropy v singlu, tedy v nejmladší
nohejbalové disciplíně, kdy na každé straně sítě stojí jen jeden hráč. Česká juniorská výprava navíc získala i zlaté medaile
ve dvojicích a stříbro z trojic.
Palubovka sportovního centra BAKH
v hlavním městě Baskicka, které je domovem loňského vítěze španělské basketbalové ligy a přemožitele slavné Barcelony
Saski Baskonia, českému reprezentantovi svědčila.
Ovládl už základní skupinu a vytvořil
si dobrou pozici před vyřazovací částí.
„Moje disciplína byla velmi vyrovnaná
a fyzicky asi nejnáročnější. Nejtěžší zápasy ve skupině jsem sehrál se Švýcarem
a Slovákem, oba byly třísetové, ale oba se
mi podařilo zvládnout. Složitý byl pak se-
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Z radnice
Upozornění

Horažďovický junior Petr Voruda ve Španělsku
mifinálový duel s Francouzem. Ten byl ve
výborné formě, ale v rozhodujícím třetím
setu mu trochu došly síly,“ popisuje svou
cestu šampionátem sedmnáctiletý odchovanec horažďovického nohejbalu.
Ve finále turnaje na něj znovu čekal reprezentant Slovenska. „Soupeř byl hodně
sebevědomý. Mně se zpočátku nedařilo
podle představ a ztratil jsem první set. Pak
jsem ale začal hrát uvolněně, průběh zápasu otočil a ve třetím setu jsem ho porazil,“
říká Petr Voruda.
Ten si podle svých slov evropský šampionát užil. „Celá akce byla výborně zorganizovaná. Pocit, když pro mě hráli českou
hymnu, byl nepopsatelný. Splnil se mi můj
největší sportovní sen,“ radoval se český
juniorský reprezentant, který si kromě
zlaté medaile ze singlu přivezl i stříbrný
kov z trojic, kde plnil roli náhradníka.
Radost samozřejmě zavládla i v mateřském oddíle. „Pro nás je to velká reklama
a zároveň indicie, že jdeme ve výchově
mládeže po správné cestě. Pro ostatní
mladé hráče pak může tahle medaile být
dobrou motivací k tomu, aby na sobě pracovali a třeba si vybojovali podobnou šanci v národním výběru,“ uvedl předseda
horažďovického nohejbalu Radek Hokr.
HH

POZVÁNKA

ATRIUM CUP 2011
14. ročník turnaje v malé kopané
v TŘEBOMYSLICÍCH

Upozorňujeme občany na povinnost
uhradit nejpozději do 30. 9. 2011 místní
poplatek z odpadu za 2. pololetí 2011.
Poplatky je možno zaplatit hotově v pokladně MěÚ v přízemí budovy radnice
v úředních dnech pondělí, středa 8–11
a 12–16 hod. a pátek 8–11 hod. nebo
poštovní poukázkou, které budou rozesílány v průběhu měsíce srpna–září.
Včas nezaplacené poplatky budou dle
platné Vyhlášky navýšeny až na trojnásobek a bude přistoupeno k jejich vymáhání včetně nákladů souvisejících.
Dana Havránková, finanční odbor

Skončil 4. ročník
Soutěže ve sběru
hliníku…
V polovině května jsme ukončili soutěž ve
sběru hliníku, která byla určena třídním
kolektivům místních školských a předškolských zařízení. Hlavním cílem této
ekologicky zaměřené soutěže je upozornit
na různorodost odpadů, které produkujeme, obklopují nás, ale při současném
hektickém způsobu života nám dospělým
mnohdy nezbývá čas si to uvědomit. Chybí nám potřebné informace a často i ten
čas potřebné informace hledat. Celá řada
odpadů je využitelná, mohla by aspoň částečně nahradit primární suroviny, pokud
by neskončila na skládkách.
Soutěž vyhlásilo město Horažďovice
a v právě končícím školním roce 2010/2011
probíhala již počtvrté. Letos se do soutěže
zapojilo celkem 20 třídních kolektivů. Své
zástupce měly obě mateřské a obě základní
školy. Děti sbíraly hliníkové obaly z potravin, hliníkové folie apod., s výjimkou plechovek od nápojů. Celkem se nám podařilo
nashromáždit úctyhodných 210,36 kg,
které jsme předali zpracovateli.

zápis týmů 5. 7. 2011 do 9.00 hod
systém 4 + 1
info:
trebomyslice@centrum.cz
tel. 606 683 915
Večer taneční zábava,
hraje Casa na Dranc!
Nejlepší sběrači s panem starostou
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Touto cestou bychom rádi poděkovali těm,
kteří se shromažďováním hliníku dětem
pomáhali, hlavně rodičům a učitelům, protože svým kladným přístupem se postarali,
aby se soutěž pro děti stala atraktivní.
Zúčastněné kolektivy se podle množství
nasbíraného hliníku v soutěži umístily následujícím způsobem:
1. místo:
Rybičky, Křesťanská MŠ
2. místo:
Berušky, MŠ Loretská
3. místo:
Ovečky, Křesťanská MŠ

27,92 kg
26,48 kg
24,55 kg

4.–20. místo:
4. B. ZŠ Komenského
14,13 kg
3. B. ZŠ Komenského
13,89 kg
Broučci, Křesťanská MŠ
11,85 kg
4. A. ZŠ Komenského
10,87 kg
1. tř. ZŠ Komenského		
10,81 kg
3. A. ZŠ Komenského
9,65 kg
Motýlci, MŠ Loretská
8,30 kg
Včelky, MŠ Loretská		
8,03 kg
2 A. ZŠ Komenského		
7,70 kg
1. B ZŠ Blatenská			
6,62 kg
Ptáčkové, Křesťanská MŠ
6,46 kg
Hvězdičky, MŠ Loretská
5,65 kg
5. B. ZŠ Blatenská			
5,44 kg
5. A. ZŠ Komenského
4,69 kg
1. A. ZŠ Blatenská			
3,21 kg
5. A. ZŠ Blatenská			
2,07 kg
2. B. ZŠ Komenského
2,04 kg
Dne 10. června proběhlo na radnici slavnostní vyhodnocení soutěže, kde pan starosta odměnil tři nejúspěšnější kolektivy
pěknými věcnými cenami.
Všem zúčastněným děkujeme a vítězným
kolektivům blahopřejeme!
Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí

Rada města
23. 5. 2011
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti MIRAS – stavitelství a sanace, s. r. o., na realizaci díla „Sanace vlhkého zdiva čp. 3, Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 1 070 309,04 Kč
+ DPH
souhlasí s umístěním novostavby prodejny a garáží k domu čp. 124 v Horažďovicích na hranici s pozemkem p. č. 2683/1
v k. ú. Horažďovice a přesahem střechy
nad výdejním oknem prodejny do vzdálenosti 80 cm nad pozemek p. č. 2683/1
schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č.
841/3 v k.ú. Horažďovice
neschvaluje návrh Ing. Jiřiny Jelínkové, Komenského 87, Jaroměř na změnu
funkčního využití pozemků p.č. 774/1,
672/1,2 k. ú. Horažďovice v rámci nového
územního plánu

schvaluje u příležitosti 630. výročí založení
obce a 85. výročí od založení SDH Třebomyslice, tisk propagační publikace o části obce Třebomyslice v množství 500 ks
(350 ks propagace, 150 ks prodej), schvaluje
cenovou nabídku 36 080 Kč včetně DPH
schvaluje snížení nájemného z pronájmu
restaurace v aquaparku, z důvodu rekonstrukce a modernizace aquaparku za měsíc září 2011 o 4 000 Kč a za měsíc říjen
2011 o 2 000 Kč
schvaluje cenovou nabídku společnosti ORTEX spol. s r. o., na propojení informačních
systémů Orsoft RADNICE a GEOVAP za
celkovou cenu 61 488 Kč včetně DPH
schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Úpravna vody Horažďovice – úpravy technologie“ zadávanou dle zákona
č. 137/2006 Sb
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti CORRECT OKNA s. r. o.,
s nabídkovou cenou ve výši 1 435 403 Kč +
DPH, pro stavební akci s názvem „Výměna oken v bytových domech čp. 704, 705,
710, 711, 712, 713 v Horažďovicích“

Rada města
6. 6. 2011
schvaluje projektovou dokumentaci stavby „Horažďovice – Třebomyslická ul.
a malý městský obchvat“ k žádosti o stavební povolení

rozhodla o přijetí nabídky společnosti
Prolemax, na prodej lanového kolotoče
pro část města Komušín za dohodnutou
kupní cenu 88 334 Kč + DPH
schvaluje záměr divadelního spolku Tyjátr uskutečnit divadelní představení
hry Čarodějky ze Salemu v Panské zahradě v rámci městských slavností dne
25. 6. 2011
schvaluje rozdělení příspěvků na kulturní a sportovní činnost pro rok 2011 dle
přiložené přílohy a bere na vědomí zápis
z jednání příspěvkové komise za období
březen–květen 2011
v návaznosti na usnesení RM 10/22 ze dne
14. 3. 2011 schvaluje poskytnutí příspěvku 50 tis. Kč občanskému sdružení Hudba
bez hranic, na dofinancování koncertní
sezóny v Horažďovicích v roce 2011 (Ševčíkovy hudební večery 7 koncertů, Zámecké hudební léto 2 koncerty)
schvaluje navýšení rozpočtu Městské
knihovny Horažďovice o 41 500 Kč na
projekty Děti a čtení 2011, Prácheňsko digitálně – 6. etapa. Dofinancování bude zajištěno z rozpočtové rezervy na § knihovny rozpočtovým opatřením
v záležitosti úpravy travnaté plochy za
Aquaparkem: schvaluje provedení úpravy
travnaté plochy – založení nového trávníku – za Aquaparkem a rozhodla o přijetí
cenové nabídky společnosti TESKAHOR
spol. s r. o. na „založení travnatého hřiště
v Horažďovicích“ ve výši 58 329 Kč + DPH

MĚSTO HORAŽĎOVICE
organizační složka
TECHNICKÉ SLUŽBY
nabízí k prodeji

PLUH APO 150 dvouradliční
obracecí - nesený
Rok výroby 1990, nepoužívaný
8 000.-Kč
Bližší informace
p. Němec, tel. : 775 960 290

KOMBINÁTOR - SET
rok výroby 1990, nepoužívaný
cena :3 000 .- Kč
Bližší informace
p. Němec, tel. : 775 960 290
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a schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě
s FK Horažďovice o. s., kterým se upravuje
údržba upravené plochy a zajištění poskytnutí plochy dalším uživatelům
schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rozšíření systému CZT Horažďovice“

Školy

„rautem“, který pro své děti připravili jejich
rodiče, za což jim také velice děkujeme.
A co nás ještě do začátku prázdnin čeká?
Focení dětí, ukončení plaveckého výcviku,
návštěva obou základních škol s budoucími
prvňáčky, divadélko Dráček a nejočekávanější akce KMŠ – 23. června spaní předškoláčků v naší školičce, při kterém děti
čeká cesta za pokladem spojená s plněním
úkolů, opékání vuřtů a soutěže na školní
zahradě. Možná, že i letos nás poctí svou
návštěvou Bílá paní.
Jak si sami můžete přečíst, tak u nás není
čas na nudu a poslední dny do prázdnin
prožíváme s úsměvem, radostí a těšením se
na prázdniny.
Všechny děti a zaměstnanci KMŠ Duha
přejí všem léto plné pohody a sluníčka.
Jitka Nejedlá, KMŠ

Křesťanská mateřská
škola
Čas prázdnin se již neúprosně blíží, avšak
v naší duhové mateřince to stále ještě žije.
V měsíci květnu jsme zdárně absolvovali
školní výlet do Pohádkového domu v Plzni,
kde se děti setkaly se známými postavičkami z Večerníčka. Byl zde pro ně připravený
bohatý program, přivezly si spousty zážitků
a papírové myšky, které jsme samy vyrobily.
Na konci května slavily děti společně s velkými kamarády ze Základní školy Komenského svůj svátek. Žáci devátých tříd již
tradičně pro školky připravili hezké dopoledne plné soutěží, úkolů a samozřejmě odměn. Moc děkujeme.
V pátek 10. června nás čekaly hned dvě důležité akce. Dvě třídy z naší školičky, Rybičky a Ovečky, byly úspěšné ve sběru hliníku
a na městském úřadě jim byly předány věcné ceny. Odpoledne nás čekalo slavnostní
„pasování předškoláků na školáčky“ spojené s divadelním představením a bohatým

Slavnostní pasování prvňáčků

Slunce, seno,
maliny, už jsou tady
prázdniny!
Školní rok se přiblížil do svého závěru a nás
všechny čekají krásné letní dny. Na léto se už
těší i všechny děti. Některé budou s rodiči
cestovat, jiné pojedou za babičkou, jiné si
budou užívat doma se svými rodiči. Na každého čeká nějaké to letní překvapení.
I u nás Na Paloučku něco skončí. Téměř
tři desítky dětí po prázdninách zasedne do
školních lavic. Chtěla bych všem budoucím
školákům popřát krásné poslední školkovské prázdniny a věřím, že na školku budou
dlouho vzpomínat.
Všem rodičům děkuji za spolupráci a pomoc, poděkování si zaslouží rovněž další kamarádi a přátelé naší školky, jejichž pomoc
je velmi milá.
Vám rodičům přeji hezké léto, zdárně prožitou dovolenou a hezké chvíle se svými dětmi.

Palouček plný dětí
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Palouček v létě příliš odpočívat nebude.
Čeká nás rozsáhlá rekonstrukce celé MŠ,
která začne již v polovině července. Takže
po prázdninách se sejdeme již v nově rekonstruované školičce.
Mějte se všichni krásně a po prázdninách se
opět přihlásíme se svými střípky.
Marie Sládková

ZŠ Komenského
Mladí zdravotníci ze ZŠ
Komenského obhájili 3. místo
Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy pořádá každoročně v dubnu
okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků I. a II. stupně. Mladí zdravotníci
ze ZŠ Komenského v Horažďovicích se jí
účastní pravidelně. V letošním roce bylo
obzvlášť těžké sestavit družstvo mladších,
protože se od září v kroužku pečlivě připravovalo dvacet dětí. Starších zdravotníků pracuje osm, ale jedná se ve velké míře
o žáky s dlouhodobým zájmem o záchranářství. Toho si vážím a děkuji jim za pěkný
příklad, který dávají mladším.
Letos se okresní kolo soutěže uskutečnilo ve středu 13. dubna v lesoparku Vodojem v Klatovech. Ten den panovalo velmi
chladné a větrné počasí. Všechny úkoly
se plnily pod širým nebem. Děti byly tak
zkřehlé, že nemohly ani udržet obinadlo.
Třícípé šátky jim bral vítr. Prostě letos
nám počasí nepřálo.
Družstvo Mladých zdravotníků I. stupně ve
složení: Jan Pícka (kapitán), Jolana Slepičková, Adéla Zálabská, Simona Škantová,
Jan Motl, obsadilo krásné 3. místo. Oběma
Janům se tak podařilo obhájit loňský výsledek. Pro představu – děti musí transportovat raněného, každé z nich si vylosuje dva
úkoly z obvazové techniky (např. šátkový
obvaz břicha, rozbíhavý obvaz kolene), na
resuscitační loutce ukazují dýchání z plic
do plic a nepřímou masáž srdce, nejtěžší je
ošetření poraněných na stanovištích. Tady
musí kapitán vyhodnotit situaci a rozdělit
práci tak, aby hlídka zachránila oba zraněné. Děti si zaslouží pochvalu a myslím si,
příště už nezapomenou říct: „Bereme si rukavice.“ Tato větička je totiž stála 10 bodů
a jak jsme se dozvěděli po skončení soutěže, na druhé místo jim chybělo 9 bodů.
Družstvo Mladých zdravotníků II. stupně
ve složení: Jan Grolmus (kapitán), Šárka
Stulíková, Iva Kuderová, Marie Makovcová, Jakub Vondryska, skončilo na 10. místě. Starší zdravotníci mají mnohem těžší
úkoly. Rozhodují i mezi třemi poraněnými, komu poskytnout pomoc nejrychleji.
Myslím si, že mnozí z nás dospělých by si
nevěděli rady v situacích, které letos čekaly
na starší zdravotníky. Obvazovou techni-
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žoval, mohl si opékat uzeninu, nebo svlažit
tělo v poměrně teplé Otavě.
Celá „expedice“ se moc vydařila, jen zpět
do školy na odpolední vyučování se nám
vůbec nechtělo. Děkujeme panu Aleši
Červenému za nevšední zážitek a horažďovickému muzeu za to, že takové programy
školám nabízí.
6. A a 6. B ZŠ Komenského

Mladí zdravotníci

Slavnostní průvod městem

ku a transport zvládlo družstvo bez ztráty
bodu, což svědčí o tom, že ani jeden z členů družstva nepodcenil přípravu a pilně
trénoval. Přiznávám, že ambice Mladých
zdravotníků II. stupně byly vyšší, ale ne
vždy se daří podle představ. Nesmutněte,
vy jste udělali, co bylo ve vašich silách.
Děkuji všem členům zdravotnického
kroužku za celoroční práci, soutěžícím za
vzornou reprezentaci školy.
Libuše Motlová

Po vyhodnocení se celý olympijský průvod
přesunul na fotbalové hřiště na Lipkách.
Zde si soutěžící mohli vyzkoušet spoustu
různorodých soutěží, přičemž za každou
splněnou soutěž dostali razítko. Pokud
těchto razítek nasbírali určitý počet, mohli
si jít pro cenu z bohaté tomboly, která byla
připravena pro aktivní soutěžící.
Na závěr bychom chtěli moc poděkovat
paní učitelce Baarové za tento skvělý nápad, který nám přinesl mnoho poznatků
i zábavy. Díky patří také našim „přátelům
školy“ a všem účastníkům z řad veřejnosti
i všem ostatním, jež se na realizaci projektu
jakýmkoli způsobem podíleli.
Nesmíme také zapomenout poděkovat
FK Horažďovice, zastoupenému Michaelem Formanem, za propůjčení areálu fotbalového hřiště a dalšího přilehlého zázemí.
Klub je i na dále připraven, v případě zájmu, spolupracovat s neziskovými organizacemi či na podporu charitativní činnosti
poskytnutím prostor pro další akce.
Počasí nám díkybohu také přálo, a nejen
proto byla účast hojná, takže myslíme, že
jsme si den všichni náležitě užili.
Hana Stulíková & Marie Kolářová 7. A

Letem světem – reportáž
Dne 20. 5. 2011 vyvrcholil náš celoroční
projekt „Letem světem“. Jak už bylo několikrát zmiňováno, každá třída ZŠ Komenského Horažďovice v tomto projektu reprezentovala „svůj“ stát a snažila se ho co nejvíce
přiblížit široké veřejnosti. V první polovině
letošního školního roku jsme se věnovali
zejména výzdobě tříd, zatímco v druhém
pololetí jsme svou pozornost zaměřili na
výrobu kostýmů pro závěrečný slavnostní
průvod Horažďovicemi a rekvizit potřebných k „olympijským disciplínám“.
Naše tvrdá celoroční práce nakonec přinesla své ovoce. Dopoledne 20. května
jsme strávili dolaďováním posledních detailů na našich převlecích, transparentech
a soutěžích, ale to hlavní začalo až ve 14.30,
kdy celá „Stará“ škola vyrazila do ulic města Horažďovice.
Když průvod dorazil na náměstí, všichni
účastníci se shromáždili před městským
úřadem, kde proběhlo vyhodnocení soutěže
o nejlépe ztvárněnou zemi. Pro porotu bylo
rozhodování jistě velice obtížné, protože
všechny třídy se moc snažily, aby jejich kostýmy vypadaly co nejvěrohodněji. Dle mého
názoru se to všem podařilo, ale vítěz mohl být
jen jeden. Porota se nakonec usnesla, že nejlépe vypadala třída 3. B paní učitelky Pomplové,
která představovala švédské Vikingy.

Rýžování na Otavě
Poslední květnový den na nás po první vyučovací hodině čekalo dobrodružství. My,
žáci obou šestých tříd ze ZŠ Komenského,
jdeme rýžovat zlato.
V devět hodin jsme netrpělivě čekali před
horažďovickým muzeem na pana Aleše
Červeného, který byl hlavním vedoucím
naší dějepisné exkurze. Ačkoliv byl obtěžkán nutným vybavením pro rýžování,
měli jsme co dělat, abychom mu stačili. Za
hezkého počasí jsme se dostali do zátočiny
řeky Otavy (přibližně v místech statku).
Po zajímavém povídání o historii rýžování
zlata na Prácheňsku a o životě Keltů následovala praktická ukázka rýžování. Vše
vypadalo jednoduše, ale první nedočkavci
se brzy přesvědčili, že kilogram zlata, jak
si někteří plánovali, si domů neodnesou.
Postupně se začalo dařit a zlatinek nalepených na modrých kartičkách přibývalo.
Mnoho z nás si odneslo v průhledných ampulkách také malé rubíny. Kdo právě nerý-

ZŠ Blatenská
Majáles 2011
Dne 3. 6. konečně vypukl očekávaný a pečlivě připravovaný MAJÁLES, který je každoročně věnovaný dětem. Většina z nich
poslední dny netrpělivě odpočítávala a nemohla se dočkat, až nastane tento okamžik.
Páteční ráno dalo novou podobu mnoha
tvářím. Najednou před školou stálo několik
sympatických mráčků pozorujících malé
kouzelníky, kteří předvedli pár svých triků
a zaříkadel, k nim potřebovali pěkně ořezané barevné pastelky pochodující za nimi.
Plastové figurky vyskočily ze své skrýše
a vydaly se s námi na náměstí. Dále se k nám
připojily roztomilé pohádkové postavičky
– ŠMOULOVÉ, jimž to také velmi slušelo.
Samozřejmě nesměly chybět známé historické osobnosti ze starověké a středověké
doby. Doufáme, že jejich pokřiky probudily
pouliční ospalce z páté třídy a malé blázínky ze sedmého ročníku. Naopak mafiánské
podsvětí snad zůstalo v klidu. Nenechali se
zahanbit ani sportovní nadšenci, pracovití
zemědělci a mladé ženy na dovolené. Králem se stal Jakub Štěch ze 4. B a 2. stupeň
si zvolil za svou královnu Kláru Buriánkovou ze 6. B. Potom už všichni pospíchali
na hřiště, kde si zasoutěžili a za své výkony
byli odměněni dárky a občerstvením. Všem
účastníkům i sponzorům velmi děkujeme.
Mgr. Petra Jánská

Král majálesu 2011
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Žáci
ze SŠ Horažďovice
kreslí v plenéru
Dne 23. 5.–27. 5. 2011 jeli žáci prvních ročníků SŠ Horažďovice oboru Grafický design
a Aranžér na pětidenní pobyt v přírodě za
účelem zdokonalení kresby v plenéru, kde
byl důraz kladen především na perspektivu,
kompozici, barevnost a správné používání
dané techniky. Jednou z hlavních náplní
kurzu bylo také prohloubení vztahů a utužení kolektivu mezi žáky prvních ročníků
formou sportovních a společenských her.
Hned první den se žáci v doprovodu pedagogů vydali na pochod ze Sušice do Autokempinku Nové Městečko, kde byli po
dobu kurzu ubytovaní. Během cesty měli
za úkol vytvořit dvě práce. První zastávka
byla na ostrově Santos, kde se žáci zaměřili
na studii stromů. Druhý úkol byl zaměřen
na barevnou kompozici. Většina žáků si vybrala pohled na řeku Otavu.
Další den jsme se vydali na Vydru. Počasí nám přálo, takže procházka z Antýglu
na Čeňkovu Pilu byla ideální. Samozřejmě žákům nechyběly desky pod paží, aby
mohli zachytit drsnou krásu Šumavy. Otevíraly se nám nádherné pohledy na zběsilou řeku, kresba na obrovitých balvanech
Vydry byla zážitkem.
Ve středu nás čekal výstup na Svatobor. Po
dvou dnech chůze to byl pro některé žáky
tvrdý oříšek, ale nakonec se tento kopec,
s vidinou jídla a pití, povedlo zdolat všem.
Nahoře pro nás totiž bylo připraveno nemalé občerstvení. Po odpočinku a posilnění čekal na žáky obtížný úkol. Zachytit
chatu Svatobor. Žáci bojovali s perspektivou, kompozicí i se zvolenou technikou
kresby, ale výsledek nebyl marný. Jeden
z nejlepších výtvorů byl vybrán a umístěn
do interiéru chaty.

Žáci při práci

A konečně ve čtvrtek přišla slibovaná „bojovka“. Vybraní žáci měli během týdne za
úkol připravit pro své spolužáky bojovou
hru. Výprava se konala k nedalekému kostelu na vrch Mouřenec u Annína. Během
cesty žáci plnili různé úkoly a na vrchu je
čekalo hledání pokladu.
Po příchodu do kempu se žáci mohli každý
den věnovat nejen sportovním aktivitám
– volejbal, ping-pong, nohejbal, plavání
atd., ale i společenským hrám. Velice oblíbené se staly Aktivity, kde si žáci procvičili
slovní zásobu, kresbu, ale i herecké nadání.
Večer samozřejmě nechyběl táborák, špekáčky a kytara jako na každém správném
kurzu v přírodě.
Bc. Iva Katrušáková

Spolky

Skautské středisko
Prácheň
Horažďovičtí skauti postoupili
do republikového kola
skautského závodu
Svojsíkův závod zábavnou formou prověřuje znalosti a dovednosti potřebné k přežití v „džungli“ přírodní i společenské
(pozn. Antonín Svojsík se před 100 lety
zasloužil o vznik skautingu v naší zemi).
Stejně jako loni se i letos naši kluci probojovali přes okresní i krajské kolo skautského závodu, a Horažďovice tak znovu vynikly mezi desítkami středisek Plzeňského
kraje. V září budou naše Modré želvy (věk
11–15 let) reprezentovat město i kraj v celorepublikovém kole. Držíme pěsti!
Jana Mráčková, vedoucí střediska

Jedna z disciplín okresního kola závodu
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Vyvrácení řečí
o volnočasovém
klubu DOK
Je v povaze některých lidí za vším novým
a neznámým vidět jen to špatné a některé ostré jazýčky na maloměstě bývají zle
nabroušené, proto bych ráda vyvrátila některé pověsti, které kolují o volnočasovém
klubu DOK. Občas se musím smát, když
ke mně nějaké řeči doplují – ale spíše mě
to mrzí.
Poslední léta jsem slýchávala ze všech
stran, jak je to hrozné, že tu není místo, kde
by se mohla scházet mládež, četla černé statistiky o Horažďovicích. A ejhle, místo tu od
července 2010 je – za pomoci řady dobrých
lidí a institucí vznikl DOK – volnočasový
klub pro děti a mládež do 26 let. A tyhle
děti a mladí, nad kterými většina lomila
rukama a lámala hole, našli své místo. Ale
nikdo nemůže čekat, že mládež, co doposud dělala problémy v ulicích Horažďovic
nebo seděla bez kamarádů doma u televize,
bude okamžitě hodná a uctivá – situace se
nezlepší ze dne na den, problémy mládeže
jsou v mikroregionu Horažďovicko zakořeněny již dlouhou dobu a škola ani žádný
klub nemůžou (ani nedokážou) nahrazovat
chybějící výchovu a vzory.
Je jasné, že někteří návštěvníci působí pověsti klubu řadu obtíží – když se sejde více
zlobivých dětí na jednom místě, nepůsobí
na okolí dobře a staré zvyky nevhodného
chování, které získaly každodenním poflakováním se po ulicích města, se neodnaučí přes noc. Snažíme se řešit jednotlivé
případy a postupně jejich chování zlepšovat. Výsledky jsou viditelné! V klubu jsou
pevná pravidla (zákaz šikany, vulgarit,
kouření, ničení majetku atd.), držíme se
hesla „Zlobit v mezích a pod dozorem“.
Pokud pravidla někdo poruší, má týden až
měsíc zákaz vstupu do klubu. Trvalý zákaz
jsme zatím nikomu nedali, protože stále
věříme, že i tyto děti mají šanci a nárok na
své místo a na výchovu, které se jim v řadě
případů nedostává. Máme naše návštěvníky rádi a věříme v jejich šťastnou budoucnost, i když mnozí to mají v rodinách, ve
škole či mezi vrstevníky hodně těžké.
Zkuste s námi sdílet naději, že se situace
v Horažďovicích zlepší, snažíme se pro to
dělat, co je v našich silách. Jedno pozitivum na závěr – dle výkazů o delikvenci
mládeže bylo v posledních letech v Ho-
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ražďovicích zaznamenáno každoročně
více jak 90 klientů kurátora pro mládež,
v roce 2010 to bylo 73. Neříkám, že je to
zásluha půlročního působení klubu, ale
přinejmenším je to po letech příjemnější
číslo a nutí k zamyšlení.
Proto prosíme všechny o trpělivost s našimi návštěvníky a laskavou pomoc, abyste
stížnosti řešili přímo s námi – vedoucí klubu Jana Mráčková, klub.dok@seznam.cz,
731 415 596 – abychom jednotlivé problémy mohli projednávat s konkrétními viníky
a s potřebnými institucemi.
S pozdravem Jana Mráčková
Chodí do klubu jen problémové děti?
Ne, do klubu chodí vyrovnaně všechny
skupiny dětí – potkávají se tu jedničkáři
s pětkařema, děti chodí na počítač, tisknout referáty, poklábosit s kamarády či
pracovníkem nebo zahrát hry, někdo se
zde učí a píše úkoly, dojíždějící tu čekají na
autobusy.
Kouří děti před klubem?
Před klubem je zákaz kouření. Někteří
mladí přes opakované napomínání kouří na nedalekém místě. Je to však veřejné
prostranství a pracovník, který se stará
o děti v klubu, těžko může obcházet široké okolí a hlídat děti i venku. Před klubem
se občas ukáže Městská policie či sociální
pracovnice. I přes tato opatření pochybujeme, že tyto děti přestanou kouřit (jen
budou kouřit jinde), je to otázka výchovy
a zásahu rodičů.
Berou se v klubu drogy?
NE, v klubu DOK se drogy neberou!
Pijí děti v klubu alkohol?
Ne, nepijí! Bohužel mládež již od 14 let
pije běžně alkohol, ať se nám to líbí, nebo
ne, tolerance ze strany rodičů a prodejců
alkoholu je neuvěřitelná. Není v možnostech klubu tento fenomén řešit a potýkat
se se stížnostmi způsobenými nevhodným chováním mládeže v okolí klubu,
z toho důvodu jsme omezili otevírací dobu
a v pátek a sobotu večer máme zavřeno.

Včelařský kroužek
v Horažďovicích
Od začátku školního roku 2010/2011
funguje v přírodovědné stanici včelařský
kroužek. Včelařský kroužek je vedený jako
zájmový kroužek DDM v Horažďovicích
a odborně jej zaštiťuje místní organizace
Českého svazu včelařů.
Od začátku roku kroužek navštěvuje pravidelně 6 žáků, kupodivu všichni ze ZŠ Komenského. Kromě jednoho žáka jsou všichni z druhého stupně, a co je zajímavé, více
je děvčat. Jsou čtyři. Děti se během školního roku naučily základy včelaření, dále se
dozvěděly o historii včelaření u nás, něco

Sbor dobrovolných
hasičů

Vítězové
o úlech, hodně z biologie včely medonosné,
trochu o včelí pastvě a nejvíc asi o medu. Na
podzim byla ochutnávka druhových medů.
Na Vánoce děti odlévaly svíčky z vosku
nebo svíčky svinovaly z mezistěn. Přes zimu
vyráběly rámky a zatavovaly mezistěny. Na
praktickou výuku jsme chodili po místních
včelařích a od příštího školního roku by
měly být ve stanici i včely pro praktickou výuku i ukázku návštěvníkům stanice.
29. 4. 2011 se tři žáci, Eva Chalušová,
Vítek Benedikt a Matěj Chlan, zúčastnili
oblastního kola soutěže Zlatá včela. Je to
soutěž ve včelařských dovednostech pro
děti ze základních škol. Soutěž pořádala
místní organizace ČSV v Chudenicích.
Klání se účastnilo 27 dětí z okresů Klatovy,
Tachov a Domažlice v disciplínách: všeobecný test, včelařské pomůcky, včelařská
praxe, včelí pastva a mikroskopování. Eva
Chalušová se umístila na pěkném druhém
místě a postupuje do národního kola v Nasavrkách. Z tohoto národního kola potom
budou nejlepší hájit včelařskou čest na evropském setkání a soutěži v Rakousku.
Včelaření je odborná a velmi užitečná činnost pro všechny. Postupně se navyšují
počty profesionálně hospodařících včelařů. Je to také obor silně podporovaný
krajem i státem, protože je třeba zastavit
pokles stavu včelstev a včelařů v ČR.
Nemusí všichni včelařit, ale každý by mohl
něco o fascinujícím včelím světě vědět.
Miloslav Chlan

Poslední květnová sobota byla pro občany Kejnic, a hlavně pro místní hasičský
sbor sobotou slavnostní. Hasiči totiž slavili 75. výročí od svého založení a zároveň
obdrželi od obce nový hasičský prapor.
Po nástupu u zbrojnice se průvod odebral
před místní kapličku. Tam byla položena
kytice a zahrána hymna za zvuků Malé
muziky Nauše Pepíka. Následovalo předání praporu starostou obce a jeho žehnání
páterem Petrem Koutským. Po tomto aktu
byly připnuty stuhy na zúčastněné prapory,
kterých bylo celkem šest. Byla přednesena
stručná historie od založení sboru až do
dnešních dnů a předání různých svazových
vyznamenání jednotlivým členům sboru.
Poté celý průvod odpochodoval na cvičiště,
kde odpoledne probíhala okrsková hasičská soutěž. Celá tato dopolední akce byla
funkcionáři velmi dobře připravena.
Výsledky soutěže: na 12. místě skončilo
družstvo z Třebomyslic, 11. místo patřilo družstvu z Horažďovické Lhoty, které
soutěžilo dnes již se starou stříkačkou
PS 8, zatímco všechna družstva měla
PS 12. Stroj se podařilo nastartovat, ale
ten nechtěl „poslouchat“, strojník si u něj
klekl, sepjal ruce, ale stříkačka přesto
„zhasla“. Za velkého podporování diváků
a povzbuzování: „Startuj!“, stroj opět naskočil, a tak voda byla dopravena a terče
sraženy. Před nimi skončilo B družstvo
domácích. Devátá příčka patřila Komušínu a osmá soutěžícím z Hejné 1. Sedmé
bylo družstvo z Veřechova, šestý byl Boubín a pátí skončili hasiči z Velkých Hydčic.
Bramborovou pozici obsadili Horažďovice, bronzová byla Hejná 3, stříbrní hoši
z Kejnic A a zlatí hasiči z Hejné 2. Nezúčastnili se Slivoničtí.

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEŘEJNÝ INTERNET

Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
Rezervujte si čas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz
3. TÝDEN V ČERVENCI(18. - 22. 7. 2011)
pro občany Horažďovicka prvních 30 min
denně ZDARMA

Slavnost výročí založení HS
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Mimo soutěž ještě startovali hasiči z Frymburka, Nezamyslic a Čimic, kteří měli
i ženy. Ty měli i domácí a i děti. Vyvrcholením byla účast starých pánů.
Oslavy 120 výročí založení sboru se konaly
rovněž ve Velkém Boru, kde byla zastoupena i delegace z Horažďovic.
Karel Halml

Kroužek mladých
hasičů
V sobotu 21. 5. 2011 se proběhlo závěrečné kolo celoroční hry Plamen ve Strašíně.
Soutěže se zúčastnilo 51 družstev z celého
okresu Klatovy. Na začátku byl slavnostní
nástup všech soutěžících. Soutěž se skládá
ze tří disciplín, z požárního útoku, štafety
dvojic a štafety 4×60 metrů. Dále je doplněna o požární útok CTIF a přebor jednotlivců. Naší první disciplínou byl požární útok.
Naše starší družstvo podalo pěkný výkon,
ale překvapilo nás naše mladší družstvo,
které obsadilo krásné třetí místo. Potom
jsme přešli na štafetu dvojic. Tady zabojovalo starší družstvo a tuto disciplínu vyhrálo. Štafetu 4×60m zaběhli naši bezchybně
a umístili se ve středu startovního pole.
Přeboru jednotlivců se zúčastnilo 31 závodníků. Od nás nastoupil Stanislav Kovařík (13. místo), Tomáš Vítovec (16. místo)
a Karel Němeček (17. místo). Všem soutěžícím bych chtěl poděkovat za krásnou reprezentaci sboru a města Horažďovic.
Soutěže mladých hasičů jsou omezeny věkem 15ti let. Tohoto věku letos dosáhli Karel Němeček, Standa Kovařík a Martin Melzer. Doufáme, že budou dál pokračovat ve
sborech dobrovolných hasičů a děkujeme
jim za reprezentování našeho sboru.
Během prázdnin se zúčastníme týdenního
tábora s pionýrskou skupinou Otaváci.
Vedoucí KMH

Mladí hasiči

Pěvecký spolek
Prácheň
Všechna naplánovaná vystoupení Pěveckého spolku Prácheň na první polovinu letošního roku máme úspěšně za sebou. Ale
to neznamená, že bychom se nudili. Hned
po posledním vystoupení jsme se pustili do
přípravy podzimního koncertu. Ale pěkně
popořadě.
Ve středu 25. 5. jsme v sále městského muzea svým zpěvem přivítali zástupce židovské obce z Londýna. Hosté si přímo vyžádali naše vystoupení. O Pěveckém spolku
Prácheň je dokonce zmínka v letošním
vydání ročenky, kterou vydává Westminsterská židovská společnost. Někteří bývalí
členové Práchně jsou (nebo spíše byli) také
členy této společnosti.
O dva dny později, v pátek 27. 5., jsme
zazpívali v kostele sv. Petra a Pavla na
horažďovickém náměstí a v Husově sboru
Církve československé husitské v rámci
celostátní akce „Noc kostelů“. Do kostela
jsme se vrátili po dlouhých devíti letech
a hned při vstupu jsme dostali nemilou
informaci: „Jsme bez proudu!“ (Pokud si
vzpomínáte, tak poměrně hodně pršelo.)
Ale pro keyboard, který jsme chtěli použít
jako doprovodný nástroj, jsme elektrický proud potřebovali. Poměrně rychle se
nám vybavila velmi nepříjemná situace
kolem doprovodného keyboardu, kterou
jsme zažili před rokem v Sedleci u Karlových Varů. Ale výsledek byl naprosto odlišný. V Sedleci problém nikdo nedokázal
vyřešit, ale tady ano. Dodávka proudu se
podařila obnovit, a proto vše proběhlo
v pořádku.
Z kostela na náměstí jsme se přesunuli do
Husova sboru, kde jsme představili jinou
část připraveného programu. Po několika
neuskutečněných pokusech se nám konečně podařilo použít kytary jako doprovodný
nástroj. Domnívám se, že posluchači byli
mile překvapeni.
Náš poslední jarní koncert se uskutečnil
v pátek 10. 6. ve velkém zámeckém sále.
Program jsme tentokrát postavili tak, aby
si každý mohl najít to své. Lidové i umělé
písně, skladby staré i novější, rychlé i pomalé, veselé i vážné. Do zámku si cestu nenašlo mnoho posluchačů, ale ti, kteří přišli,
nám vytvořili báječnou atmosféru. A troufám si tvrdit, že jsme je nezklamali. Některé
jsme dokonce dohnali k slzám. To je pro nás
velká odměna.
Přes školní prázdniny budeme opět nabírat
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nové síly, ale již na konci srpna se sejdeme
a budeme se připravovat na podzimní a vánoční koncerty. Pokud máte chuť se zapojit
do činnosti tradičního pěveckého spolku,
přijďte mezi nás. Rádi Vás přijmeme mezi
sebe. Další informace o činnosti spolku najdete na www.psprachen.cz.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál
krásné léto. Užijte si zasloužené dovolené a doufám, že se někdy brzy setkáme na
některé z dalších akcí Pěveckého spolku
Prácheň.
Martin Petrus, pěvecký spolek Prácheň

Zajímavosti
Červen
Zatím co člověk pohřbíval mnoho čistých
pramínků vody, v tom obrovském chrámu
přírody jenom ptáčci zapěli pohřební chorál a kdesi v trávě zajíček se slzou v oku si
stěžoval srnčeti, že budou mít k potoku daleko k vodě. Lidé přihlíželi a mlčeli. Člověk
zaplatil vysoké pohřebné a přesto mu zůstalo ještě mnoho dluhů. Začátkem června
čeká na deště svatého Medarda. V zápětí
má obavy o sušení sena. Očekává, že svatý Vít dá trávě pít, aby mu narostla i otava.
Očekává, že červen ke konci měsíce, ne-li
dříve, začne nabízet plody květnových zásnub. Nejen pro vývoj šťavnatých třešní,
zahradních jahod a dalších je zapotřebí
vody. Červen má přece v zásobě ještě mnoho nerozkvetlých kvítků. Člověk chce, aby
měl dostatek vody v řekách, rybnících a na
koupalištích. Při tom si zpívá: nebude-li
pršet, nezmoknem. To je pravda, ale není-li povrchová voda, není ani doplňování
podzemních vod. Již v některých oblastech
převyšují odběry podzemních vod intenzitu jejich přirozeného doplňování. A to je
varující! Zatím!
Pranostiky kolem svatého Medarda zastínily všechny ostatní světce, pro měsíc červen, je vedle svatého Medarda nejslavnějším v celém světě sv. Antonín. Narodil se
r. 1195 v Lisabonu a původně se jmenoval
Hernandez (Ferdinand). Jméno Antonín
převzal jako jméno řeholní. V 15 letech
vstoupil do augustiánského kláštera a později přešel mezi františkány. Jako misionář
byl vyslán do Afriky, kde onemocněl zimnicí. Při návratu zpět zahnala bouře jeho
loď a přivedla jej do Mesiny. Zde poznal
osobně sv. Františka z Assisi. Byl poslán
na studia a vysvěcen na kněze. Od r. 1227
prodléval natrvalo v Padově, kde 13. června
1223 zemřel. Rok po své smrti byl papežem
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Řehořem IX. prohlášen za svatého. V roce
1232–1350 byla v Padově postavena proslulá bazilika a v ní jsou uloženy jeho ostatky. Podle tohoto města dostal také přízvisko sv. Antonín Paduánský.
Karel Halml

Monsignor František
Xaver Vaněček
Dalším z galerie významných (a neprávem
opomíjených) horažďovických rodáků je
František Vaněček. Ten spatřil poprvé světlo světa v našem městě 4. prosince 1859.
V necelých dvanácti letech jej rodiče posílají na vyhlášené Jirsíkovo gymnázium do
Českých Budějovic, kde prožil období mezi
roky 1871–1879. Poté vedou další kroky
našeho rodáka do Prahy, kde díky svému
talentu studuje souběžně na kněžském semináři a teologické fakultě. Po vysvěcení
na kněze (8. července 1883) působil krátce
jako pedagog na obecné škole s německým
vyučovacím jazykem na tehdy ještě samostatném Žižkově u Prahy. Mladého Františka Vaněčka můžeme v letech 1885 a 1886
najít v pozici domácího vychovatele dětí
knížete Františka Lobkowicze na Konopišti. Coby venkovský farář pobýval 11 let ve
Václavicích u Benešova a čtyři další roky
pak v Týnci nad Labem.
K zásadní změně v jeho poklidném životě
dochází v roce 1903, kdy byl jmenován sídelním vyšehradským kanovníkem Královské
kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, zároveň pečoval o duchovní správu
zbraslavského vikariátu. František Vaněček
předsedal i Jednotě katolických tovaryšů
a zasedal i ve vedení Zemské charity. Ze
svých vlastních prostředků bohatě dotoval
i Dětský asyl Pražského Jezulátka.
Výčet církevních hodností Františka Vaněčka je obdivuhodný: zemský prelát,
apoštolský protonotář, papežský prelát
atd. Obor jeho zájmů, kromě sociální práce, zasahoval i do publicistiky – redigoval
Katolické listy, Slova pravdy a Rádce duchovního. Pro podporu katolického tisku
stál roku 1896 u založení Tiskové rady.
Roku 1901 vydal knižně životopis kardinála Manninga, později pak publikace Poměry sociální a katolická církev a práci Svatý
Prokop. Krátce před svou smrtí se dočkal
největšího ocenění ve svém životě – stal se
vyšehradským prelátem. František Vaněček zemřel 28. listopadu 1925 a je pohřben
na vyšehradském hřbitově.
Monsignor František Vaněček navštívil
naposledy Horažďovice 1. května 1935,
kdy se účastnil svěcení nových čtyř zvonů
(Vojtěch Chanovský, sv. Jan Nepomucký,
sv. Václav a Panna Maria) určených pro
nedávno zbudovanou věž klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Za zmínku

stojí, že prelát se stal donátorem největšího zvonu Vojtěch Chanovský částkou
10 200 korun.
Nahlédněme do dobového tisku: „Dne
1. května 1935 o 10. hodině zavítal do mateřince světitel nových zvonů. Odpoledne
při první májové pobožnosti bylo slavnostní
svěcení. Ve 4. hodiny odebralo se přítomné
duchovenstvo do tělocvičny, ozdobené květinami a koberci, kde se shromáždily kmotřičky nových zvonů. Bylo jich 110 a byly
rozděleny ve čtyři skupiny podle toho, jak
přicházely. Nejprve promluvil k nim jménem
světitele vldp. Superior Jan Komrska. Po
promluvě odnesly družičky – chovanky klášterního – pensionatu – nejmenší slavnostně
ozdobený zvon do kostela, za nimi kráčely
kmotřičky zvonů a zaujaly v kostele čestná
místa, vyhrazená jim v presbytáři, v lavicích
u sv. Jana a u sv. Filumeny. V kostele uvítala
světitele žákyně klášterní školy, aspirantka
Věra Slezáková. Pak bylo kázání o významu
zvonů a zvláště byl zdůrazněn význam zvonů ve zdejším starobylém kostelíku, jehož
původ datuje se rokem 1330. Třikrát byly
za bouřlivých dob válek husitských a války
třicetileté zvony umlčeny, ale zase dobročinností věřícího lidu probuzeny k nové řeči,
povzbuzující lidské duše ke zbožným modlitbám a Bohumilou života.“
Po slavnostním kázání, či spíše řečeno etické promluvě, došlo k vlastnímu, tolik očekávanému aktu. Prelát Vaněček společně
s ostatními duchovními vysvětil tři větší
zvony přímo v prostorách věže, kmotřičky mezitím po pronesení oslavných hesel
ke cti českých patronů a poklepáním na
nejmenší čerstvě posvěcený zvon splnily svůj čestný úkol. Poté se konal průvod
s tímto zvonem po městě. Celou slavnost
po promluvě Františka Vaněčka uzavřelo
Te Deum a májová pobožnost.
Mgr. Roman Vaněk

Klub „Nebuď sám“
I prázdninách budou akce, které pořádáme, omezené, přesto doufáme, že Vás některá osloví.
13. 7. – středa – Výlet do Klatov. Srdečně
zveme všechny zájemce na výlet do Klatov
na výstavu „Klatovský karafiát“. Cestou
bude možnost prohlédnout si také nově
zrekonstruovaný zámek Hrádek u Sušice. Odjezd v 8.00 hod. od DPS Palackého
1061. Příspěvek na dopravu je 70 Kč. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.
20. 7. – středa – Aranžování květin. Přijďte si vytvořit hezkou dekoraci do bytu

z květin, které právě kvetou na loukách i zahrádkách. Začínáme ve 13.00 hod. v dílně
v suterénu DPS Palackého 1061.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při mši svaté ve společenské místnosti
v suterénu DPS 1061. Rádi ale všem, kteří
budou mít zájem, nabízíme možnost setrvat několik chvil v prostorech duchovního
koutu, do kterého je bezbariérový vstup.
Kout je k dispozici kdykoli mezi 7.00–
15.30 hod. od pondělí do pátku. Klíče Vám
s radostí zapůjčíme v kanceláři OCH.
Každé úterý ve 13.30 hod. probíhá ve společenské místnosti v suterénu DPS 1061
posezení v klubu seniorů.
Informovat se můžete na telefonu:
376 512 596
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Pro zážitky nemusíme
jezdit daleko
Chtěli bychom se s vámi podělit o příjemné
zážitky, které nám umožnil SZP Horažďovice. Byly z jednodenního výletu, který se
uskutečnil 2. června 2011. Takovou akci
pořádá svaz jednou za rok pro své členy
i pro rodinné příslušníky. Nejsou to výlety
náročné na chození, protože někteří z nás
mají omezenou mobilitu. Omezení bývá
i časové, protože příjezd musí navazovat na
autobusy směřující do místa bydliště. Není
to však vůbec na závadu. Mnohdy totiž ani
nevíme, jaké poklady historické, přírodní
i umělecké se v naší blízkosti nachází.
Vyjeli jsme směrem na Velhartice. První zastávka byla u velhartického řezbáře
pana Tittla. Už nás očekával. Věnoval
nám svůj čas, aby nás seznámil s krásnými vyřezávanými výrobky. Dominantou
je velhartický betlém. Kromě Svaté rodiny, jej doplňuje plno dalších postaviček.
Součástí betlému jsou čtyři výjevy, které
znázorňují šumavská řemesla. Sklářství,
kovářství, truhlářství a vinařství. Dověděli jsme se, že v této dílně vznikl betlém pro
město Sušice. Další, který na vyžádání Vatikánu, vyrobili řezbáři Karel Tittl a Pavel
Svoboda, putoval papeži Benediktu XVI.
Osobně ho řezbáři papežovi předali při
audienci, v roce 2008. Vyřezávané výrobky si mnozí z nás zakoupili na památku,
nebo jako dárek pro své blízké.
Poté jsme se přemístili k velhartickému
hradu, který patří mezi státní kulturní
památky. Už první pohled v naší duši zanechal příjemné pohlazení. Krásná šumavská příroda a zároveň nahlédnutí až
do 14. století. Také se hned dostavila na
mysl známá historie o Bušku z Velhartic,
přítele krále Karla IV. Při prohlídce zámku nás příjemná kastelánka seznámila jak
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Ohlédnutí
za nocí kostelů

Návštěva Velhartic
žily šlechtické rodiny a co bylo smyslem jejich života. Pak nás čekala cesta hradem.
Provázel nás mladý kastelán v dobovém
oblečení. Výklad prožíval tak intenzivně,
že jsme se najednou všichni ocitli až ve
středověku. Kdo se na prohlídku hradu
neodvážil, měl možnost zhlédnout autovizuální projekci o historii hradu a vývoj až
do dnešní doby.
Další zastávka, blíže k domovu, byla
v Hrádku u Sušice. Z autobusu jsme vystoupili před zámkem, který nás přímo
okouzlil. Býval totiž ve velmi špatném stavu. Po dlouholeté rekonstrukci byl v roce
2010 otevřen veřejnosti. Blízko vchodu
jsme si mohli přečíst, že majitelem je společnost Šumavaplan. Právě v den naší návštěvy vyšla zpráva v Klatovském deníku,
že zámek v Hrádku získal cenu Stavba
roku 2010. Byli jsme mile přivítáni personálem jak v recepci, tak obsluhou při obědě. Usměvavá průvodkyně nás provedla
všemi prostory zámku. Podrobný výklad
jsme vyslechli v muzeum kněze a spisovatele Františka Pravdy, kde se také nachází
předměty, týkající se historie obce i zámku. V době naší návštěvy zde byla instalována výstava paní Holubové, která vyrábí
ošacení a nábytek pro panenky. Dále miniaturní cukroví z moduritu. Navštívili
jsme zámeckou kapli, kde se konají mše
a koncerty. Prohlédli jsme si jeden z ubytovacích, stylově vybavených pokojů, který byl právě volný. Především dámská část
zájezdu nevycházela z údivu. Prošli jsme
zámecký park, který je volně přístupný.
Nakonec jsme poobědvali v klidném, příjemném prostředí, v jednom ze tří zámeckých sálů, který se nazývá Soudní. Nabídka byla pestrá a za dostupnou cenu.
Celý den proběhl ve velmi dobré náladě,
v pohodě a v klidu. Odváželi jsme si plno
dojmů a poznatků. Určitě bude každý dlouho vzpomínat. I počasí nám přálo. Výlet
měl jen jednu chybu. Kapacita míst v autobusu nebyla plně využitá.
Božena Behenská

V poslední době se poslední květnový pátek
stává zvláštním dnem a do vědomí lidí pomalu vstupuje nový, dosud neznámý pojem
a tím je „noc kostelů“. Co je na „noci kostelů“ zvláštního, čím je noc kostelů neobvyklá. Odpověď je docela jednoduchá, v ten
den jsou v nočních hodinách otevřené naše
kostely a každý kdo chce, může do nich
vstoupit, potěšit se jejich krásou, posedět
v jejich tichu, tiše rozvažovat, popřípadě se
může zúčastnit nabízeného programu.
Nyní si však můžeme položit otázku, jak
jsme k této zajímavé myšlence dospěli. Proč
se něco podobného nedělo dříve? Ono to
totiž nebylo nutné, neboť dříve byly všechny kostely otevřené od brzkého rána až do
večera a to každý den. Prakticky všechny
naše chrámy byly denně otevřeny a při tom
se nikdo nemusel obávat o cennosti a krásné umění, které zde bylo k vidění.
Hlavním důvodem, proč se denně otevíraly
kostely, bylo to, aby všichni lidé měli možnost a vhodné místo k tiché modlitbě, aby
uprostřed shonu, námahy a životních starostí se mohli na chvíli zastavit, a nebyli tolik
zavaleni tíží přítomného okamžiku. Vždyť
chvíle tichého zamyšlení ve vznešených prostorách chrámu jistě vede ke zklidnění duše,
k rozlišení co je pro budoucnost důležité a co
ne. Faktem je, že jakýsi nadčasový pohled do
budoucnosti má pozitivní vliv, jak uspořádat
svoji přítomnost, proto právem můžeme
říci, že nadčasový pohled do budoucnosti
napomáhá, jak moudře naložit s přítomností. Ze svých studentských let v Kroměříži si
pamatuji, že zdejší kostely byly otevřeny od
páté hodiny ranní a to až do osmé hodiny večerní, to proto, že první mše byla už v 5.00
ráno a poslední v 19.00 hodin večer. Zároveň
si vzpomínám na naše prázdninové pobyty
na faře v Dolní Lukavici u Plzně, kde první
starostí místního kněze bylo, aby byl kostel
co nejdříve otevřen.
My však k naší velké škodě jsme až příliš
upoutaní přítomností, jsme doslova zahlceni mnoha informacemi, a proto ztrácíme jakýsi nadčasový pohled na život, což ve svých
důsledcích vede k tomu, že žijeme v mnoha
oblastech na dluh, na úkor budoucnosti.
V důsledku této logiky začali do našich
chrámů přicházet „páni lupiči“, kteří zde
hledají výhradně přítomný prospěch, proto slídí po tom, coby se dalo odnést, ukrást
a prodat. Tím se posvátné umění, které svoji
vznešenou krásou povznášelo duše lidí, proměnilo ve věc, ve které je jen finanční hodnota. V důsledku tohoto vandalismu musí
být naše chrámy zavřeny a zavřený chrám,
obdobně jako chrám zanedbaný, je jakýmsi
výmluvným znamením, které hovoří o kulturním a duchovním úpadku společnosti.
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My však před tímto jevem nechceme kapitulovat, a proto je zde noc kostelů, ve které
jsou naše chrámy otevřeny i v noci, aby se
i současný člověk dnešní uspěchané doby
mohl zastavit, aby se mohl potěšit krásou
chrámu, krásou posvátného umění, aby
se na své každodenní námahy a starosti podíval z jakého si nadhledu. Dříve se
tomuto nadčasovému pohledu na život
říkalo „ze zorného úhlu věčnosti“ a tento nadčasový pohled na život dával lidem
jakýsi vnitřní klid, vyrovnanost a základní životní moudrost, kterou někdy k naší
škodě ztrácíme.

Kultura v okolí
Ve Velkém Boru
pokračuje tradice
pořádání výstav
V pořadí již třináctou výstavu připravují
ve Velkém Boru u Horažďovic. Tentokrát
bude věnována umělcům z blízkého i vzdálenějšího okolí obce, kteří pracují v širokém
spektru uměleckých žánrů.
Budou zde k vidění obrazy z Paříže od Josefa Fencla, pastely Richarda Böhnela, oleje
Josefa Duspivy, fotografie a fotografika
Václava Křepelky, pohlednice staré Šumavy z rozsáhlé sbírky Bohuslava Šotoly,
umělecká keramika Libuše Šrámkové,
repliky historického skla Václava Vlasáka
a enkaustické obrazy Jitky Janečkové.
Pořadatelé věří, že si každý z návštěvníků vybere z této pestré nabídky. Zejména
technika enkaustiky není prozatím příliš
rozšířená a na diváka působí svoji specifickou atmosférou. Výstava bude zahájena
v pátek 24. června v 17.00 hodin a otevřena
bude tento den do 19.00 hodin. V sobotu
25. června a v neděli 26. června bude otevřena od 10.00 do 17.00 hodin. V tomto
víkendu budou ve Velkém Boru pouťové
slavnosti a jejich účastníci mohou spojit

Ukázka z výstavy
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návštěvu pouťových atrakcí s návštěvou
této výstavy. Expozice bude přístupná
do 24. července ve všední dny od 7.00 do
15.00 h, o víkendech a svátcích po dohodě
v kanceláři obecního úřadu nebo na telefonech č. 376 514 378, 376 514 271.
Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu a přejí
příjemné zážitky nejen na samotné výstavě,
ale i ve Velkém Boru a jeho okolí, kde je možno navštívit Blatnou, Horažďovice, Chanovice a nově otevřenou rozhlednu v těsné
blízkosti skanzenu v Chanovicích.
Václav Drha, OÚ Velký Bor

Červenec
na hradě Rabí
1. 7.

SVĚTLO A TVAR
– výstava plastik plzeňského sochaře
FRANTIŠKA BÁLKA doplněná kolážemi
JIŘÍHO ZAHRADNÍKA – podzemí hradního kostela
Výstava potrvá do 31. 8. 2011.
9. 7.
Rábský Floutek I.:

15.00

Divadlo BUCHTY A LOUTKY
Zlatá husa
– další ze skvělých pohádkových příběhů,
nejen dětmi oblíbeného, pražského souboru
16. 7.

19.00

Koncert JAROSLAVA HUTKY
19.00

Koncert VLADIMÍRA MIŠÍKA A ČDG
legenda české rockové scény s akustickou formací Čundrground: Mišík (kytara,
zpěv), Vladimír Pavlíček (housle), Pavel
Skála (kytara)
2. 7.
Vernisáž výstavy

představení „Kněžky“ – šerm a mystika
středověká hudba Rautus
ohňová show – tanec s ohněm, plivači ohně

5. 7.
Zahájení výstavy

14.00

MIROSLAVA ZÁMEČNÍKA:
Viděné (a přitom) neviděné
Doprovodný program:
16.30
Koncert JANA KOTULÁNA
a PETRA KORBELÁŘE
18.00
Povídání s JANEM KONFRŠTEM o světě
viděném i dosud neviděném a o nás v něm
20.30
Podvečerní meditace – hudební a taneční
rozloučení
Výstava potrvá až do 30. 10. 2011.

– známý písničkář, hudebník a skladatel
22. 7.
Koncert kapely

20.00

POITÍN
– irská lidová hudba a vlastní skladby v podání pětice skvělých muzikantů
30. 7.

20.00–23.00

STŘEDOVĚKÁ NOC na RABÍ
14. ročník středověkých slavností v podání
Berounských měšťanů
– šermířská vystoupení, středověká hudba a tance, kejklíři, ohňová show a mnoho
dalšího
Program:
Nádvoří hradu:
středověká hudba Rautus, ukázky palných
zbraní, škola šermu, středověké tance, výuka tance pro diváky
Hradní příkop:
představení „Boží soudy“ – šerm a divadlo
středověká hudba Rautus

Prezidentská návštěva v obrazech

foto J. Vašků

Doprovodný program letních prázdnin:

HRADNÍ VČELNICE
Včelí šou aneb atrakce světového formátu.
Divadelní představení v ojedinělém prostoru hradního příkopu, hrané třikrát
denně, po celou dobu letních prázdnin.
Co vás čeká:
– netradiční hodina přírodopisu o včelách, včelaření a životě na vsi
– ukázky historických úlů a včelařského
náčiní
– zábavné a poučné představení o dvou
hercích
– bezpečný a neopakovatelný pohled do
včelího úlu
– nabídka včelích produktů
Otevírací doba:
2. 7. – 28. 8., denně kromě pondělí
Vždy v 11.00, 14.00 a 16.30
Ceník: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč,
				 rodinné vstupné 100 Kč
SDH Boubín pořádá
9. 7. 2011 od 10. 00 hod.
turnaj v malé kopané (5 + 1)

Boubínský Husák
cena sud piva

SDH Bezděkov
pořádá v sobotu 16. 7. 2011 od 17.00

malé vepřové hody
K tanci a poslechu hraje Doubravanka
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Prodejna

ZÁLESÁK
Horažďovice

nabízí svým zákazníkům
		 na prázdninovou sezónu nové zboží
široký sortiment potřeb pro táboření
		 a pobyt v přírodě:
oblečení, batohy, kotlíky, ešusy, nádobí
nože, mačety, sekery, nářadí
dalekohledy, kompasy, buzoly
vzduchovky, kuše, luky, airsoftové zbraně a doplňky
rybářské potřeby
krmení pro psy
pro více informací navštivte internetové stránky

www.zalesak.org
Stačí jednou zavolat!

84O 111 177
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

22. července 2011

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové
obchodní zástupce

774 42O 554
k03-90x130_personal_CB.indd 1

29.3.2011 15:32:59
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Velký Bor 114, Horažďovice
tel. 376 38 29 38
724 577 295
info@eurobytplus.cz

Plastová a dřevěná okna

Velký Bor 114, tel. 376 38 29 38, 724 577 295, info@eurobytplus.cz

Plastová a dřevěná okna – skvělé ceny, česká výroba
Velký Bor 114, tel. 376 38 29 38, 724 577 295, info@eurobytplus.cz

– skvělé ceny, česká výroba
dřevěná
okna – skvělé ceny, česká výroba
		Plastová
GARANCEaVYSOKÉ
KVALITY
Dodáváme
výrobky
firmy servis
– záruka 60
měsíců,francouzské
záruční i pozáruční
(záruční i pozáruční servis)
(záruční i pozáruční servis)

(specialista na snižování nákladů za vytápění a úspory energií)

Dodávámevýrobky
výrobkyfrancouzské
francouzské firmy
Dodáváme
firmy
1.
úsporné
elektrické
topné
systémy
(specialista
na
snižování
nákladů
vytápění
a úspory
veškerých
(specialista na snižování nákladů za za
vytápění
a úspory
energií)
energií)  akumulační radiátory
1. úsporné elektrické topné systémy
•		 úsporné elektrické
topnéa systémy
 infrazářiče
infrapanely
 akumulační radiátory
•		 akumulační
radiátory
2. termoizolační
a protiplísňové
 infrazářiče
a infrapanely nátěrové hmoty
•		 infrazářiče
a infrapanely
3.2.tepelné
snímkya protiplísňové
budov
termoizolační
nátěrové hmoty
•		 termoizolační
protiplísňové
sanace plísní
4.3.úsporné
žárovky
a LEDnátěrové
pásky +hmoty,
LED reklamní
tabule
tepelné asnímky
budov
•		 tepelné
snímkyžárovky
budov
úsporné
LED pásky + LED reklamní tabule
5.4.nadprodukty
proadomácnost
•		 systém
revitalizace
spárapanelových
nadprodukty
pro
domácnost
6.5.vybavení
prodilatačních
dětská
hřiště
fitness domů
•		 úsporné
žárovky
a
LED
pásky
+
LED
reklamní
tabule
6.
vybavení
pro
dětská
hřiště
a
fitness
7. repliky historického nábytku
7. repliky historického
nábytku
•		 nanoprodukty
pro profesionální
dezinfekci, sanaci, úklid a údržbu,
8. rychlorozkládací nůžkové stany
8. rychlorozkládací
stany zlata a stříbra
		 kosmetické
přípravky s nůžkové
nanočásticemi
*•		
firma
THERMOWELL
má jedny
z nejnižších
cen výrobků na trhu
vybavení
pro
dětská
hřiště
a
fitness
* firma THERMOWELL má jedny z nejnižších cen výrobků na trhu
•		 repliky historického nábytku
www.thermowell.cz
www.thermowell.cz
•		 rychlorozkládací
nůžkové stany
* firma THERMOWELL má jedny z nejnižších cen výrobků na trhu

www.thermowell.cz

Firma HONDL

přijme pracovnice úklidu/pomocnice v kuchyni na zkrácený úvazek
Požadujeme:
pečlivost, zodpovědnost, bezúhonnost
tel.: 311 320 915, 737 991 105
e-mail: latuszkova@hondl-uklid.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 6/2011

ČESKÁ BETONÁRNA BEZ ZAHRANIČNÍHO KAPITÁLU

■
■
■
■

19

e
aš ka
N íd
b
na

Moje
auto ...

|

Původní cena ... od 1462,– Kč
Akční cena ......... od 998,– Kč

transportbeton
průmyslové podlahy
čerpání betonu
písek a drtě
do betonu

NABET
ON !

S NÁMI SE DOMLUVÍTE...
certiﬁkované betonárny Mačkov

a

Blatná

kapacita vlastních domíchávačů: 40 m3
provozní doba:

pondělí - pátek 7 - 16 hodin,
pondělí–sobota
7–16 hod.

dispečink:
tel./fax:
jednatel:
alfabeton@volny.cz

provozovna MAČKOV
Mačkov 63, 388 01 Blatná
383 423 577
603 242 710
www.alfabeton.czz

dispečer:

603 116 284

sobota 7 - 12 hodin

Zůstaň svěží – servis klimatizací
Bosch Car Servis Jana Vránová

Jana Vránová Auto service
Tyršova 356, 341 01 Horažďovice
Tel. +420 376 512 522, +420 777 115 505
E.mail: boschservis@horazdovice.cz
www.boschservis.horazdovice.cz

akce
nost
Plat ec 2011
en
červ

Bosch Car Service
... kompletně, odborně, výhodně.

Další informace o servisu klimatizací získáte u příjmu vozidel.

AUTOSERVIS

Klimatizace_servis_2010_Vranova Horazdovice_90x130.indd 1

9.6.2011 12:28:31
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http://www.autodilna-svec.cz/
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Týden českého filmu

AKCE
15.00

Změna programu vyhrazena
PŘIPRAVUJEME!
POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hraje oblíbený PARKÁN!

21.00

UPOZORNĚNÍ!
Od 1. června se začínají vydávat přihlášky
do Základního kurzu tance a společenské
výchovy, který bude zahájen v pátek 23. září
2011 pod vedením manželů Kociánových
z Klatov. Zájemci o Základní kurz tance
a společenské výchovy si mohou vyzvednout
přihlášky v kanceláři Kulturního střediska
v Horažďovicích (pondělí–pátek, vždy od
8.00 do 12.00), tel. 376 512 237 nebo v předprodeji kina Otava (pátek a sobota, vždy od
16.00 do 20.30), tel. 376 511 890. Přihlášky
je možné zasílat též e-mailem: kulturni.stredisko.@quick.cz a uhradit kurz po dohodě
bezhotovostně. Na společně strávené večery
se těší Vaši pořadatelé.
INFORMACE:
Kancelář kulturního střediska:
tel. č. 376 512 237
Kulturní dům Horažďovice:
tel. č. 376 512 436

20.00
20.00

20.00
20.00

ZKUS MĚ ROZESMÁT
USA – Kolik lží ti změní život? Přístupná komedie. Titulky. Vstupné 88 Kč.

15. 7. pátek
16. 7. sobota

REKVALIFIKACE
Příběh napsaný podle neobyčejných zážitků
obyčejných lidí. Brutální komedie. Vstupné
78 Kč.

20. 7. středa

20.00

ODCHÁZENÍ
Zfilmovaná divadelní hra Václava Havla v režii Václava Havla. Přístupná komedie. Vstupné 78 Kč.

21. 7. čtvrtek
22. 7. pátek

20.00
20.00

LIDICE
Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic?
Výpravný velkofilm je natočený podle skutečné události. Drama do 12 let nevhodné.
Vstupné 80 Kč.

22. 7. pátek
23. 7. sobota

ČERTOVA NEVĚSTA
Nová pohádka Zdeňka TROŠKY.
Vstupné 78 Kč.

20.00
20.00

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
USA – Umět balit holky je taky talent. Otázkou ale je, zda to bude stačit k žití. Romantická komedie do 15 let nevhodná. Titulky.
Vstupné 78 Kč.

17.30
17.30

NEPŘEHLÉDNĚTE!
V pátek 22. 7. od 17.00 hodin bude ve vestibulu kina Otava autogramiáda s panem režisérem ZDEŇKEM TROŠKOU!
Od 17.30, před představením, proběhne krátká beseda s panem režisérem v sále kina! Nenechte si ujít jedinečnou příležitost setkat se
osobně s autorem nové pohádky!

WESTERNSTORY
ČR – Střelená komedie nabitá létem.
Vstupné 78 Kč.

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
USA – Odplata si nakonec cestu najde. Western do 12 let nevhodný. Titulky. Vstupné
78 Kč.

8. 7. pátek
9. 7. sobota

20.00

29. 7. pátek
30. 7. sobota

KINO OTAVA
1. 7. pátek
2. 7. sobota

19. 7. úterý

Oddělení pro děti:
Po 8.00–11.00 		 12.00–17.00
St 8.00–11.00 		 12.00–15.00
Pá 8.00–11.00
ZAVŘENO 25. 7.–29. 7.

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje ROŠTOVANKA.
Předprodej vstupenek v kině Otava, tel. 376
511 890. Otevírací doba: pátek a sobota, od
16.00 do 20.30.

12. 8. pátek

20.00

CZECH MADE MAN
S poctivostí leda pojdeš... Černá komedie do
15 let nevhodná. Vstupné 88 Kč.

KULTURNÍ DŮM
24. 7. neděle

18. 7. pondělí

20.00
20.00

Změna programu vyhrazena
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
– hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů pro výlep
tel. č. 376 511 890
Otevírací doba: pátek a sobota od 16.00 do 20.30
Výlepové dny: úterý a čtvrtek

KNIHOVNA
Změna půjčovní doby v období prázdnin!
Oddělení pro dospělé:
Po 8.00–12.00 		 13.00–18.00
St 8.00–12.00 		 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 		 13.00–16.00

1. 6.–31. 8.

Fotoúlovky
– letní fotografická soutěž

muzeum
červen–září 2011
denně kromě pondělí 9–16 hod.
Najdi si svého pradědečka
aneb Horažďovice žijí
na fotografiích
1890–1970. Přijďte a hledejte své příbuzné
a známé.
Po cestách, které zarostly
– Jiří Vašků
Fotografie dokumentující židovské památky
na Horažďovicku.
Interaktivní dílna
Návrat k tradicím
Přijďte a vyzkoušejte si stará řemesla z Pošumaví.

22. 7. pátek

19.00

Zámecké hudební léto
Duo Martin Kaplan a Josef Fiala
Písně z Chodska, Plzeňska a z jižních Čech
v podání dvou skvělých muzikantů a zanícených sběratelů lidové hudební tvorby v obsazení housle a viola.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč.

galerie Califia
4. 7.

18.00

„Green“
Vernisáž výstavy
Vystavující: Kristýna a Marek Milde (CZ/USA),
Norman Locks (USA), Paul Hempstead (VB/
USA), Miloš Šejn (CZ)

další akce
22.–24. 7.

Jmeniny města
Bohatý program
podrobné informace na:
www.muhorazdovice.cz
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