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Vítězné družstvo – kuchařky Krále Rudolfa 

SLOVO STAROSTY

Léto, léto…
Ačkoliv nás červencové dny docela nezali-
ly slunečními paprsky, přece je tu léto, čas 
odpočinku a  nabírání sil. Dnešní Obzor 
vychází na jeho vrcholu, na konci měsíce 
července. Mnozí mají za sebou dovolenou, 
jiní se na ni teprve těší. Někteří ji právě 
tráví v teple jižních krajin, jiní v chladněj-
ším tuzemsku. 
Ať je počasí, jaké chce, důležité je, aby-
chom se z  dovolené vrátili zdraví. Leckdy 
žehráme na smůlu, jak nám dny plánova-
ného koupání a  opalování propršely nebo 
naopak jak nesnesitelně pálilo slunce, když 
jsme se trápili na stém kilometru cyklistic-
kého výletu. S odstupem času však zpravi-
dla vzpomínáme na to lepší a na to obtížné 
zapomínáme. A  to znamená, že i  za deště 
a chladu i pod horkým sluncem si můžeme 
najít aktivity, které nás pobaví a pomohou 
nám odpoutat se od všedních starostí. 
Dobrým příkladem umění trávit volný čas 
mohou být letní dětské tábory. Jak jsem měl 
možnost vidět (a slyšet), bez větších problé-
mů si s  rozmary počasí poradili skauti na 
svém táboře u Strašic i pionýři na základně 
u  Lnářského Málkova a  své dlouho připra-
vované a  očekávané vyvrcholení oddílové 
činnosti si naplno užili. Je to velkým dílem 
zásluha vedoucích, kteří děti učí optimis-
mu a  umění směřovat k  vytčeným cílům 
a  úspěšně zdolávat překážky. Stejně půso-
bí i činnost sportovních klubů a  jejich letní 
soustředění. Letní tábory pořádá také DDM 
Horažďovice. Dovolím si na tomto místě po-
děkovat těm, kteří obětavě a nezištně věnují 
velký díl ze svého volna včetně dovolených 
vedení dětských a  sportovních organizací. 
Jejich investice vlastního času a energie má 
skutečný smysl a  velký význam pro osob-
ní rozvoj dětí, a  tím i  pro celou společnost. 
Takových nadšenců nemáme v  Horažďovi-
cích zrovna málo (i když – nikdy není dost). 
Abych na někoho nezapomněl, raději niko-
ho nejmenuji. Všem patří uznání a dík.
Město Horažďovice také každoročně po-
řádá nebo hostí akce, které jsou pro větši-

nu z nás vítaným zpestřením letních dnů. 
Máme za sebou Slavnosti kaše a Jmeniny 
města, 6. srpna nás čeká Fuchs Oil Rally 
Agropa o víkendu 13. a 14. srpna marián-
ská pouť a poslední srpnový víkend již tra-
diční Sportovní dny. Dále můžeme vybírat 
z  nabídky Zámeckého hudebního léta, 
Městského muzea a  Městské knihovny 
Horažďovice, Kulturního střediska, Aqua-
parku … Děti mohou využít také nabídky 
Volnočasového klubu DOK (v  bývalém 
obchodě „Vše za 39“), který je otevřen od 
úterý do pátku od 14 do 19 hod. Myslím, 
že nikdo nudou trpět nemusí. 
A  ještě poznámka k  dovoleným. Dobře 
vím, že zahraniční i  tuzemské rekreační 

pobyty znamenají významný zásah do ro-
dinných rozpočtů a  že některé rodiny na 
ně nemohou ušetřit. Horažďovičtí ale mají 
výhodu v tom, že město obklopuje úžasná 
krajina umožňující nádherné výlety pěš-
ky, na kole, případně lodí po Otavě. Může-
me navštívit památky v  okolí nebo se jen 
tak toulat přírodou. A věřte, že prázdniny 
strávené poznáváním svého kraje (a  vždy 
je co objevovat) mohou přinést více zá-
žitků i  odpočinku než dny strávené jeden 
jako druhý na rozpáleném písku riviéry. 
Přeji Vám přízeň léta v jeho druhé polovi-
ně a  mnoho krásných prožitků, ať už pro 
ně pojedete do dálek, nebo je najdete tak-
říkajíc za humny. 

Karel Zrůbek

Skautský tábor
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STALO SE

Kaše v Horažďovicích
Hromový výstřel rozčísl atmosféru jinak 
poklidného městečka, to když starosta 
Horažďovic Karel Zrůbek zahájil netra-
dičně, výstřelem z  děla, letošní již pátý 
ročník městských Slavností Kaše. 

Od samého rána se horažďovický rynek 
proměnil ve středověký jarmark s  množ-
stvím řemeslníků, kejklířů, prodavačů 
a hudebníků. 

Žáčci základní umělecké školy zahájili 
program divadelním vystoupením a  mla-
dé nadějné houslistky zpříjemnily sobotní 
poledne.

Celým dnem nás provedl Standa Borko-
vec, který profesionálně moderoval celé 
slavnosti, debatoval s lidmi, naslouchal je-

jich názorům. Měla jsem trochu obavu, že 
přijede mediálně známá hvězda, o kterých 
se tradují všelijaké historky, ale on přijel 
naprosto obyčejný pohodový člověk. Pod-
le jeho vlastních slov jsou Horažďovice 
malebným místem a  horažďovičtí prima 
lidé se smyslem pro humor. 

Vařila se kaše: zúčastnila se čtyři družstva 
mezi nimiž byli ostřílení matadoři jako Střed-
ní škola, ale i  naprostí nováčci: Pastušáci, 
Sedmikráska a  dokonce i  pohádková bytost 
Víla z Pohádkové země, mezi všemi soutěžící-
mi vládla pohoda a radost, tak to také má být, 
nejde o zlaté poháry, ale o příjemné chvilky. 
Všichni si dokázali podat ruce a  jeden dru-
hému přát štěstí. O tom, že kaši lze uvařit na 
čemkoliv dokládá následující snímek.

Kaše se ale i  pojídala. Soutěžili zástupci 
dětí, i dospělých.

Závěr dne patřil skupině Abraxas, sou-
dě podle návštěvnosti má toto uskupení 
v Horažďovicích mnoho příznivců. Ovšem 
vyvrcholením byla ohňová show skupiny 
Pa-li-tchi. Umění zkrotit magický živel 
jakým je oheň, nám všem nedovolovalo 
napětím snad ani dýchat. 

Ráda bych na závěr poděkovala za pomoc, 
zvláště složce Technických služeb a jejich 
zástupcům pánům Václavu Malíkovi a Ro-
manu Bergerovi, ale i  ostatním zaměst-
nancům, kteří se podíleli na přípravách 
a bez jejichž pomoci bych se neobešla. Pa-
tří Vám za kus velmi dobře odvedené práce 
obrovský dík.
Dále všem sponzorům, kteří fi nančně 
i  materiálně podpořili celou akci: Střední 
škola Horažďovice, Hasit s. r. o., Lyckeby 
Culinar s. r. o., Elika s. r. o., Čevak a. s., 
Stafi s-KT s. r. o., Böegl a  Krýsl k.s., Geo-
ing s. r. o., Kovaltos s. r. o., Elektro Burda, 
Prima a. s., Ahold Czech Republic a. s. – 
Albert, Dopla Pap a. s., Plzeňský kraj. 
Již dnes se začíná připravovat následující 
ročník „Kaše“, přejme si, abychom se ve 
zdraví a spokojenosti za rok sešli znovu.

Markéta Bučoková, OPPŠK

Díky…
Dubnové počasí je nevyzpytatelné, avšak 
nemohlo odradit partu zapálených nad-
šenců, která se rozhodla uklidit Otavu pro 
nás ostatní, kteří rádi pozorujeme krajinu 
z vody. Možná se ptáte, proč tak pozdě na 
slova díků, ale pozdě přece není nikdy, 
obzvlášť, když se minulý měsíc rozhodli 
Skauti udělat totéž a prošli oba břehy Ota-
vy. I jim se naskytl nepěkný obrázek nepo-
řádku, který zanechávají někteří z  vodá-
ků. Oběma skupinám patří ještě jednou 
obrovský DÍK a  přání, aby jim nadšení 
udělat něco navíc nevyhaslo.
Pro nás ostatní alespoň malá prosbička. 
Prosím nezanechávejme za sebou podpi-
sy v  podobě plastových lahví, sáčků, ple-
chovek a  dalšího odpadu. Když jsme byli 
schopni donést si to plné k  vodě, proč je 
tak velkým problémem prázdné odnést 
od vody? Řeka je tady pro všechny, nikoliv 
pouze pro pár neukázněnců. 

Markéta Bučoková, OPPŠK
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Zajímavá místa 
Prácheňska a okolí
Vaše příspěvky, můžete zasílat na email: bu-
cokova@muhorazdovice.cz. U jednotlivých 
fotografi í zveřejníme na přání jméno autora. 

RANNÍ ROZBŘESK 
NAD PRÁCHEŇSKÝM KRAJEM 
Dostal se mi do rukou tento snímek, nejed-
ná se o jedno zajímavé místo, ale o celé Prá-
cheňsko, nad kterým vychází ranní života-
dárné slunce. Nemohla jsem si jej ponechat 
jen pro sebe, dovolte mně se o tu krásu roz-
dělit s Vámi. Kéž by byl stále tento náš kraj 
tak skromně poklidným a slunce nad námi 
vycházelo do samých veselých dnů. 

Markéta Bučoková, OPPŠK

foto: P. Turek

KULTURA

Srpnový koncert 
Zámeckého 
hudebního léta 2011
pátek 12. srpna 2011 v 19.00 hodin
velký sál Městského muzea v Horažďovicích
Ke druhému koncertu v  sálu Městského 
muzea jsme – podle dobrých zkušeností 
získaných z  průběhu koncertů Ševčíko-
vých hudebních večerů – pozvali do Ho-
ražďovic opět velmi mladého umělce. Je 
jím kytarista Martin Škubal, který dosud 
studoval ve třídě profesora Petra Seidla na 
Konzervatoři v  Pardubicích. Již samotný 
tento fakt je pro mladého studenta veli-
kým doporučením – kdo chce ve studiu 
klasické kytary v  Čechách něco dokázat, 
měl by usilovat o  přijetí do třídy zmíně-
ného renomovaného českého hudebního 
pedagoga. Martin Škubal však právě letos 
dosáhl dalšího velkého úspěchu: byl přijat 
do Vídně na Universität für Musik und 
darstellende Kunst a  bude tam studovat 
ve třídě uznávaného paraguayského pro-

fesora klasické kytary Álvara Pierriho. 
Takový úspěch samozřejmě nepřichází 
náhodou, ale skrývají se za ním stovky, 
ba tisíce hodin pilného cvičení a  studia. 
O nasazení kytaristy svědčí též jeho četná 
ocenění z  českých i  mezinárodních sou-
těží a  úspěšná koncertní činnost doma 
i  v  zahraničí. Můžeme se těšit na pest-
rý program počínaje klasickými mistry 
(J. S. Bach, J. K. Mertz, M. Giuliani) až po 
temperamentní rytmy moderních autorů 
(J. Obrovská, B. Britten, J. Rodrigo).
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 příjemný večer 
plný zajímavé hudby.

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

Byli jste na koncertu 
Asonance? 
Jestliže jste 24. 6. 2011 navštívili koncert 
folkové skupiny Asonance v  hotelu Prá-
cheň, pak jste spolu s  námi prožili večer 
plný baladických příběhů z  Irska. Sál byl 
zaplněn do posledního místečka. Jsme 
rádi, že jsme obstáli v porovnání s hvězd-
nou konkurencí koncertního večera na 
hradu Rabí a mohli jsme přivítat v Horaž-
ďovicích tolik posluchačů.
Když jsme všechny diváky podělili mís-
tenkami a  koncert začal, oddychli jsme 
si, protože vše klaplo podle předpokladů. 
Nikdo by nám v té chvíli nevěřil, že ještě tři 
hodiny před koncertem jsme nevěděli, jak 
přesně budou diváci rozsazeni, protože 
jsme čekali na rozhodnutí mistra zvukaře 
a  na umístění jeho „nádobíčka“. Takovou 
akci totiž sál hotelu ještě nepamatoval. 

Těsně před osmou jsme však přesto moh-
li uměleckému vedoucímu skupiny Janu 
Laštovičkovi ohlásit – můžete začít. Tolik 
na vysvětlenou těm nemnohým trochu 
brblajícím divákům, které místenky v ho-
ražďovickém sálu zjevně zaskočily.
V  sálu jsme mezi ostatními hosty přivítali 
hned tři starosty města – služebně nejstaršího 
Václava Trčku, první starostku v historii měs-
ta Jindřišku Antropiusovou a současného sta-
rostu Karla Zrůbka. Každý z nich se určitým 
způsobem přičinil o to, že překrásný sál v ho-
telu Prácheň pravidelně ožívá krásnou hud-
bou – s  fi nanční dotací města a  s  podporou 
dalších přispěvatelů dokonce za symbolické 
vstupné. Jistě vyjádříme pocity všech návštěv-
níků koncertů, když všem současným i býva-
lým zastupitelům města a  podporovatelům 
koncertů společně vzkážeme: „Děkujeme!“

Asonance nezklamala, i  v  Horažďovicích 
jsme se dočkali jak zbrusu nových písní, 
tak i největších šlágrů z obsáhlého reper-
toáru skupiny. Také díky profesionálnímu 
a  citlivému ozvučení sálu jsme si mohli 
výkony účinkujících všichni opravdu vy-
chutnávat. Svoji náklonnost jsme mohli 
ještě upevnit nákupem nahrávek, plakátů, 
zpěvníčků, triček, zkrátka – srdce fanynek 
a  fanoušků plesala. Věříme, že setkání se 
skupinou, která bude v  listopadu osla-
vovat v  pražské Lucerně neuvěřitelných 
35 let od založení, nebylo v Horažďovicích 
poslední. Přiloženou fotografi í se vracíme 
ke krásné atmosféře koncertu v publiku.

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

Martin Škubal

Asonance

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

Kam až doputovalo poselstvo 
v povídce A. Jiráska Z Čech až na 

konec světa?
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www: bazen.horazdovice.cz E-mail: bazen@horazdovice.cz
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Galerie Califi a
4. července proběhla v Galerii Califi a ver-
nisáž výstavy „Green“, které se zúčast-
nilo přes 60 lidí. Mezi vystavující patří 
mladý český pár, který již několik let žije 
v  USA - Kristýna a  Marek Milde, Marek 
je asistent kurátora českého umělecké-
ho centra v  New Yorku; Norman Locks 
–  profesor umění, University of Califor-
nia, Santa Cruz; Miloš Šejn – profesor 
působící na Akademii výtvarných umění 
v Praze a Paul Hempstead. 

Příroda je námětem k tvorbě umělců již od 
pradávna. Mnoho generací čelí přírodě, 
maluje ji, zbožňuje ji a ve jménu Land Art 
ji přejíždí buldozery. S  nástupem klima-
tických změn a masivního globálního zne-
čišťování životního prostředí, které ohro-
žuje veškeré životy na zemi, vzali umělci 
přímější přístup k  vizuálnímu zapojení 
země. Každý z  umělců na této výstavě 
představuje skrze instalace, performance, 
fotografi e a videa svou vizi zeleného světa 
a lidského soužití s Matkou Přírodou.
Pro více informací a další fotografi e z ver-
nisáže se podívejte na webové stránky 
www.galeriecalifi a.net. Výstavu můžete 
navštívit do 1. srpna. 

 Markéta Mrázová, Asistentka ředitelky 
Galerie Califi a

Čarodějky naposled
25. června, v  rámci letošních Slavností 
Kaše, náš divadelní soubor Tyjátr uvedl 
osmou reprízu a pravděpodobně derniéru 
dramatu Arthura Millera „Čarodějky ze 
Salemu“. V  předcházejícím týdnu Tyjátr 
hostoval v Měšťanské besedě v Plzni, v Di-
vadle Fráni Šrámka v Písku a na hradě Švi-
hov. I  když pro amatérské soubory bývá 
vděčnějším žánrem komedie, horažďovič-
tí ochotníci, pod režijním vedením Karla 
Šťastného, dokázali vytvořit mimořádně 

Vernisáž výstavy Green

úspěšnou inscenaci. Velkou příležitost do-
stali a  dokonale jí využili Antonín Jedlič-
ka jako John Proctor a Lucie Listopadová 
ztělesňující jeho ženu Alžbětu Proctoro-
vou. Hra dramaticky vykresluje hysteric-
ký hon na čarodějnice v 17. stol. a zaujala 
všechny diváky. Doufejme, že se již nikdy 
nebudou opakovat situace, kdy demago-
gie a fanatismus ničí lidské osudy a životy.
Mimořádné bylo také, že představení se 
poprvé konalo v  přírodě, v  Panské za-
hradě na Zářečí. Souběžně probíhal jiný 
program na náměstí, ale přišlo více než 
sto diváků a určitě odcházeli s hlubokými 
zážitky, ke kterým přispěla i  atmosféra 
místa. Vše bylo svépomocí členů spolku 
dobře připraveno – jeviště, pro diváky po-
hodlná sedadla a  stánek s  občerstvením. 
Samozřejmě výhrou bylo, že nepršelo, 
počasí je vždy důležitým faktorem při po-
řádání akcí pod širým nebem. Tyjátr měl 
velké výdaje s  pořízením technického vy-
bavení (mikroportů a mobilní osvětlovací 
techniky), které je pro úspěšnou realizaci 
představení venku nezbytné a  osvědčilo 
se. Představení nebylo dotováno jako jiné 
programy Slavností Kaše, takže spolek 
nemohl upustit od vstupného.
Panská (Křížová) zahrada by mohla být 
častěji využívána, je krásným přírodním 
prostorem mezi středem města a  Ostro-
vem. Snad by bylo vhodné upravit místo 
tak, aby se nechalo k  podobným účelům 
použít častěji (stabilní přívod el. energie, 
zázemí pro účinkující, sociální zařízení, 
osvětlení přístupové cesty). Možná by se 
našel vhodný dotační titul pro fi nancování 
potřebných úprav.

Václav Trčka

Ochotník – od slova 
být ochoten… 
Velmi si vážíme práce horažďovických 
ochotníků, která ukrajuje ne zcela malé 
kousky z drahocenného volného času kaž-
dého, kdo má elán a chuť dělat malé i velké 
věci pro druhé. 
Samotná Panská zahrada je kouzelným 
místem pro pořádání divadelních předsta-
vení (a do budoucna třeba i koncertů pod 
širým nebem), ale je to, jak se říká, „běh 
na dlouhou trať“ a ještě je k tomu zapotře-
bí velké dávky trpělivosti a ochoty včasné 
vzájemné spolupráce. Navíc vyvstávají 
mnohé otázky: Lze vůbec realizovat zá-
měr vybudovat sociálního zařízení, ka-
menného zázemí pro účinkující, osvětlení 
či stabilního elektrického připojení v Pan-
ské zahradě, která se nachází z  hlediska 
vodního zákona (254/2001 Sb.) v  aktivní 
zóně záplavového území? To znamená, že 
se nachází v území, kde se nesmí umísťo-
vat, povolovat ani provádět stavby s  vý-

jimkou vyjmenovaných staveb zejména 
vodních děl souvisejících s vodním tokem, 
dopravní a  technické infrastruktury. Za 
další - máme dostatečné množství peněz 
k fi nancování těchto investičních akcí pro 
krátkodobé a  ne příliš časté používání? 
Možnosti dotačních titulů se začínají po-
vážlivě tenčit, což dokládá letošní ročník 
Slavností Kaše, kdy Město Horažďovice 
žádalo o  grant ve výši 75  000 Kč (což je 
zhruba 50 % nákladů na pořádání Slav-
ností Kaše), ale z  příslušného dotačního 
programu od Plzeňského kraje obdrželo 
pouze 10 000 Kč. 
Již dnes je třeba pečlivě zvážit, co budeme 
chtít dělat v  následujícím roce, abychom 
tím předešli případným nejasnostem v tom, 
kdo má co zaplatit. Pokud kupříkladu přišla 
iniciativa provedení divadelní akce v  rámci 
Slavností Kaše necelý měsíc před konání 
těchto slavností, zákonitě vyvstane problém 
s fi nancováním této akce, se kterou se v roz-
počtu (který se připravuje s ročním předsti-
hem) předem nepočítalo. To znamená, že 
například bude-li chtít divadelní spolek Ty-
játr v roce 2012 vystupovat při Slavnostech 
Kaše, je nezbytně nutné spolupracovat při 
tvorbě programu již v  tuto chvíli a  počítat 
s  takovou akcí při přípravě rozpočtu - pak 
jistě odpadnou případná nedorozumění 
ohledně fi nancování. 
Dále je třeba uvést na pravou míru fi nanco-
vání dobrovolné spolkové činnosti – divadel-
ní spolek Tyjátr obdržel v roce 2008 fi nanční 
příspěvek ve výši 10 000 Kč na nákup mikro-
portů, tento nákup však nerealizoval, přesto 
díky rozhodnutí a vstřícnému postupu Rady 
města bylo spolku umožněno příspěvek čer-
pat ještě v následujícím roce 2009, kdy byly 
mikroporty zakoupeny. 
Nelze tedy tvrdit, že divadelní spolek není 
Městem Horažďovice fi nančně podporo-
ván – ostatně poskytnutí fi nančního pří-
spěvku, či ocenění výsledků činnosti spol-
ku ze strany starosty města je důkazem, že 
Město Horažďovice je divadelnímu spolku 
nakloněno.

Ak. mal. Petr Mika, vedoucí OPPŠK

Čeká na nás spousta 
knih … 
… chceme vědět, co je v  nich, znělo z  úst 
horažďovických prvňáčků těsně před pa-
sováním na Rytíře Řádu čtenářského. To 
letošní probíhalo čistě ve čtvrtkovském 
duchu. V knihovně se zabydlely pohádko-
vé postavičky z dílny žáků ZUŠ a studentů 
SŠ Horažďovice, za což jim patří dík nejen 
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nás knihovnic, ale také všech prvňáčků. 
Vše se tedy točilo okolo Rumcajse, Man-
ky, Cipíska, Makové panenky s  motýlem 
Emanuelem, …

… či víly Amálky, hrdinů knih Václava 
Čtvrtka, od jehož narození v letošním roce 
uplynulo 100 let.
A co všechno čekalo naše prvňáčky?
Nejprve malá zkouška čtení…

… Samotného pasování se ujal starosta 
Mgr. Karel Zrůbek a Daniela Kroluppero-
vá, autorka letošní „Knížky pro prvňáčky“

... Pro děti byly připraveny také soutěže 
a hry – při Rumcajsově trefě si zkusily, jak 
těžké je srazit šiškou nejvíce plechovek, 

jak se motala hlava víle Amálce, když tan-
čila na paloučku, nebo jak se asi chodilo 
jičínskému starostovi Humpálovi s obrov-
skýma nohama…

… Pobavily se při čtení vodnické pohádky, 
při které putovala červená čepice rychlos-
tí blesku od jednoho k  druhému. Protože 
u koho zůstala při vyslovení jména „Čepe-
ček“, vypadával ze hry…

… Po vzoru Křemílka s  Vochomůrkou si 
děti zasadily semínko do kelímku, který si 
samy barevně vyzdobily…

 Foto a text P. Tomešová

Mineralogická 
sekce Národního 
muzea na návštěvě 
v Horažďovicích
Na sobotu 14. května jsme pro členy 
„Mineralogické sekce Národního muzea 
v Praze“ připravili exkurzi po zajímavých 
nalezištích nerostů Horažďovicka.
Vše začalo po 9. hodině přivítáním 41 členů 
sekce v Městském muzeu, ve kterém si pro-
hlédli bohatou regionální mineralogickou 
expozici s komentářem jejího autora.
Jelikož však program exkurze byl časově 
náročný, již v 10.00 jsme autobusem vyra-
zili směrem k  první lokalitě. Tou byly dva 
nečinné lomy na úpatí vrchu Lišná u Rabí. 
V těchto vápencových lomech je zachyceno 
několik různých mineralizací a  my jsme 
navštívili dvě z  nich. Jednak v  předním 
lomu hydrotermální poruchu s  kalcitem, 
křemenem a  palygorskitem, ve vzdále-
nějším lomu nás pak zajímaly minerály 
jemnozrnných vápenců. Konkrétně spinel, 
forsterit a klinohumit. Podařilo se nám zde 
nalézt několik velmi pěkných ukázek spi-
nelu v modročerných oktaedrech do 5 mi-
limetrů, doprovázených oranžovými zrny 
klinohumitu a  zelenými zrny forsteritu. 
V  předním lomu je mimo jiné také depo-
nován materiál z  posledního šumavského 
zlatodolu „Naděje“ u  Kašperských Hor, 
v  kterém lze při troše štěstí nalézt mikro-
skopické zlatinky zarostlé v  křemeni. Na 
to však již nezbýval čas. Přesunuli jsme se 
více na Šumavu, do Nezdic. 
Zhruba půl kilometru od obce se na svahu 
vrchu Vápenice nachází starý vápencový 
lomeček s četnými polohami minerálu wol-
lastonitu. Tento minerál zde tvoří krásné 
bílé vějířkovité agregáty, mnohdy i překva-
pivých rozměrů, tvořící vložky v  modra-
vém mramoru. Každý účastník si zde našel 
nějaký ten pěkný vzorek a několik zájemců 
prolezlo i  jeskyni „Fík“, která vznikla ko-

Mineralogická exkurze

V E Ř 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 čas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz

pro občany Horažďovicka prvních 30 min
denně

3. TÝDEN V SRPNU(15. - 19. 8. 2011)

ZDARMA

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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rozí vápence podél tektonických poruch. 
Její prostory dosahují délky kolem 35 met-
rů a vchod do ní je přímo v prostoru lomu. 
Poslední exkurzní lokalitou byly Damětice, 
konkrétně svah vrchu Želenov, kde se v le-
tech 1953–63 těžila uranová ruda, repre-
zentovaná zde převážně minerálem urani-
nitem (smolincem), které se zde vytěžilo 
83,9 tun (čistý kov). Navštívili jsme bývalý 
areál uranových dolů, kde nás zajímaly pře-
devším uranové slídy uranocircit a  torber-
nit, které se zde dnes ve větším množství 
vyskytují pouze na jedné nevelké haldičce.
I  zde jsme nalezli množství vzorků, při-
čemž nejkrásnější jsou několikamilimet-
rové tenké čtvercové tabulky jasně žlutoze-
leného uranocircitu v  dutinkách tmavého 
křemene. Zajímavou vlastností těchto slíd 
je jejich výrazně intenzívní žlutozelená 
luminiscence v ultrafi alovém světle. Z Da-
mětic jsme jeli zpět do Horažďovic, kde byla 
exkurze kolem 17. hodiny zakončena. 
Závěrem bych rád poděkoval panu A. Po-
lankovi, jednateli společnosti Hasit, za 
umožnění návštěvy lomů u  Rabí i  takto 
velké skupině. Dále pak Š. Forejtovi, pro-
voznímu lomů, který nás velmi ochotně 
doprovázel přímo v lomovém areálu.
 Aleš Červený, Městské muzeum Horažďovice

Účastníci exkurze

Přípravy na 
XXXII. FUCHS OIL 
Rally Agropa jsou 
v plném proudu 
Fanoušci motoristického sportu jistě za-
znamenali, že první srpnový víkend za-
burácejí motory soutěžních vozidel opět 
v  okolí Pačejova a  Horažďovic. Stane se 
tak při XXXII. ročníku FUCHS OIL Rally 
Agropa. Jak název napovídá, tak pačejov-
ští pořadatelé opět získali hlavní podporu 
ve společnosti FUCHS OIL Corporation 
(CZ), spol. s  r. o. a  AGROPA a. s. Olšany. 
V loňském roce se tato soutěž představila 
po roční přestávce a nutno podotknout, že 
to byl návrat velmi úspěšný. Kladné hod-
nocení jezdců i diváků bylo velkou odmě-
nou za očistec, který si pořadatelé díky 
extrémnímu počasí při soutěži prožili. 
Zejména nová rychlostní zkouška se těšila 
velké oblibě a někteří jezdci ji zařadili mezi 
nejhezčí RZ z celého seriálu sprintrally.
Po loňském pokusu pořadatelé upustili od 
varianty tří zkoušek se třemi průjezdy, což 
nevyhovovalo ani obyvatelům podél trati, 
ani soutěžním posádkám. Navíc v  Pačejo-
vě je dlouhou dobu tradicí, že se pořadatelé 
snaží připravit nějakou novou RZ, aby po-
sádky nemusely závodit pouze na notoric-
ky známých úsecích. Po loňské zkušenosti 
s novou rychlostní zkouškou a velmi vstříc-
ným postojem tamních obcí se stavitelé trati 
rozhodli v této lokalitě postavit další zbrusu 
novou rychlostní zkoušku. A  tak se posád-
ky i  diváci mohou těšit na nový test v  okolí 
Chrášťovic a  Radomyšle. K  tomu nebudou 
chybět tradiční úseky z  minulého ročníku, 
které doznaly jen kosmetických změn.
Na závěr dodejme, že nadále pokračuje 
velmi dobrá spolupráce s  městem Horaž-
ďovice, kde bude start a  cíl rally. Dopro-
vody soutěžních posádek se mohou opět 
těšit na kvalitní servisní zázemí na letišti 
u obce Kadov. Intenzívní jednání probíhá 
i  ohledně počasí. Na posledním jednání 
odpovědní činitelé přiznali, že to vloni 
s  vodou a  větrem trochu přehnali a  kon-
statovali, že horší už to nebude. Na letošní 
ročník jsou tedy „shora“ přislíbeny přívě-
tivější povětrnostní podmínky. Pořadatelé 
z  AMK Pačejov však neponechávají nic 
náhodě a po loňském „plaváku“ na letošek 
pro jistotu nechali pro pořadatele vyrobit 
nové kvalitní pláštěnky, což by mělo samo-
zřejmě zajistit pěkné a slunečné počasí!
XXXII. FUCHS OIL Rally Agropa se 
pojede jako součást Ecosun MČR ve 
sprintrally, MČR v  rally historických au-
tomobilů a  K4 poháru v  rally. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o poslední soutěž před 
slavnou Barum Czech Rally Zlín, dá se 
očekávat účast posádek z  „velkého“ mis-

trovství v rámci testování. Charakter trati 
a  zpracování časového harmonogramu 
k  tomuto kroku přímo vybízí. V  zákulisí 
české rally scény se do Pačejova chystá 
několik zajímavých jezdeckých premiér 
a překvapení, týkající se i absolutní české 
špičky. Nakolik však tyto plány posádkám 
vyjdou se dozvíme až 6. srpna na startu 
XXXII. FUCHS OIL Rally Agropa.
Veškeré informace k  XXXII. FUCHS OIL 
Rally Agropa jsou k dispozici na ofi ciálních 
stránkách www.rallyagropa.cz 

ATRIUM CUP 2011 
opanoval obhájce 
vítězství 
Třebomyslice, 5. 7. 2011. Již počtrnácté se 
v  Třebomyslicích uskutečnil tradiční tur-
naj v  malé kopané ATRIUM CUP v  pev-
ně daném termínu na svátek věrozvěstů 
Cyrila a  Metoděje. Turnaji letos nepřálo 
dopolední počasí, kdy třebomyslický pa-
žit skrápěly přívaly vody, a  tak se turnaje 
zúčastnilo„jen“ 16 fotbalových týmů.
O co méně přijelo týmů, o to větší byla fot-
balová kvalita a  celková úroveň turnaje. 
Organizátoři jako každý rok neponechali 
nic náhodě a  pro zúčastněné týmy byly 
připraveny 3 hrací plochy, včetně potřeb-
ného zázemí pro fotbalisty i návštěvníky 
turnaje. V  základních skupinách turnaje 
předváděly všechny týmy bojovné vý-
kony a  díky několika nováčkům turnaje 
nebyla nouze ani o  překvapivé výsledky. 
Nejvíce pozornosti na sebe upoutal no-
váčkovský tým z Rovné u Strakonic, kte-
rý si v  základní skupině počínal skvěle, 
kdy dokázal porazit např. domácí tým 6 
prasat Třebomyslice, a  to v  poměru 3:1. 
Suverénními lídry základních skupin se 
ovšem stali borci z horažďovického týmu 

Vítěz loňského ročníku 

SPORT

Vážení sportovní přátelé, 
srdečně Vás zveme na fotbalové utkání 
podzimu, na derby dvou mužstev, kte-
rá postoupila zpět do krajského přeboru 
mužů

FK HORAŽĎOVICE – SK KLATOVY 1898
neděle 14. 8. 2011 od 17 hodin 
stadion Na Lipkách 
o přestávce utkání fotbalové přípravky
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C-Systém, kteří neztratili v základní sku-
pině ani bod a tím si na sebe ušili pověst-
ný bič před duely v  play-off. Bez jediné 
porážky prošly základními skupinami 
rovněž tyto týmy: Vodcamsať-Pocamsať 
Defurovy Lažany, Odrost Horažďovice 
a  FC Úźas Jetenovice. Play-off bylo hrá-
no stejně jako základní skupiny turnaje 
na 2×10minut, takže všechny týmy měly 
dostatek času a  prostoru ukázat své fot-
balové umění. Již ve čtvrtfinále se zrodilo 
jedno překvapení, kdy se podařilo horaž-
ďovickému týmu FC Houba vyřadit dvoj-
násobné vítěze turnaje Vocamsať-Po-
camsať Defurovy Lažany, a  to vysokým 
poměrem 4:1. V semifinále již „Houbaři“ 
nestačili na zmíněného nováčka turnaje 
Civa Trans Rovná, který se probojoval do 
finálového duelu po těsném vítězství 1:0. 
Druhé semifinále nabídlo neméně zají-
mavou podívanou s  dramatickým závě-
rem a hlavně šťastným koncem pro obháj-
ce vítězství Odrost Horažďovice, který si 
poradil s  odvěkým rivalem C-Systémem 
Horažďovice také těsným poměrem 1:0. 
V  boji o  3. místo se hrál krásný fotbal, 
a jak FC Houba, tak C-Systém předváděli 
opravdu pohledné a„bezstarostné“ akce, 
které měly za následek celkové skóre 4:2 
ve prospěch C-Systému Horažďovice. 
S  bramborovou medailí se tak museli 
spokojit horažďovičtí Houbaři. Ve finá-
le se překvapivě utkal nováček turnaje 
s  loňským vítězem. Dlouho se hrál vy-
rovnaný duel spíše opatrnějšího rázu, 
a  to až do chvíle vsítění první branky 
horažďovického Odrostu, která předzna-
menala další vývoj utkání. Borci z Rovné 
se pokusili otevřít hru a vyrovnat, ovšem 
doplatili tím na okénka v  obraně a  tým 
Odrostu přidal do konce finálového zá-
pasu ještě 2 branky a  završil na celkové 
skóre 3:0. Odrost Horažďovice se stal 
prvním týmem, kterému se podařilo vy-
hrát ATRIUM CUP již potřetí v  historii 
turnaje a  jeho jméno bude na„třebomys-
lický Stanley Cup“ znovu nesmazatelně 
vyryto. Nejlepším brankářem turnaje 

byl vyhlášen Tomáš Baloun z  vítězného 
týmu a ze stejného týmu byl vyhlášen nej-
lepším hráčem turnaje Václav Kotiš ml. 
Turnaj byl opět perfektně zorganizován 
třebomyslickými hasiči a  za to jim patří 
velký dík. Díky patří rovněž pětici zkuše-
ných sudí pod vedením Jana Veverky ze 
Sušice, kteří celý turnaj výborně řídili. 
V  neposlední řadě děkujeme všem spon-
zorům a  dobrovolníkům, bez kterých by 
se turnaj neobešel po materiální stránce. 
Příští ročník turnaje, tentokráte jubilejní 
patnáctý, se uskuteční opět za rok na svá-
tek Cyrila a Metoděje a tímto jsou již nyní 
všechny týmy a  diváci srdečně zváni do 
Třebomyslic u Horažďovic.
Děkujeme těmto sponzorům a partnerům 
turnaje: ATRIUM Horažďovice, Kotiš 
Třebomyslice, Polena Václav Třebomys-
lice, Šašek Josef Třebomyslice, Město 
Horažďovice, Dudák Měšťanský pivovar 
Strakonice, Pro-Doma Horažďovice, Bo-
hemia Sport Horažďovice, Lyckeby Amy-
lex Horažďovice, Velkoobchod Švelch Su-
šice, MS Třebomyslice.

Konečné pořadí turnaje ATRIUM CUP 2011:
1. Odrost Horažďovice
2. Civa Trans Rovná
3. C-Systém Horažďovice
4. Houba Tým Horažďovice
5. Vocamsať-Pocamsať Defurovy Lažany
6. FC Úžas Jetenovice
7. Náplava a Boule Velké Hydčice
8. 6 – prasat Třebomyslice
9. 1. FC Lhota
10. FC No Name
11. Kup mi pivo
12. Klostrmánci
13. Ukrajinci Lhota Horažďovická
14. Šumavský Expres
15. 1. FAC Háječek Prachatice
16. Hokejky Strakonice

Play-off turnaje ATRIUM CUP 2011:
Čtvrtfi nále:
Vodcamsať-Pocamsať Defurovy Lažany vs. 
Houba Horažďovice 1–4; Úžas Jetenovice 
vs. Civa Trans Rovná 1–1 (penalty 2–3); 
Odrost Horažďovice vs. Náplava a  Boule 
Velké Hydčice 6–2; C – Systém Horažďovi-
ce vs. 6 – prasat Třebomyslice 3–0
Semifi nále:
Houba Horažďovice vs. Civa Trans Rovná 
0–1; Odrost Horažďovice vs. C – Systém 
Horažďovice 1–0
O 3. Místo:
Houba Horažďovice vs. C – Systém Ho-
ražďovice 2–4
Finále:
Civa Trans Rovná vs. Odrost Horažďo-
vice 0–3

Vlastimil Makovec

Vítěz soutěže Atrium Cup, foto J.Kazda

Z RADNICE

Rada města 20. 6. 2011
rozhodla o přijetí nabídky společnosti IN-
VENTE, s. r. o. na zhotovení zadávací pro-
jektové dokumentace stavby „Zateplení 
klubovny – Horažďovická Lhota“ ve výši 
21 600 Kč + DPH
schvaluje příspěvek na materiální vyba-
vení TJ Sokol Veřechov ve výši 10 000 Kč 
za provedení úklidu objektu školy ve Veře-
chově před zahájením rekonstrukce
rozhodla o  přijetí nabídky ČEVAK, a. s., 
na provedení celkové obnovy čerpací sta-
nice odpadních vod Zářečská v  Horažďo-
vicích ve výši 257 300 Kč + DPH
schvaluje pronájem nebytového prosto-
ru, Ševčíkova 26, Horažďovice nájemci 
Veronice Makovcové, Velký Bor 128 za 
účelem provozování vinotéky s  platností 
od 1. 7. 2011
v souvislosti s odvoláním ředitelky ZŠ Bla-
tenská ul. vyhlašuje konkurz na obsazení 
funkce ředitele. Náležitosti vyhlášení kon-
kurzu podle ust. § 3 vyhlášky č. 54/2005 
Sb., jsou stanoveny v příloze, která je ne-
dílnou součástí návrhu usnesení.
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
od fi rmy Radouňská vodohospodářská 
společnost, a. s., na realizaci veřejné za-
kázky s názvem „Úpravna vody Horažďo-
vice – úpravy technologie“ s  nabídkovou 
cenou 2 645 049 Kč bez DPH 

Rada města 11. 7. 2011
rozhodla o  přijetí cenové nabídky spo-
lečnosti Stavební společnost H a  T spol. 
s r.o., na zhotovení díla „Oprava loděnice, 
Horažďovice“ ve výši 149 141 Kč + DPH
rozhodla o  zrušení zadávacího řízení 
podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem„Rekonstrukce a moderni-
zace Aquaparku Horažďovice“, z  důvodu 
obdržení pouze jedné nabídky ve lhůtě pro 
podání nabídek
rozhodla o přijetí cenové nabídky společ-
nosti Ing. Daniely Škubalové – Projekční 
kancelář, na zhotovení díla „Pasport ko-
munikace Třebomyslice –Malý Bor“ ve 
výši 40 000 Kč + DPH
souhlasí s  výměnou stávajících oken 
a vchodových dveří za plastová, se zatep-
lením domu, s výměnou rozvodů společné 
televizní antény v  domě Společenství pro 
dům čp. 789–790, ul. Šumavská a  čerpá-
ním úvěru od ČSOB ve výši 3 400 000 Kč 
s  dobou splácení 20 let, úroková sazba 
3,8 % p. a. s fi xací 5 let



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 7/2011 | 9

bere na vědomí oznámení Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových, 
schválení přímého prodeje st. p. č. 716/3 
a  st. p. č. 716/6 v  k.ú. Horažďovice pro 
město Horažďovice
schvaluje výpověď z nájmu nebytových pro-
stor v čp. 262, Mayerova ulice, Horažďovice 
nájemci ZOBALOVÁ NÁBYTEK s. r. o.
schvaluje darovací smlouvu s  dárcem 
J&T Banka a. s., a  obdarovaným městem 
Horažďovice na poskytnutí peněžního 
daru 25 tis. Kč účelově určeného na pod-
poru provozu pionýrské skupiny Prácheň. 
Účel použití bude především vybavení pro 
volnočasové aktivity.
souhlasí s  užíváním části nebytových 
prostor v  MŠ Loretská a  souhlasí s  před-
loženou „Smlouvou o užívání nebytových 
prostor formou další výpůjčky“ mezi 
MŠ Loretská a Kateřinou Pultrovou, Zad-
ní Třebaň
schvaluje položkový rozpočet pro re-
staurování kladívkového klavíru značky 
„Adalbert Stabernack“ za 98 000 Kč

Zastupitelstvo města 
27. 6. 2011
pověřuje kontrolní výbor provedením 
kontroly v tomto rozsahu:
kontrola proinvestovaných fi nančních 
prostředků na opravu bytů v čp. 68, včet-
ně seznamu poptávaných fi rem a soupisu 
rozsahu všech provedených prací
fyzická kontrola opravených bytů (bytu) 
v  čp. 68, s  důrazem na kontrolu kvality 
provedených prací a  kontrolu rozsahu 
provedených prací dle vyžádané doku-
mentace
kontrola zápisu z  výběrového řízení na 
Odbahnění vodní nádrže Boubín, s  důra-
zem na seznam fi rem, které se výběrového 
řízení zúčastnily a porovnání jejich ceno-
vých nabídek
kontrola smlouvy na rekonstrukci Okruž-
ní ulice a  s  tím spojenou dokumentaci 
s  důrazem na zajištění schůdnosti všech 
dotčených komunikací, pro tamní obyva-
tele, během prováděné rekonstrukce
kontrola víceprací všech etap zateplení 
sídliště Blatenská
kontrola zadání zakázky úprava „propa-
gačního nároží“ 
schvaluje plnění rozpočtu příjmů a čerpá-
ní rozpočtu výdajů k 31. 05. 2011 
schvaluje 2. rozpočtovou změnu, tj. roz-
počtová opatření 10–21/2011 
schvaluje Závěrečný účet DSO RADINA 
za r. 2010 
schvaluje poskytnutí fi nančního příspěvku 
100 tis. Kč účelově určeného k podpoře re-
alizace podprojektu pro základní a střední 
školství ve správním okrese Klatovy a Do-
mažlice nazvaný „Mechatronika do škol“ 

schvaluje odprodej pozemku p. č. 2759/14 
ostatní plocha o výměře 47 m2 v k. ú. Ho-
ražďovice, za kupní cenu 200 Kč/m2 + po-
platky s prodejem související
schvaluje prodej bytové jednotky č. 877/6 
na st.p.č. 1069/1 a 1069/2 v k. ú. Horažďo-
vice, ulice Palackého za cenu 700 000 Kč 
schvaluje prodej bytové jednotky č. 789/7 
na st.p.č. 727 a  728 v  k. ú. Horažďovice, 
ulice Pod Vodojemem v Horažďovicích za 
cenu 466 666 Kč 
ve věci převzetí činnosti školských příspěv-
kových organizací Plzeňského kraje 
schvaluje převzetí činnosti Základní školy, 
Horažďovice, Blatenská 310 zřizované Pl-
zeňským krajem s  účinností od 1.  1.  2012 
s  tím, že se toto pracoviště stane místem 
výkonu činnosti Základní školy Horažďo-
vice, Blatenská ul. 540, s  podmínkou bez-
úplatného převodu movitého a nemovitého 
majetku do vlastnictví Města Horažďovice 
ke dni převzetí vzdělávací činnosti
schvaluje převzetí činnosti Základní 
umělecké školy, Horažďovice, Blatenská 
310, s účinností od 1. 1. 2012 s tím, že se 
toto pracoviště stane místem výkonu čin-
nosti Základní školy Horažďovice, Blaten-
ská ul. 540, s  podmínkou bezúplatného 
převodu movitého majetku do vlastnictví 
Města Horažďovice ke dni převzetí vzdě-
lávací činnosti

ŠKOLY 

Křesťanská 
mateřská škola 
Rádi bychom se s  Vámi podělili o  zážitky 
z  naší předprázdninové návštěvy muzea 
a  třeba Vám i  dali inspiraci pro příjemně 
strávené prázdninové odpoledne. Navští-
vili jsme muzeum dokonce dvakrát. První 
návštěvu jsme absolvovali jen s předškolá-
ky. Dostalo se nám krásné prohlídky ce-
lého muzea se zajímavým výkladem pana 
Aleše Červeného. Děti zaujatě posloucha-
ly, ptaly se, a dokonce i soutěžily. Všem se 
nám prohlídka velmi líbila, a  proto jsme 
se do muzea v dalším týdnu vydali znova, 
a  to i  s  našimi malíčky. Společně jsme si 
pak v místní interaktivní dílně vyzkoušeli 
vyčesávat ovčí vlnu, tkát na stavu, práci 
s kolovrátkem a vyřezávání hoblinky. Do-

konce i  nejmenší děti si všechno nadšeně 
ozkoušely a moc se jim to líbilo. Do školky 
jsme si tak odnášeli nejen vlastnoručně 
vyrobené hoblinky, ale i  spoustu zajíma-
vých a milých zážitků. Chtěli bychom tou-
to cestou ještě jednou moc poděkovat za-
městnancům muzea za vstřícnost, ochotu 
a trpělivost.

 Lucie Listopadová, KMŠ

Děti na koňské 
jízdárně ve Volenicích 
Starší děti ze třídy Berušky ukončily škol-
ní rok opravdu překvapivě. Využili jsme 
pozvání Katky Pulterové a navštívili jsme 
její chov koní, kde má Katka vytvořenu 
jízdárnu, kterou kromě dalších aktivit vy-
užívá pro HIPOTERAPII, což je vlastně 
„léčba koňským hřbetem“.
Děti se vypravily vybavené přilbami a po-
chutinami pro koníky a čekalo je opravdo-
vé dobrodružství. Katka s naším kamará-
dem Péťou (také jedna Beruška) připravila 
dva krásné koně – Vločku a Vulkána. Tyto 
koně vyzkoušely nejen děti, ale také paní 
učitelky. Zážitky byly veliké. Kromě jízdy 
na koních děti zkoušely prvky hipoterapie 
což je léčebná metoda, která působí na kli-

MŠ na návštěvě v muzeu

Zručnost nám není cizí…
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enta prostřednictvím pohybových impul-
zů, vznikajících při koňské chůzi. Přeno-
sem těchto impulzů přes koňský hřbet na 
klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou 
polohu, dochází k  oslovení centrálního 
nervového systému – mozku. Děti proto 
vyzkoušely různé polohy a  cviky a  to vše 
na koňském hřbetě.
Potom se děti musely o koně řádně posta-
rat. Proto je odvedly do výběhu, kde je na-
krmily a pečlivě vyhřebelcovaly. To všech-
ny děti moc bavilo.
Zažili jsme opravdu krásné dopoledne. 
S Katkou jsme se domluvili na další spolu-
práci, takže se máme na co těšit. 

 Berušky

Berušky na koňském hřbetě

Vážení čtenáři, 
ačkoliv jsou prázdniny v  plném proudu, 
dovolte mi, vrátit se v tomto článku k uply-
nulému školnímu roku. V průběhu minu-
lých deseti měsíců jste měli možnost sle-
dovat prostřednictvím pravidelných zpráv 
dění na naší ZUŠ. Informováni jste byli 
o práci na škole, o mnoha pořádaných ak-
cích, o řadě úspěchů, kterých naši žáci do-
sáhli. K tomu, aby se vše dalo uskutečnit, 
je třeba úsilí, spolupráce a podpora z mno-
ha zdrojů. Dovolte mi, abych zde poděko-
vala těm, kteří za výše uvedeným stojí. 
V první řadě zmíním členy pedagogického 
sboru ZUŠ Horažďovice. Po celý školní 
rok se s  vysokým nasazením, často i  na 
úkor svého volného času, věnovali dětem, 
přípravě školních akcí, propagaci školy či 
práci na školním vzdělávacím programu. 
Děkuji jim za jejich obětavou práci. 
Veškerá naše snaha by ovšem přišla vni-

več, nebýt podpory a pomoci ze strany ro-
din našich svěřenců. Na každém pokroku 
či úspěchu žáka se velkou měrou podílí 
právě rodinné zázemí. Děkuji jménem 
všech pedagogů. 
V následujících řádcích bych ráda poděko-
vala těm, kteří sice stojí vně dění na ZUŠ, 
ale bez jejichž spolupráce bychom se neo-
bešli. Jsou to: 
ZŠ Praktická, Blatenská, Horažďovice
ZŠ Komenského, Horažďovice
ZŠ Blatenská, Horažďovice
MŠ Loretská, Horažďovice
MŠ Křesťanská, Horažďovice
MěÚ Horažďovice 
DDM Horažďovice
Muzeum Horažďovice
Městské kulturní středisko Horažďovice 
– p. Mužíková
Informační regionální centrum Horažďovice
Hotel Prácheň - Staňkovi
Papírnictví Lukešovi, Horažďovice
Květinářství Vesna, Horažďovice
Charita Horažďovice (DPS)
Městská knihovna, Horažďovice
SŠ a SOU Horažďovice
Galerie Califi a, Horažďovice
ZUŠ Klatovy, Nýrsko, Sušice
Děkuji a  těším se na pokračování spolu-
práce v příštím školním roce!
Paní učitelce Aleně Tesařové, která vyučo-
vala v  uplynulých letech hru na klavír a  ze 
ZUŠ odchází, děkuji za vynikající práci. Pře-
ji mnoho úspěchů při práci s dětmi na ZŠ. 
Závěrem děkuji i Vám, kteří sledujete naši 
práci a  podporujete nás účastí na akcích 
ZUŠ. Věřte, že je to velmi cenné ohodno-
cení naší náročné, ale přesto krásné práce. 
Přeji Vám všem slunečné léto! 
Za kolektiv pedagogů, Eva Tichá Šelerová.

 

Rozloučení 
s panem Janem 
Petrusem
V  uplynulých dnech nás nečeka-
ně zasáhla smutná zpráva. Náš 
kolega, dlouholetý ředitel ZUŠ 
Horažďovice a  muzikant tělem 
i  duší pan Jan Petrus nás opustil 
navždy. Jeho odchodem ztrácí ne-
jen škola, ale i město Horažďovice 
významnou kulturní osobnost.
Na ZUŠ působil jako pedagog 
úctyhodných 40 let, k  tomu více 
než tři desetiletí na postu ředite-
le! Za ta léta prošlo jeho rukama 
několik generací žáků. Jeho celo-
životní a záslužná práce si zaslou-
ží velký respekt a  uznání! Láska 
k  hudbě pana Petruse provázela 
i  mimo profesi. Přes vysoké pra-
covní nasazení se téměř 20 let vě-
noval ve svém volném čase pěvec-
kému spolku Prácheň, na jehož 
znovuobnovení se podílel a  byl 
jeho sbormistrem. 
Dovolte nám tedy rozloučit se 
s panem Janem Petrusem a ucho-
vat si v paměti vše hezké, co jsme 
s ním prožili.

Zaměstnanci ZUŠ Horažďovice

Poděkování…
Chtěla bych poděkovat střední škole v  Bla-
tenské ulici ve vašem městě. Můj syn se tam 
v těchto dnech po třech letech vyučil opravá-
řem zemědělských strojů.
Před jednáním a  přístupem pedagogů 
i personálu školy hluboce smekám a vyja-
dřuji své díky a obdiv. Syn vyšel ze „zvlášt-
ní“ školy s několika poruchami ovlivňující 
učení. Kdo má doma jen jedno takto han-
dicapované dítě ví, jak je náročné ho coko-
liv naučit. Ve třídě se synem bylo takových 
dětí několik. Učit tyto děti a především je 
něčemu naučit, dovedu ocenit. Zvlášť, po-
kud vše probíhá v  klidu a  ve výborné ko-
munikaci škola–rodič. K mému údivu zde 
nepřistupovali k dětem podle data naroze-
ní, ale podle jejich možností a schopností. 
Nebyl problém podřídit tempo diktování 
textu těm nejpomalejším, nebyl problém 
přizpůsobit výuku, nebyl problém doda-
tečně zajistit zkoušení… nebyl problém 

komunikovat s  třídní učitelkou 24 hodin 
denně. Nebyly to jednoduché 3 roky, ale 
syn je vyučen.
Myslím, že v  době, kdy je téměř národním 
sportem nadávat téměř na cokoliv, je potře-
ba víc, než kdy jindy ukázat na ty, co si vedou 
dobře. A tahle škola si vede výborně.
Jmenovitě bych poděkovala těm, kteří měli 
tu „čest“ syna učit osobně. A  uznávám, že 
to nebylo vůbec lehké. Je to třídní učitel-
ka s  velkým srdcem paní Bc. Peroutková, 
p. Eduard Červený a p. Pícka – lidé na pra-
vých místech, Mgr. Kyliánová, František 
Zdeněk, Pavel Houdek, p. Medková, p. Frič 
a Mgr. Šimková. Tihle všichni pod skvělým 
vedením ředitele Ing. Gregera. Po telefo-
nu školu skvěle reprezentují p. Roubalová 
a  Mgr. Englerová. Mnoho institucí zapo-
míná na to, jak moc znamená první dojem 
z hlasu a informací na druhé straně telefonu.

 Iva Vizingerová, Klatovy
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SPOLKY 

Dětský den 
v Horažďovicích 
Předměstí
Již počtvrté připravilo Sdružení občanů 
Horažďovic Předměstí na závěr školního 
roku zábavné odpoledne plné soutěží, her 
a  dobrot. Počasí nám i  tentokrát přálo, 
a tak holčičky a kluci s nadšením soutěžili 
v připravených disciplínách, plnili soutěž-
ní tiket razítky a sbírali zasloužené odmě-
ny, které pro ně byly připraveny u  každé 
disciplíny. Na závěr všechny děti slavnost-
ně převzaly diplom a sáček dobrot. Nechy-
běly tradičně ani opečené špekáčky.
Naše velké poděkování jako každoročně 
patří: 
– panu Zachovi z  Komušína, který přijel 
se svými koníky a celé odpoledne byl všem 
dětem k  dispozici. Projížďka na koních 
byla jako vždy velkým lákadlem a děti této 
možnosti vrchovatě využily. 

– Otavákům, kteří pravidelně sponzorují 
náš dětský den velmi bohatou nadílkou 
sladkostí a dalších dobrot. 
– všem maminkám a  tatínkům, kteří po-
máhali s přípravou a organizací dětského 
dne, případně jinak přispěli ke zdárnému 
průběhu tohoto odpoledne.
Všem přejeme krásné léto, hodně sluníčka 
a pohody!!! 

Sdružení občanů Horažďovic Předměstí

Sokol Veřechov
25. 6. jsme zakončili fotbalovou sezonu 
2010–2011 sportovním dnem. Hrál se 
fotbal staří–mladí, opékalo prase, všichni 
se výborně bavili. Právě skončená sezo-
na ve III. třídě byla celkem pro Veřechov 
úspěšná. Skončili jsme na 5. místě, na 
3.  postupujícího jsme ztratili 5 bodů. Na 
podzim jsme získali 21 bod, na jaře 23 bo-

dy,celkem 44 body, skóre 56:45. Trápily 
nás nevyrovnané výkony. S mužstvy z čela 
tabulky, prvními 6, jsme získali 19 bodů, 
s  posledními pěti pouze 11 bodů. Na do-
mácím hřišti jsme získali 21 bod (z toho 6 
v HD), venku 23 body (+6 v HD). FK Ho-
ražďovice nám poskytl hřiště na 3 posled-
ní domácí zápasy, za to jim patří náš velký 
dík. Takže oba zápasy s FK Horažďovice B 
jsme hráli v HD a oba vyhráli, tím jsme je 
prakticky připravili o postup do OP. 
V  zápasech nastoupilo 24 hráčů, 10 pou-
ze epizodně. Všech 26 zápasů odehráli 
brankář Petr Zerzán (dojíždí z Třemošné) 
a Jan Želíska, 25 zápasů odehráli Jiří Bra-
bec, Petr Šíp, Stanislav Košnař a  Jaromír 
Hlaváč. O  56 gólů se podělilo 13 hráčů, 
12  branek vstřelil Jaromír Hlaváč, 11 Jiří 
Vítek, 8 Petr Šíp a Martin Šimon.
Letní přestávka je krátká, 13. srpna začíná 
nový ročník okresních soutěží. Podzimní 
utkání budeme nuceni sehrát na hřištích 
soupeřů, tak jako poslední 3 na jaře. Dů-
vodem je rekonstrukce bývalé školy na 
Multifunkční kulturní zařízení Veřechov, 
investorem je s pomocí evropských fondů 
město Horažďovice. 

 Jaromír Hnídek, prezident Sokola 

Lampiony štěstí 
Během posledních několika let získaly až 
neuvěřitelnou oblibu tzv. lampiony štěstí. 
Papírové balónky, na které se podle staro-
čínské tradice píší přáníčka, mají údajně 
přinášet lásku, štěstí a bohatství a také s se-
bou odnášet bolest, utrpení či chudobu. 
K tomu, aby se lampiónek z hedvábného pa-
píru vznesl, se pod ním musí zapálit kousek 
pevného lihu nebo parafínu. Po zapálení 
se balónek naplní horkým vzduchem a  vy-
stoupá až tisíc metrů vysoko. Romantické 
světélko se pomalu pohybuje na nebi 10 až 
20 minut. Za dobrých podmínek uletí až 
10 km. Po vyhoření náplně se balón snese 
jako padák k  zemi. I  padání trvá několik 
minut. Za tuto dobu vyhoří i poslední zbyt-
ky náplně, které při dohořívání již neměly 
sílu balón udržet v letu vzhůru. Na zem tak 
dopadá papírový pytel s naprosto studenou 
konstrukcí. Podle tvrzení prodejců se tak 
jedná o bezpečný zážitek.
Ale z plamínku mohou být i velké plameny. 
Tak jako třeba ve Zlíně, když z náměstí v ne-
děli 13. února letošního roku stoupaly de-
sítky lampiónů štěstí. Jeden z nich způsobil 
požár a  zapálil střechu budovy na náměstí. 
Škoda byla odhadnuta na 1,5 milionu korun.
Vyšetřovatel hasičů také potvrdil, že při ohle-
dání dalších střech domů v okolí byly rovněž 
nalezeny stopy po lampiónech. Ty způsobi-
ly znatelné stopy po hoření, ale k  požárům 
střech nedošlo především vlivem jiných kon-
strukcí, použitých materiálů a krytin.

Podobné dva případy jste mnozí z  Vás 
mohli vidět i na náměstí u nás v Horažďo-
vicích, kdy jeden dopadl na střechu radni-
ce a tam hořel několik minut. Jindy se zase 
zachytil na vánočním stromu.Vše dopadlo 
dobře, ale lampiónek štěstí může přinést 
i  hodně neštěstí, jak jste se dovídali ze 
zpráv o nedávném požáru v Plzni.
Lampiónky mohou způsobit neštěstí pře-
devším při vypouštění v  uzavřeném pro-
stranství. Pokud balónek cestou vzhůru 
narazí do stromu, střechy nebo např. elek-
trického vedení, papírový obal se přiblíží 
k  plamínku a  lampiónek se vznítí. Hořící 
náplň tak spadne k  zemi a  pokud dopad-
ne na hořlavé předměty, snadno je zapálí. 
Obdobné riziko je i  při skupinovém vy-
pouštění, kdy do sebe balóny, stoupající 
různou rychlostí, narážejí. Může tak snad-
no dojít k  prohoření obalu a  pádu hořící 
náplně. Riziko je i při vypouštění za větru. 
Při rozhoupání lampiónku totiž také může 
dojít k  zapálení obalu a  pádu hořící nápl-
ně. Ale nebezpečí vzniká také ještě před 
samotným vypuštěním. Stačí chvilka ne-
pozornosti při zapalování hořáku. Pokud 
nenafouknutý papírový balón není udržo-
ván v dostatečné vzdálenosti od plamene, 
snadno vzplane a může podpálit oblečení. 
Lampión by měl být zapalován zásadně 
nad nehořlavým povrchem a  neměly by 
to dělat děti. Je také třeba dávat pozor na 
ukapávající líh, od něhož by se povrch 
mohl vznítit.
Nikdy nevypouštějte létající přání v  blíz-
kosti hořlavin a  zařízení, které tyto mate-
riály skladují. Vyvarujte se vypouštění léta-
jících přání v  blízkosti obydlených oblastí, 
suchých luk, lesa a elektrických stožárů.
Nechť lampióny štěstí Vám je opravdu splní!!! 
To Vám přeje 

 Karel Halml

  

Dnešním článkem se chci ohlédnout tro-
chu zpět za naší činností, ale i  podívat se 
trochu do budoucnosti. 
Navzdory špatné předpovědi počasí se ne-
dělní zájezd 19. června na Šumavu vydařil. 
49 účastníků přemohlo strach z deště, ne-
pohody, vydalo se na Čertovo jezero a  na 
vrchol Špičáckého sedla, které leží v nad-
mořské výšce 1 203 m. Účastníci poznali 
opět jeden krásný kout „naší“ Šumavy, 
prověřili si svoji kondici, nahlédli do lyžař-
ského areálu se sněžnými děly a  na závěr 
zájezdu se občerstvili v Čertově chatě.
Jedním z  našich rodáků, který se hrdě 
hlásí ke svému rodišti, je vážený pan 
RNDr. Milan Daniel, DRSc. U příležitosti 
jeho osmdesátých narozenin byl spolkem 
rodáků pozván a  panem starostou města 

Dětský den v Předměstí
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přijat spolu s manželkou na radnici. Je to 
osobnost vědeckého světa. Zúčastnil se 
i  první československé horolezecké expe-
dice v padesátých letech do Afghánistánu, 
ale i  Pákistánu, Nepálu, Ugandy, Egypta 
a nedávno do Keni v Africe. Mimo jiné se 
zabývá nákazou členovců, jako jsou např. 
klíšťata, což je dnešní aktuální zdravot-
ní problém. Ale to jsem vám již prozradil 
mnoho. Chcete-li se dozvědět více a  po-
znat tohoto vzácného člověka, přijďte…
Ale to již se dívám do budoucnosti. Přijal 
naše pozvání a  bude s  námi, ale i  s  vámi, 
besedovat a  přednášet nám během letoš-
ního státního svátku 28. října v restauraci 
u Hlaváčků. Již dnes jste zváni.
Ještě ale dříve budou pravděpodobně 
uspořádány další akce, a  to tři zájezdy. 
Nejdříve by to byla známá výstava v  Či-
melicích a  další zájezd do Plzně na Pils-
ner fest. Obě tyto akce by byly koncem 
srpna a  třetí zájezd do Chanovic a  Stra-
konic v září. Poslední akcí spolku by měla 
být beseda s  p. dr. Stráským, ředitelem 
NP  Šumava. Ta by se konala opět u  Hla-
váčků, a to již v adventním čase.
Na všechny tyto akce jste srdečně zváni 
výborem spolku. Sledujte prosím naši vý-
věsní skříňku u Červené brány, kde budou 
včas podrobnější informace.

 Karel Halml

RNDr. Milan Daniel, DRSc

Oslavili jsme 
jmeniny města 
Naše město Horažďovice je zajímavé i tím, 
že slaví své jmeniny, „jmeniny města“, na-
víc jsou ojedinělé tím, že jméno města je 
spjaté se jménem světce, a  které město se 
takovouto neobvyklostí může pochlubit?
Je faktem, že osobnost svatého Gorazda 
je zahalena do mnoha nejistot, ale to, co 
o  něm můžeme s  jistotou tvrdit, je pro 
nás povzbudivé. Je jisté, že je to muž slo-
vanské krve. Pravděpodobně pochází 
z významného vladyckého rodu, neboť le-
gendy o  něm píší, že je „svobodný“, tedy 
ne poddaný. Je vzdělaný, dobře obeznalý 
s východní – byzantskou kulturou a navíc 
je velice dobře zakotven v  západní vzdě-
lanosti. Dále o něm s jistotou víme, že byl 

věrným přítelem a  věrným spolupracov-
níkem biskupa Metoděje. Věrně jej do-
provázel do Říma, kde sám přijal kněžské 
svěcení v roce 868. Brzy po této významné 
události se vydali zpět na Velkou Moravu, 
ale při návratu domů byl svatý Metoděj za-
jat a  uvězněn franckými biskupy, ale Go-
razd jej ani v této tísnivé situaci neopouští. 
Ostatně je věrným, vytrvalým a  spoleh-
livým pomocníkem svatého Metoděje 
i  v  následujících letech. Tato Gorazdova 
věrnost svědčí o jeho ušlechtilé povaze. 
6. dubna roku 885 svatý Metoděj umírá. 
Obřady při jeho pohřbu byly vykonány 
podle třech liturgických tradicí, což do-
svědčuje velkorysý charakter Metodějova 
díla i  jeho nejvěrnějšího spolupracovní-
ka svatého Gorazda. Jenomže do jejich 
ušlechtilého díla zasáhla lidská žárlivost. 
Nitranský biskup Viching okamžitě odjel 
do Říma, kde očernil dílo svatého Meto-
děje i osobu svatého Gorazda. Kromě toho 
velkomoravský kníže Svatopluk se dostal 
do vleku intrikánů a  tato neblahá situace 
zapříčinila pronásledování Metodějových 
žáků. Mnozí byli vystaveni velikým příko-
řím, mnozí byli uvězněni a tento osud stihl 
i patrona našeho města svatého Gorazda. 
Faktem je, že misie svatého Metoděje za-
sáhla i do našeho kraje, ale jak to všechno 
přesně probíhalo, to už není důležité.
Pohledy do dějin nás mají povzbudit v naší 
přítomnosti a  vždy je povzbudivý pohled 
na ty osobnosti, které jsou nositeli veli-
kých ideálů a  které nás nerozdělují. Mezi 
tyto osobnosti bezesporu patří svatý Me-
toděj a  Gorazd. To ostatně potvrdily le-
tošní slavnosti na Velehradě, kterých se 
zúčastnily desetitisíce lidí dobré vůle. 
Mezi další „pozitivní osobnosti“ může-
me zařadit svatého Vintíře, poustevníka 
Šumavy, který usiloval o  dobré soužití 
mezi českým a bavorským obyvatelstvem. 
Světlou stopu v  našem kraji zanechali 
benediktýni břevnovští se svatým Voj-
těchem. V  současné době se omlouváme 
svatému Janu Nepomuckému a  vidíme 
v  něm ochránce žen, ochránce královen 
a  muže řádu. Společně si vážíme Petra 
Chelčického z  Chelčic u  Vodňan a  jeho 
Jednoty bratrské, která v našem národním 
povědomí zanechala skutečně světlou sto-
pu. Osobností, která stmeluje náš národ je 
bezesporu Jan Ámos Komenský. Kdyby-
chom zabloudili do jiného myšlenkového 
světa, můžeme si připomenout ženu sta-
tečnou, Miladu Horákovou. Ale ještě se 
vraťme zpět do našeho blízkého regionu, 
do nedalekých Katovic, kde za druhé svě-
tové války působil farář Josef Jílek, který 
falšoval občanské doklady, a  tím mnohé 
uchránil před uvězněním. Nakonec byl za-
tčen on sám, avšak v nacistické věznici ve 
svém dosavadním statečném úsilí pokra-
čoval dál, povzbuzoval spoluvězně, dělil 

se s  nimi o  ubohý příděl stravy, všechny 
„zaopatřil“, připravil na smrt a  sám byl 
popraven jako poslední z  nich. Jistě není 
náhoda, že k jeho smrti došlo na Velký pá-
tek v  roce 1945 ve tři hodiny odpoledne, 
tedy v tentýž ten a v tutéž hodinu, ve které 
zemřel Ježíš Kristus. 
Když jsme oslavili jmeniny našeho města 
a  znovu si připomněli svatého Gorazda, 
tak je pro nás jistě potěšitelné, že z našeho 
blízkého okolí pochází dost významných 
osobností, které nás povzbuzují k ušlech-
tilým ideálům a vzájemně nás stmelují.

 Otec Petr

ZAJÍMAVOSTI

Děkujeme 
– nechceme!!! 
Více než před patnácti lety jsme začali 
jezdit z Prahy pravidelně do tohoto kraje, 
který nás učaroval svou nádhernou příro-
dou. Dokonce jsme si pořídili zde nedale-
ko Kvášňovic chalupu a  v  minulém roce 
jsme se nastěhovali natrvalo do Horažďo-
vic. Nyní nás zaskočila zpráva, že SÚRAO 
(Správa úložišť radioaktivních odpadů) 
vytipovala zdejší lokalitu k  vybudování 
hlubinného úložiště jaderného odpadu.
16. července občanské sdružení „Jaderný 
odpad – děkujeme nechceme“ vyhlásilo 
protestní akci „Pochodem na kole i  pěš-
ky proti úložišti“ s  podpisy do petičních 
archů. Nemohli jsme se také nezúčastnit, 
vždyť se to týká také nás všech a  našich 
potomků. Nechceme si přece zničit krás-
nou krajinu díky několika málo korun-
kám slibovaných od orgánů, kteří se sna-
ží rozhodovat o  nás bez nás. Nebudu zde 
vypisovat všechna negativa, která tento 
projekt přináší, ostatně všechno podrob-
ně popsal v  úvodníku květnového Horaž-
ďovického obzoru starosta Karel Zrůbek, 
čemuž za to velký dík. 
Účastníci akce se shromáždili v Pačejově – 
nádraží a odsud se vydali na protestní po-

Akce v Pačejově, foto J. Vašků
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chod pěšky i na kolech do obce Maňovice. 
Občané Horažďovicka, vyzýváme vás, ne-
buďme lhostejní, nenechme si zdevastovat 
naši krásnou krajinu, kterou nám kdekdo 
závidí.
Proto DĚKUJEME – NECHCEME.

 Jiří Vašků

Náš – Váš
„Tak se Vám to povedlo“, křičí na mne je-
den známý přes plot své zahrady. „A  co 
jako myslíte“, ptám se. „No přece ten Váš 
pochod, proti tomu odpadu.“ „No poved-
lo, přišlo ke třem stům lidí, i  z  Klatov tu 
byli.“ Jedu dál na svém kole a přemýšlím. 
Ten náš pochod, to by mohl říci ještě proti 
tomu Vašemu odpadu, nebo pomalu pro-
ti tomu tvému odpadu. To zní hezky. Můj 
odpad. Tak a máš to. Jedu dál a hloubám, 
jak to ti lidé vidí. Osm let už bojujeme proti 
úložišti jaderného odpadu na Pačejovsku 
a v Pošumaví a teď tohle. Šlapu do pedálů 
a přemýšlím jestli to vlastně děláme dobře 
a co vlastně děláme špatně. A jak tak šlapu, 
zvednu hlavu a vidím kolem sebe krásnou 
krajinu, slunce, jak září na obloze, zelené 
lesy, louky plné květů. Najednou to vidím 
všechno jinak. Akce se podařila. Přišlo ke 
třem stům lidí – poctivých, inteligentních, 
pracovitých, slušných. Je to málo? Ne, je 
to hodně. V  dnešní době, kdy se většina 
lidí stará jen o  své blaho, v  době dovole-
ných, v  době „grilovaček“… Tady žádný 
výprodej nebyl, žádné slevy, nic zdarma. 
Jen ten odpad (něčí, nebo náš)? A  přesto 
Ti lidé přišli. Vyjádřit svůj postoj, své sta-
novisko. Přišli říci jasné „NE“ vládnoucí 
garnituře a  našim politikům. Možná už 
to nebylo jen o odpadu u našich domovů. 
Tak to je. Přišlo několik stovek lidí i  když 
jich mohlo přijít několik tisíc. Někteří le-
želi u  vody, bazénu, někteří pekli steaky 
a  hodovali a  některé tento problém ani 
nezajímá. A proč také, mají se dobře. Šla-
pu dál do pedálů a hlavou se mi honí myš-
lenky jednou tak a zase opačně. Zastavuji 
a sbírám další značku ze sloupu. Ne, akce 
se podařila a  tak všem,kterým není lhos-
tejný osud „NAŠÍ“ země, patří dík. Přišli 
a to je důležité. A těm ostatním přeji hez-
kou dovolenou, velké bifteky, studené pivo 
a teplé moře.
Opět za rok nashledanou se těší 

 Jan Benda, 
o. s., Jaderný odpad, děkujeme-nechceme.“

Červenec
Zatím jsme ani nezpozorovali, že se nám 
den začíná krátit. Léto nabývá na síle, hor-
ka přibývá. Červenec nám hned při svém 
nástupu nabídl prázdniny a také dovolené. 

Odhodíme starosti a  budeme se věnovat 
letním zábavám, cestování nebo také sbě-
ru hub a borůvek. V lese zbylo ještě trochu 
vlhkosti z Medardovy kápě. Někdy je však 
i  v  lese úplně sucho a  polím chybí voda. 
Ve větru vlnící se osení rychle v červenco-
vých vedrech spíše zasychá než uzrává.To 
když červnové počasí rozdělené do něko-
lika vln, už je v  červenci slabé na srážky. 
V  tom případě svatá Markéta zasahuje 
svým srpem, který vhodila do žita. Vliv 
změny klimatu na vodní zdroje prokazuje, 
že se v průběhu příštích desetiletí začnou 
vyskytovat závažné změny na území Čes-
ké republiky ve vodním režimu se strate-
gickým významem pro životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a život nejen člověka. 
Ten využívá červencová vedra bezstarost-
ně ke koupání a vůbec neuvažuje o tom, že 
možná jeho děti a  vnoučata budou trpět 
nedostatkem vody. Zatím teče. Zatím! 
Medardovské počasí pokračuje i v červen-
ci vlnou takzvaných prokopských dešťů. 
Tato vlna dešťů bývá přerušena letním 
počasím markétského léta. Na toto na-
vazuje další vlna dešťů magdalénských. 
V  samotném závěru měsíce pak přichází 
léto sv. Anny, které se někdy udrží až do 
srpnových dnů. Svatá Markéta je u  nás 
také patronkou dobrého a  příznivého po-
časí. Narodila se v  Turecku. Když jí záhy 
zemřela matka, byla vychovávána pěs-
tounkou, která ji přivedla na křesťanskou 
víru. Otec ji vyhnal do hor, kde se živila 
pasením dobytka. Zde ji potkal místovla-
dař Olibrius a  povolal ji mezi své otroky. 
Když mu nebyla po vůli a nezřekla se křes-
ťanství, nechal ji mučit a  kolem roku 275 
popravit mečem. Úcta ke sv. Markétě je 
u nás spjata s vítězstvím Přemysla Otaka-
ra II. nad Uhry v předvečer jejího svátku. 
Součástí kořisti byly domnělé ostatky této 
světice a  byly uloženy v  chrámu sv. Víta. 
Její rameno je uloženo v břevnovském kos-
tele, který je jí zasvěcen.

 Karel Halml

Architektonické 
aktivity 
Františka Marka 
v Horažďovicích
V nevelké obci Borovnice se 26. listopadu 
1899 narodil jeden z  významných před-
stavitelů české architektonické moderny 
– František Marek. Nejprve se vyučil zed-
níkem, posléze absolvoval průmyslovou 
stavební školu. V  letech 1922–1926 pak 
studoval na pražské Akademii výtvarných 
umění pod vedením proslulého českého 
architekta Josefa Gočára.

Můžeme být právem hrdi, že v Horažďovi-
cích máme první z architektonických poku-
sů Františka Marka – novostavbu radnice. 
Jak došlo k tomu, že elév architektonického 
řemesla získal tak prestižní úkol?
Při výstavbě obecního domu, respektive 
při bourání valeček a  varny starého pivo-
varu na počátku roku 1924, došlo k masiv-
ním statickým poruchám štítové zdi staré 
barokní radnice. 9. dubna 1924 místní 
stavitel Alois Čech vydal dobrozdání o kri-
tické situaci a  započalo horečné jednání. 
Hlavním problémem byl i  neutěšený stav 
obecních fi nancí. Památkový ústav slíbil 
městu subvenci, pokud zachová stávající 
stavbu, ovšem radní na tuto nabídku ne-
refl ektovali. 12. června 1925 byla zvolena 
odborná komise ve složení ing. Jaroslav 
Rys, Jan Komrska, Josef Pešek a  Jan Ho-
vorka, která měla stanovit podmínky pro 
vypsání soutěže na návrh novostavby. 
Lhůta pro podání návrhů do 15. 8. 1925. 
V řádném termínu došlo 18 návrhů. Výše 
uvedená odborná komise v  prvním kole 
k 31. 8. vyřadila 6 návrhů, ve druhém pak 
dalších 6. Avšak ze zbývajících návrhů ani 
jeden plně nevyhovoval podmínkám zada-
vatele. Z  toho důvodu zadavatel neudělil 
první cenu, ale pouze druhou oceněnou 
odměnou ve výši 3  000 korun (projekt 
Černý bod), 1  500 korun získaly projekty 
pod kódy Občané sobě a Zelená římská II, 
hesla RB, Černý čtverec a  Černý kruh 
v modrém poli po 1 000 korunách.
Rada města 17. 9. 1925 oznámila, že ví-
tězem se stal František Marek z  Králov-
ských Vinohrad, dalšími oceněnými se 
stali významní architekti Václav Neckář, 
Bohumil Kuchař a  Václav Vejrych. Rada 
vyzvala osobním dopisem Františka Mar-
ka, aby se dostavil k  dalšímu jednání do 
Horažďovic. Defi nitivní smlouva mezi za-
davatelem a  architektem byla podepsána 
v  únoru 1926. Na základě oferty vlastní 
realizaci novostavby provedl plzeňský sta-
vitel Václav Rádl. 
Jedna ze zmínek horažďovické kroniky ho-
voří o  tichém a  neveřejném otevření radni-
ce v říjnu 1927. Autor textu měl možnost si 
přečíst úsměvnou zprávu v Horažďovickém 
obzoru, která hovoří o tom, že krátce po ote-
vření došly úhony skleněné dveře, kdy jeden 
roztržitý radní „prošel“ jejich výplní.
Většinu Markových realizací však najde-
me na území hlavního města Prahy. V le-
tech 1931–1932 se dle jeho plánů stavěla 
továrna a  obytný dům ve Střešovicích 
a  restaurace v  Riegrových sadech na Vi-
nohradech. Ve vinohradské ulici U Vodár-
ny navrhl nájemní dům čp. 878. Kromě 
toho realizoval i  řadu rodinných domů 
v Záběhlicích a Zahradním Městě. Ovšem 
mezi českou architektonickou elitu pro-
nikl Marek stavbou Vinohradské soko-
lovny, za kterou obdržel na londýnských 
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olympijských hrách bronzovou medaili. 
Výraznou měrou se podílel i na poválečné 
obnově Lidic.
František Marek patřil mezi přední členy 
Spolku výtvarných umělců Mánes, pro-
slul jako architekt, který se snažil strohý 
funkcionalismus doplnit křivkou. Zemřel 
v Praze 18. července 1971.

 Mgr. Roman Vaněk

Klub „Nebuď sám“
27. 8. – sobota – Pétanque. Srdečně zve-
me všechny nadšené sportovce do zámec-
kého Parkánu na turnaj v  zábavné spor-

tovní hře pétanque. Turnaj, který začne 
v 9.00 hod., pořádáme v rámci Sportovní-
ho víkendu. Hra je vhodná pro všechny ka-
tegorie a odměněni budou nejen vítězové.
V měsíci srpnu jsme z provozních důvodů 
nuceni omezit akce, které obvykle pořá-
dáme. Neuskuteční se ani oblíbený výlet, 
těšit se ale můžete na září, kdy opět plá-
nujeme zajímavé akce nejen pro seniory. 
O  akcích budeme informovat v  příštím 
čísle tohoto měsíčníku. 

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 setr-
vat 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  ra-
dostí zapůjčíme v kanceláři OCH. 
Informovat se můžete na telefonu:
376 512 596

 Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice 

Minulý ročník turnaje v pétanque

XXXII. FUCHS OIL 
RALLY AGROPA 2011
5.–6. srpna 2011
TISKOVÁ INFORMACE Č. 4

XXXII. FUCHS OIL RALLY AGROPA 
ZA DVEŘMI
Pořadatelé z AMK Pačejov chystají již XX-
XII. ročník tradiční Rally Agropa. Ta v le-
tošním roce opět ponese jména hlavních 
partnerů rally, společnosti FUCHS OIL 
CORPORATION (CZ), spol. s. r. o. a Ag-
ropa a.  s. Olšany. Na všechny příznivce 
automobilového sportu čeká letos několik 
zásadních změn. Po loňském úspěšném 
pokusu trať ještě větší měrou zavítá do 
jižních Čech, kde se pořadatelé setkávají 
se vstřícným přístupem obcí. Podle zave-
dené tradice bude pro posádky opět při-
pravena nová rychlostní zkouška. Pamět-
níci tak mohou zavzpomínat na bývalou 
Rallye Otava Katovice, která se na novém 
úseku z části jezdila.
Letošní „Agropa“ začne v  pátek 5.  srpna 
seznamovacími jízdami a  večerní před-
startovní show na horažďovickém náměs-
tí. Odtud se také posádky vydají v sobotu 
6.  srpna ráno vstříc osmi rychlostním 
zkouškám. Pořadatelé upustili od tří prů-
jezdů každou rychlostní zkouškou, které 
nevyhovovaly ani jezdcům ani místním 
obyvatelům. Pojede se tedy osm rych-
lostních zkoušek na čtyřech úsecích. Trať 
však bude rozdělena do tří sekcí, což ocení 
nejen diváci, ale i soutěžní posádky, které 
přijedou testovat a budou tak mít k dispo-
zici dvě servisní zastávky. Osvědčený ser-
vis zůstává na ploše letiště u  obce Lnáře, 
kde je dost prostoru pro všechny posádky 
a jejich servisní týmy.
Trať XXXII. FUCHS OIL Rally Agropa 
nabídne snad vše, co je možné na asfalto-
vé rally zažít. Hned na úvod je zařazena 
nová RZ, která je zároveň nejdelším mě-
řeným testem. Většina RZ se odehrává na 
nových technických komunikacích, které 
však bylo nutné spojit několika rychlými 
úseky. Nechybí zde jeden velmi úzký prů-
jezd vesnicí ani několik zrádných horizon-
tů. Po této rozcvičce následuje velmi těžká 
RZ zařazená poprvé v  minulém ročníku. 
Posádky na ni nešetřily slova chvály, a tak 
nebyl důvod zkoušku nikterak měnit. Té-
měř celá vede po úzkých cyklostezkách 
v  polích, svižnější rytmus jízdy naruší jen 
několik technických průjezdů vesnicemi. 
Následuje servisní přestávka, po které se 
posádky vydají na tradiční úsek v bývalém 
vojenském prostoru. Na posádky tady čeká 
převážně velmi úzká komunikace s rychlý-
mi i technickými pasážemi. Střídají se zde 
rozbité a  uskákané úseky s  pasážemi na 
kvalitním asfaltu. Zejména v  lesním úse-
ku je trať pokryta vrstvou prachu a jehličí, 

a je tudíž neobyčejně kluzká. Zkouška byla 
nepatrně zkrácena od cíle, aby byl zacho-
ván přístup od Horažďovic na jihočeské 
rychlostní zkoušky. Jako poslední čeká na 
posádky známá RZ u Pačejova. Zde diváci 
jistě ocení atraktivní místa ve Strážovicích 
nebo v Nehodívě. Následují druhé průjezdy 
první a  druhou zkouškou a  druhá servis-
ní přestávka. Soutěž vyvrcholí druhými 
průjezdy kratších RZ v  „muničáku“ a  ve 
Strážovicích. Pro diváky je připraveno 
množství diváckých míst. Na každé ofi ci-
ální divácké místo bude zajištěn pohodlný 
značený přístup a nebude chybět ani stánek 
s občerstvením.
XXXII. FUCHS OIL Rally Agropa se po-
jede jakou součást Ecosun MČR ve sprint-
rally, MČR v rally historických automobi-
lů a K4 poháru v rally. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o poslední soutěž před prestiž-
ní Barum Czech Rally Zlín, dá se očekávat 
účast posádek z  „velkého“ mistrovství 
v  rámci testování. Charakter trati a  zpra-
cování časového harmonogramu k  tomu-
to kroku přímo vybízí. V  zákulisí české 
rally scény se do Pačejova chystá několik 
zajímavých jezdeckých premiér a překva-
pení, týkajících se i  absolutní české špič-
ky. Nakolik však tyto plány posádkám 
vyjdou se dozvíme až 6. srpna na startu 
XXXII. FUCHS OIL Rally Agropa.
Všechny informace o XXXII. FUCHS OIL 
Rally Agropa jsou k  dispozici na ofi ciální 
stránce soutěže www.rallyagropa.cz.

 Miroslav Žitník ml., zpravodaj rally

KULTURA V OKOLÍ 

Setkání rodáků 
Třebomyslic 
a oslavy výročí
2. 7. 2011 byla v Třebomyslicích velká slá-
va. Jelikož nejsou obyvatelé malebné ves-
nice žádní troškaři, slavili hned 3 výročí 
naráz. Rok 2011 se tak do dějin Třebomys-
lic nesmazatelně zapíše a  to díky setkání 
rodáků po 5 letech, 85. výročí od založení 
místního sboru dobrovolných hasičů a také 
velkému výročí 630. let od založení obce. 
Ano, obec byla založena už ve 14. století. 
O založení obce se zasloužil rod Dubských 
z Třebomyslic, který se později přestěhoval 
na Moravu a  byl povýšen do šlechtického 
stavu. Rod Dubských z  Třebomyslic po-
býval rovněž v Dubu u Prachatic. U příle-
žitosti tohoto významného výročí se po-
dařilo třebomyslickým vydat knihu, která 
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zmiňuje hlubokou historii i současnost této 
malebné obce. Kniha byla vydána s  pod-
porou MěÚ Horažďovice, za což občané 
Třebomyslic děkují. Zájemci o  tuto knihu 
si ji mohou zakoupit přímo na MěÚ Ho-
ražďovice. Dalším významným výročím, 
které bylo náležitě oslaveno, bylo 85. let od 
založení místního SDH. Na počest památ-
ky občanů Třebomyslic padlých v 1. světo-
vé válce byl uspořádán slavnostní průvod 
s prapory a hudbou, který se vydal od čp. 1 
až k památníku padlých na návsi. Zde byly 
položeny věnce a květiny a vzdán hold pad-
lým hrdinům naší obce. Průvodu se aktivně 
zúčastnili nejen zástupci místního SDH, 
ale rovněž hosté z  nedalekých Horažďovic 
v čele s panem Karlem Halmlem. Poté se již 
všichni zúčastnění přesunuli do místního 
kulturního domu, kde mohlo začít setkání 
třebomyslických rodáků. Úvodního slova 
se ujala jedna z organizátorek setkání paní 
Božena Hošková. Dále si všichni rodáci se 
zájmem poslechli výtah o historii obce, ná-
sledoval proslov starosty města Horažďo-
vice p. Zrůbka. Kulturní program začal vy-
stoupením nejmenších obyvatel obce, kteří 
si připravili krásné divadelní představení. 
Tato příprava zabrala mnoho času a  zá-
sluhu na podařeném výsledku mají mladé 
třebomyslické hasičky, které děti připra-
vovaly. Následovalo vystoupení folklórní-
ho sboru z Poříčí, které také sklidilo velký 
úspěch. Poté se již všichni rodáci bavili 
mimojiné při živé hudbě, která vyhrávala 
dlouho do noci. Občané Třebomyslic chtějí 
touto cestou poděkovat všem sponzorům 
kteří se na akci materiálně podíleli a rovněž 
všem z řad místních obyvatel, kteří zajišťo-
vali přípravy a pořadatelskou službu v čele 
s Boženou Hoškovou a Editou Chalupnou. 
Všechny oslavy se tak nadmíru povedly 
a třebomysličtí se mohou těšit na další po-
vedené výročí a setkání.

 Vlastimil Makovec

Dětské vystoupení, foto J. Kazda

Oslavy v Třebomyslicích, foto J. Kazda 
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SPORTOVNÍ VÍKEND 25.–28. 8. 2011
Čtvrtek 25. 8. 2011

Zámecké hrátky Rozloučení s prázdninami – skautské soutěže, hry 16.00–17.30 hod. Zámecké nádvoří

Pátek 26. 8. 2011

Husky na Panské aneb hrátky 
se psy

SCOOTERING – povídání o tažných psech možnost svezení 15.00 hod. Panská zahrada

DOGTREKING – výprava se psy údolím Otavy

Karate Ukázka cvičení 18.00 hod. Parkán

Sobota 27. 8. 2011

Zářečský železný muž Prezentace 10.00–10.30 hod. MC Houba

Start závodu: kolo, běh, kanoe, přelanění, střelba 11.00–14.00 hod. MC Houba

Vyhlášení výsledků 15.00–15.30 hod. MC Houba

Hudební večer 20.00 hod. do rána MC Houba

Nohejbal Turnaj pro veřejnost 8.30–17.00 hod. Sokolovna HD

Otevřený turnaj TK Horažďovice Dvouhry, čtyřhry 9.00 hod.–do nevidím Tenisové kurty Lipky

Petanque Oblastní charita Horažďovice pořádá pohodové dopoledne 

pro všechny

9.00–11.00 hod. Parkán

Skautské odpoledne Odpoledne plné her, soutěží, zábavy 13.00–16.00 hod. Panská zahrada

Volejbal Průcha Open Cup 8.30–16.00 hod. Lipky – umělá plocha

Fotbal krajský přebor žáků FK Horažďovice–FK Nepomuk, 

starší žáci

od 10.00 hod. a mladší žáci 

od 11.45 hod.

Fotbalové hřiště Lipky

Babí léto 6. Závody skejt a freestyle bike (street, minirampa) Exhibice, začátek 12.00 hod. 

prezentace, trénink, závody 

do 17.00, vstup zdarma

Skate park Lipky 

Večení afterparty – Non limit crew (hip hop Sušice), P.V.A. 

(punk Plzeň), SNAIL (metalcore Nepomuk), Muerta nente 

(drumsquad Plzeň)

Vstupné 100 Kč Skate park Lipky

Neděle 28. 8. 2011

Fotbal III. třída muži FK Horažďovice B Sokol Myslív 15.00 hod. Fotbalové hřiště Lipky

Horažďovické kolo prezentace 11.00 hod. Náměstí

start kategorie Junioři, Kadeti, Ženy, Veteráni 12.00 hod.

start kategorie Elite 12.50 hod.

start dětských kategorií 14.00 hod.

vyhlášení výsledků 16.00 hod.

Nohejbal Nejvyšší soutěž dorostu Botas Dorostenecké ligy ČR 12.00–16.00 hod. Sokolovna HD

Tenis Otevřený turnaj TK Horažďovice, dvouhry, čtyřhry 9.00 hod.–do nevidím Tenisové kurty Lipky

Florbal Otevřený turnaj 9.00–13.00 hod. Umělá plocha Lipky

Datum KP – muži „A“  III. třída – muži „B“ KPD st. + ml. KPŽ st. + ml. OP – přípravka 
starší, sk. B

OP dorostu 
– hř. Svéradice

soupeř zač. soupeř zač. soupeř zač. st. soupeř zač. st. soupeř zač. soupeř zač.

13. 8. So V 12. Měcholupy 17.00

14. 8. Ne D 1. Klatovy 17.00

20. 8. So  D 13. Bolešiny 15.00

21. 8. Ne D 2. Chrást 17.00

27. 8. So V 3. Chotíkov 17.00 D 1. Nepomuk 10:00

28. 8. Ne D 1. Myslív 15.00 V 1. Nepomuk 10:00

31. 8. St V 12. Domažlice 17:00

Rozpis k soutěžím podzim 2011 – FK Horažďovice

KPŽ – hrací čas mladších žáků je 1:45 hod. po starších, KPD – hrací čas mladšího dorostu je 2:15 hod. po starším dorostu, 

OP mladší přípravka: hrají své zápasy formou turnajů

DEN KRÁSY S MARY KAY – OBCHOD ELEGANCE BUTIQUE u Penny Marketu, Horažďovice – 2. 8. 2011 – 13.00–17.00
Zbývá Vám málo času na sebe? Chtěla byste strávit příjemný den ve společnosti profesionálních poradkyň, které Vám ukáží nejnovější 
trendy líčení, jak správně pečovat o svou pleť, jak kombinovat barvy? Dopřejte si chvilku pro sebe!
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26. srpna 2011

JAZYKOVÉ STUDIO HORAŽĎOVICE
ANGLIČTINA – ŠPANĚLŠTINA individuální a skupinová výuka 
komunikativní metoda
telefon: 608 415 276 e-mail: jazykovestudio–hd@centrum.cz
web: http://www.jazykove-studio.webnode.cz

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA 
hledá spolehlivé pracovníky pro oblast Sušice, Horažďovice.
Kontakt: e-mail: bezpsluzba@seznam.cz
Tel.: 722 453 914

Kompletní servis klimatizací

Vozidla na opravu odvezeme a opravená 

přivezeme zpět k zákazníkovi

Hodinová sazba 200 Kč + DPH 

vztahuje se na veškeré námi nabízené práce

AUTOSERVIS

http://www.autodilna-svec.cz/
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant 
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze 
z našeho chovu! Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně 
před snáškou.

Stáří slepiček 18–20 týdnů – cena: 138–148 Kč/ks 
starší 20 týdnů – 155 Kč/ks
Prodeje se uskuteční – v sobotu 27. srpna 2011
Horažďovice – u vlakového nádraží v 15,50 hod.
Případné bližší informace tel:  728 605 840, 728 165 166,  
                             415 740 719,

POVLEČENÍ BAVLNA 349,-

(KREP 399,- / SATÉN 449,- / DISNEY 429,-)

PROSTĚRADLA FROTÉ 199,-

PROSTĚRADLO JERSEY 129,-

RUČNÍKY FROTÉ 34,-

OSUŠKY 69,-

SET PEŘINA + POLŠTÁŘ 599,-

PŮJČOVNA VYSAVAČŮ 
A VYSOUŠEČŮ ZDIVA

NOVĚ – VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ 
KÄRCHER S OHŘEVEM
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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 !
pondělí - pátek 7 - 16 hodin,
sobota 7 - 12 hodin
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AKCE
19. 8. pátek  20.00
20. 8. sobota  20.00
THOR
USA – Bůh. Rebel. Legenda. Sci-fi , fantasy, 
akční drama do 12 let nevhodné. Titulky. 
Vstupné 75 Kč. 

26. 8. pátek 20.00
27. 8. sobota  20.00
ŽENY SOBĚ
USA – Rozlučka se svobodou se může nepěk-
ně zvrhnout. Titulky. Vstupné 75 Kč. 

NEPŘEHLÉDNĚTE – PŘIPRAVUJEME 

25. 9. neděle  10.30
MICHALŮV SALÁT
MICHAL NESVADBA se svým zcela novým 
dětským představením. Michal tentokrát 
představí dětem své království knížek. Ne-
nechte si ujít humorné vyprávění o knížkách 
plných pohádek a věrných kamarádech z Mi-
chalovy knihovny. 

Předprodej vstupenek od 1. 8. 2011.

Kancelář kulturního střediska, tel. 376 512 
237: pondělí–čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin. 

Kino Otava, tel. 376 511 890: pátek–sobota 
od 16.00 do 20.00 hodin.

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 
– hlavní vchod: předprodej vstupenek, ko-
pírování, příjem plakátů pro výlep (výlepové 
dny: úterý a čtvrtek)

tel. č. 376 511 890

Otevírací doba: pátek a sobota od 16.00 do 20.30 

KNIHOVNA
1. 6.–31. 8.  
FOTOÚLOVKY 
– letní fotografi cká soutěž

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

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 

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
Fotografi e dokumentující židovské památky 
na Horažďovicku.

INTERAKTIVNÍ DÍLNA 
NÁVRAT K TRADICÍM 
Přijďte a vyzkoušejte si stará řemesla z Pošumaví.

12. 8. pátek  19.00
ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO
MARTIN ŠKUBAL 
Temperamentní kytarový recitál mladého 
umělce, který byl od září přijat k prestižnímu 
studiu ve Vídni ve třídě renomovaného uru-
guayského profesora Álvara Pierriho.

Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Re-
zervace vstupenek: mobil 603 229 559. 

GALERIE CALIFIA 
4. 7.– 1. 8. 
GREEN 
Vystavující: Kristýna a Marek Milde (CZ/USA), 

Norman Locks (USA), Paul Hempstead (VB/
USA), Miloš Šejn (CZ) 

4. 8.– 12. 9. 
TIK–TAK 
Vystavující: Alex Nichols (USA), Danny Shain 
(USA), Maggie Sather (USA), Vítězné práce 
ze soutěže v rámci kampaně Safe Planet v Ho-
nolulu, Hawaii

Host: Larry Litt vystoupí na vernisáži s  per-
formancí „Steels Cup Carry“ – komentovanou 
prohlídku povede Alex Nichols, Maggie Sa-
ther a Barbara Benish

OTEVÍRACÍ DOBA

ČT–NE   10.00–16.00

nebo po předchozí telefonické domluvě 

(Markéta Mrázová 723 099 743)

DALŠÍ AKCE
5.–6. 8.  
XXXII. FUCHS OIL RALLY AGROPA
Mistrovství ČR ve sprintrally

Mistrovství ČR v rally historických 

automobilů

K4 Pohár ČR v rally

Mistrovství ČR juniorů

Dámský pohár ČR

Pohár mláděže v rally

13.–14. 8.
MARIÁNSKÁ POUŤ
Pouťové atrakce na Tržišti

20. 8. 
MEMORIÁL SLÁVKA ŠIMKA – 6. ROČNÍK 

Amatérský turnaj bez omezení věku a pohlaví, 
registrace od 9 hod. 

25.–28. 8. 
SPORTOVNÍ VÍKEND:  
Víkend plný her, sportovních turnajů, soutěží 
pro sportovce, týmy i širokou veřejnost

KULTURNÍ DŮM

12. 8. pátek 21.00
POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hraje oblíbený PARKÁN! Prodej vstupenek 
na místě!

28. 8. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají a zpívají ÚTERNÍCI. 
Rezervace vstupenek v  kině Otava, tel. 376 
511 890. Otevírací doba pátek a  sobota od 
16.00 do 20.30.

Změna programu vyhrazena

BLÍŽÍ SE TANEČNÍ!

Stále se vydávají přihlášky do Základního 
kurzu tance a  společenské výchovy, který 
bude zahájen v pátek 23. září 2011 pod vede-
ním manželů Kociánových z Klatov. 

Zájemci o  Základní kurz tance a  společen-
ské výchovy si mohou vyzvednout přihlášky 
v  kanceláři Kulturního střediska v  Horaž-
ďovicích (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: kul-
turni.stredisko.hd@quick.cz a  uhradit kurz 
po dohodě bezhotovostně. 

Na společně strávené večery se těší Vaši po-
řadatelé.

INFORMACE:

Kancelář kulturního střediska: 

tel. č. 376 512 237 

Kulturní dům Horažďovice: 

tel. č. 376 512 436

KINO OTAVA

5. 8. pátek 20.00 
6. 8. sobota 20.00
KAZATEL
USA – Alternativní svět – svět zpustošený 
válkami mezi lidmi a  upíry. Apokalyptický 
sci-fi  thriller do 12 let nevhodný. Titulky. 
Vstupné 85 Kč. 

 

12. 8. pátek  20.00
13. 8. sobota 20.00
RYCHLE A ZBĚSILE 5 
USA – Pedál plynu na podlaze, v  jedné ruce 
volant a  v  druhé zbraň, tak to je silniční 
běsnění v  rozpálených ulicích brazilského 
Ria. Akční fi lm do 12 let nevhodný. Titulky. 
Vstupné 75 Kč. 


