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SLOVO STAROSTY
HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ
– DOTÝKÁ SE NÁS?
My tady máme mít nějaké úložiště?
Upřímně řečeno, překvapuje mě, jak málo
se v Horažďovicích mluví o záměru státu
vybudovat v lokalitě Březový potok (oblast mezi Pačejovem a Maňovicemi) hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Je
pravdou, že Březový potok není jediná
lokalita v hledáčku SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů); je jich celkem
sedm. Protože však hlavním technickým
kritériem výběru lokality pro úložiště je
geologická kvalita podloží, přitahuje jedinečný masív maňovické žuly velkou pozornost odborníků.
Ano, budoucí hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, bylo-li by realizováno
v lokalitě Březový potok, dotkne se nejen
Maňovic a Pačejova, ale mnohem rozsáhlejší oblasti, ve které leží i naše krásné
město. Obě jmenované obce by v případě výstavby čekala buď úplná likvidace,
nebo proměna v servisní zázemí projektu, bez budoucnosti normálního občanského života a možnosti svobodného rozvoje. Zemědělství, podnikání, turismus,
občanská výstavba by vzaly za své. Velké
území by bylo fyzicky devastované a zatížené rozsáhlou stavební činností, s jakou
mají zkušenosti například lidé v oblastech s těžbou uhlí. Ještě větší území by
pak bylo postiženo „morálně“ vedlejšími
důsledky projektu. Mám na mysli pokles
atraktivity oblasti a snížení cen nemovitostí, útlum cestovního ruchu a navazujících podnikatelských aktivit, nedůvěru
odběratelů v produkty rostlinné i živočišné výroby. Významná část půvabného
Prácheňska by ztratila svoji přitažlivost
i reálnou hodnotu. Řečeno ekonomickou
hantýrkou, Horažďovicko by přišlo o svůj
dobrý rating.

Květnové oslavy v Horažďovicích
Představuje úložiště nějaké nebezpečí?
Snažme se být objektivní. Vlastní kontejnery s odpadem uložené v mohutném
žulovém masívu pět set metrů pod zemí
a zalité speciální izolační hmotou budou
pravděpodobně po desítky, možná stovky
let stabilní a bezpečné. Požadavek bezpečnosti je však na desetitisíce let, protože smrtící radioaktivita odpadu klesá jen
velmi pomalu. Ať se na mne nikdo nezlobí
– takovou záruku nemůže žádný vědec ani
politik se zdravým rozumem podepsat.
Než se však kontejnery přepraví na místo
určení, jsou vystaveny riziku nehody nebo
teroristického útoku. Samozřejmě, že budou učiněna všechna opatření, aby k jednomu či druhému nedošlo. Je ale skutečně
možné všechno předvídat a preventivně
zajistit? Vzpomeňme jen na nedávnou tragédii ve Fukušimě. Precizní Japonci považovali elektrárnu za spolehlivě zajištěnou
podle všech dostupných vědeckých poznatků a technických vymožeností moderní doby. Během jednoho dne se ukázala hned celá řada jejich předpokladů jako
mylná a celá řada opatření jako neúčinná.

Přístup státu
Stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu zřídil organizační složku, již zmíněnou SÚRAO, která má mezi
hlavními úkoly zajišťování přípravy, výstavby, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivních odpadů a monitorování jejich vlivu na okolí. Tyto činnosti
v sobě mimo jiné zahrnují průzkum vhodných lokalit, výběr jedné z nich, zpracování projektu a zajištění všech povolení
k výstavbě. Současně je úkolem SÚRAO
vést dialog s dotčenými obcemi a zajistit
demokratický postup při výběru lokality.
A v tom je další významný problém. Stát
sice usilovně deklaruje snahu o demokratický postup jednání, rovnoprávný dialog
a svobodné rozhodování dotčených obcí,
nicméně se dosud úspěšně brání všem legislativním změnám, které by obcím skutečnou rovnoprávnost zaručily. Obec má
ve všech stupních procesu výběru a schvalování nižší právní sílu než stát, každé její
rozhodnutí může být procesními nástroji
státu prolomeno.
Stát dále deklaruje ochotu kompenzovat
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav a za pomoc při organizaci celé akce.
Markéta Bučoková, Odbor památkové
péče, školství a kultury

Hoškovi v Horažďovicích
obcím v postižené oblasti jejich újmu. Nikde však není závazně uvedena výše kompenzací ani rozloha území, které se považuje za postižené.
Co si o tom myslím?
Nejsem odborník na jadernou energii
a neumím posoudit, zda se bez ní Česko
může obejít. Ale je mi jasné, že zdroj energie je zdrojem velkého byznysu. Také si
umím představit, že vidina stavby za cca
sedmdesát miliard může motivovat velmi
silnou lobby k úsilí o zavržení myšlenky na
export odpadu (placené uložení v některé
zemi s velkými neobydlenými oblastmi).
Stát ve věci úložiště drží obce v nerovném
postavení. A z dohody dvou nerovných
partnerů nemůže vzejít nic dobrého. Pro
nás, občany nejen Horažďovic, Pačejova
a Maňovic i dalších obcí v okolí je jen jedna
bezpečná cesta do budoucnosti. Bez hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.
Karel Zrůbek

Květnové oslavy
První květnový pátek v Horažďovicích
opět přivítal historickou kolonu „amerických osvoboditelů“, ale i kulturního attache z americké ambasády pana Davida
Gainera.
V tento den se sešlo hned několik akcí a věřím, že si každý z nás jen těžko vybíral,
čeho se zúčastnit a co si nechat ujít. Počasí
uspělo na výbornou a tak pietní vzpomínka
u památníku Osvobození i posezení a přehlídka historické vojenské techniky na náměstí byly příjemným zážitkem. Poté pan
Gainer zahájil výstavu v Galerii Caliﬁa.

Americká armáda v Horažďovicích,
foto I. Wehle

Americký kulturní attache D. Gainer,
foto M. Bučoková

STALO SE
Rodinný koncert
violoncellového
dua Hoškových
V pátek 6. května 2011 bylo v Horažďovicích rušno. V prvních květnových dnech
se tradičně rozproudil společenský život
města a konečně příjemné počasí vytáhlo do ulic spoustu lidí. O to více si – při
silné konkurenci akcí ve městě – vážíme
velmi slušné návštěvy dalšího koncertu
Ševčíkových hudebních večerů. Uvítali
jsme v Horažďovicích dva vynikající české muzikanty – Dominiku a Jiřího Hoškovi. Dvě violoncella? Nebude to nezáživné? Také takové otázky jsme slýchali
před koncertem. Oba umělci dali pochybujícím brzo zapomenout. Večer plný
temperamentní, technicky brilantně
provedené hudby dokázal rychle získat
pozornost i vděčnost přítomných. Program byl uváděn zaníceným odborným
komentářem Jiřího Hoška. Zvláště druhá
polovina koncertu, věnovaná židovským
skladatelům (E. Bloch, J. Offenbach
a D. Popper), strhla i dojala publikum.
Oba nástroje se barevně výborně dopl-

ňovaly, mnohdy jsme si se zavřenýma
očima mohli málem užívat plnosti zvuku
smyčcového kvarteta.Virtuózní skladba
Popperova, přestože je – hlavně v závěrečné části – často označována jako technicky téměř nehratelná, byla dokonalým
vyvrcholením nádherného hudebního
zážitku. Po dlouhotrvajícím potlesku
umělci provedli ještě tři přídavky, také
při nich jsme mohli zažít malé překvapení. Jiří Hošek se tu totiž představil jako
dobrý klavírista, který citlivě doprovodil
sólové skladby své dcery. Celý večer byl
naplněn výjimečnou atmosférou vzájemné úcty a lásky obou umělců. Ti již
v úvodu koncertu prozradili publiku, že
velmi rádi pořádají „rodinné“ koncerty, při kterých mohou společně obohatit posluchače také silnými pozitivními
energiemi vzájemných pout. A ty jsme si
opravdu odnášeli s sebou domů, mnozí
s očima zvlhlýma silným zážitkem. Celkové mimořádné vyznění koncertu ještě
podtrhla návštěva zastupitelů města –
členky městské rady paní Nadi Chládkové a místostarosty pana Jana Buriánka,
kteří o přestávce přivítali oba umělce
v Horažďovicích oslavujících právě výročí konce druhé světové války, konce
strachu, bolesti a perzekuce také pro židovské obyvatele naší republiky.
Ing. Jitka Kutišová, občanské sdružení
Hudba bez hranic, o. s.

Znáš alespoň jednu knihu
K. J. Erbena?

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz
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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.

HAUSWALDSKÁ KAPLE
V lesích nad plavebním kanálem nedaleko Starého Srní stávala Hauswaldská
kaple, jejíž zkázu završil v roce 1957
vznikající vojenský prostor, kaple byla
podminována a následně odstřelena.
Dnes je na místo kde stávala, přivedena
v ručně tesaných vantrokách, uložených
na 57 bludných kamenech – tak jako je
korálků v růženci, voda ze „zázračného
pramene“, pro který bylo a stále je toto
místo vyhledávaným cílem poutníků.
Voda dopadá na poslední kámen a skleněný blok s otiskem spojených dlaní od
sklářky paní Vladimíry Tesařové.

Kaše
8.00–17.00 řemeslný jarmark, ukázky řemesel
12.00–16.00 kaše na rynku
14.00–16.00 Militis – střelba z kuše, luku, běh ve zbroji,
běh v drátěné košili, malá škola šermu
12.30 středověká hudba na náměstí
13.00 zahájení slavností starostou města
13.15 historické představení žáků ZUŠ
14.00 Teátr Rajdó Karkulka
14.50 Středověká hudba na náměstí
15.30 Teátr Rajdó Lišák
16.15 KVH Militis Válka Růží
16.30 Král kaše – soutěž o největšího jedlíka
17.00 Vyhlášení nejlepších receptů
17.15 ukázka šermířských soubojů
17.30 středověká hudba na náměstí
18.00 SHT Arvena tanečnice
18.30 Kalábův něžný beat
20.30 SHT Arvena tanečnice
20.40 plivání ohně
21.00 Abraxas
23.00 velká ohňová show
Program skatepark Lipky
10.00–13.00 Trénink
13.00–14.00 Závod SK8
14.00–15.00 Sk8 Překvapení
15.00–15.30 Finále SK8
16.00–17.00 Závod Freestyle
BMX Minirampa
Afterparty
17.00

AQUAPARK AKCE 1+1
otevřeno 9.00–21.30
DALŠÍ HODINA ZDARMA
21.00 Čarodějky za Salemu
Tyjátr Horažďovice Panská zahrada
Slovem provází – Standa Berkovec

26. 6. 2011

Elektro Burda

foto P. Turek

ČARODĚIKY ZE SALEMU
Arthur Miller

25. 6. 2011 | 21.00 | Horažďovice Na Panské
na místě bude zajištěn stánek s občerstvením
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KULTURA
Ševčíkovy hudební
večery – koncert
folkové skupiny
Asonance
pátek 24. června 2011 ve 20.00 hodin,
sál hotelu Prácheň
Skupina Asonance patří k legendám
českého folku; zaměřuje se na skotské
a irské lidové balady, písně a instrumentální skladby. Skupina byla založena
v roce 1976 na pražském gymnáziu Jana
Nerudy. Původní repertoár skupiny sestával ze směsi folku a country, později
přišly na řadu americké a britské balady.
Ty skupinu přivedly k lidové hudbě britských ostrovů – jí se věnuje přibližně od
počátku 80. let 20. století. Zatím poslední
řadové album Asonance (v pořadí osmé)
s názvem Království Keltů vznikalo v letech 2009–2010 ve studiu skupiny. Odráží repertoár z let 2007–2010 (od doby
vydání sedmého alba Jestřáb) a přináší
třináct novinek (písní, které ve studiové verzi dosud nevyšly na žádném jiném
albu). Album vyšlo pouze na CD a byl
k němu vydán i zpěvník s notovými záznamy melodií písní a instrumentálních
skladeb včetně kytarových akordů. Bližší
informace najdete na www.asonance.cz.
Současné obsazení skupiny: Hanka Horká (sólový zpěv, vokály, perkuse), Blanka
Lašťovičková (sólový zpěv, vokály, bodhrán, perkuse), Klára Lašťovičková (příčná flétna, whistle, zpěv), Anička Rábová
(příčná flétna, whistle), Denisa Vondráčková (klávesy, kytara, vokály), Luboš Pick
(basová kytara, kytara, buzuki, vokály),
Jan Ráb (housle), Mirko Rokyta (klávesy), Roman Slaboch (sólový zpěv, vokály), Petr Bohuslav (sólový zpěv, vokály),
Aleš Zimolka (Yamaha drums, perkuse),
Jan Lašťovička (umělecký vedoucí, irské
loketní dudy, vokály, kytara, buzuki).
Skupina si za léta skvělého koncertování vytvořila početnou řadu příznivců,
z nichž ti skalní nevynechají žádné vystoupení Asonance. Doporučujeme všem
zájemcům o návštěvu koncertu, aby si co
nejdříve obstarali vstupenky na koncert
v předprodeji: mobil 603 229 559 nebo
e-mail Jitka.Kutisova@seznam.cz. Lístky opravdu rychle mizí. Ceny vstupenek
jsou stejné jako u všech ostatních koncertů Ševčíkových hudebních večerů: 100 Kč,
zlevněné vstupenky 50 Kč (děti, studenti,

Výprava
za jihočeskými granáty
důchodci, rodiče na rodičovské dovolené).
Také koncert Asonance je ﬁnančně podpořen Městem Horažďovice, občanským
sdružením Hudba bez hranic a sponzory.
Bez této podpory by pořádání koncertu
s výhodným vstupným nebylo možné.
Na koncert Vás srdečně zve Město Horažďovice a občanské sdružení Hudba bez hranic.
Ing. Jitka Kutišová, občanské sdružení
Hudba bez hranic, o. s.

V úterý 5. 4. využila „Skupina domácích
školáků z Pošumaví“ naši nabídku přednášek a akcí pro školy. Tentokrát jsme pro
ně připravili mineralogickou exkurzi za
jedněmi z nejkrásnějších jihočeských granátů – almandinů, které se vyskytují na
vrchu Betaň nedaleko od Volyně.
Sešli jsme se v 9,30 u malého vápencového lomečku v první zatáčce silnice
z Volyně do Malenic, na severozápadním
svahu vrchu Betaň. Sešlo se nás 7 dospělých a 13 dětí. Sbalili jsme svačiny, velké
palice na roztloukání, malé paličky pro
děti, krumpáč a vyrazili po lesní cestě
směrem k lokalitě.
Lokalitou je v tomto případě suťový
výchoz v lese na vedlejším jižním svahu Betaně, který se rozprostírá zhruba
0,5 km východně od hlavního vrcholu tohoto kopce (kota 651,2 m). Suťový svah
je kolem 100 metrů dlouhý a jeho šířka
se pohybuje mezi 3 až 10 metry. Suť je

Srůst dvou krystalů almandinu 4,5×2,5 cm
Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje letní soutěž

FOTOÚLOVKY
pro všechny mladé fotografy, kteří si své snímky nechtějí nechat jen pro sebe.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE upozorňuje na změnu půjčovní doby
o prázdninách – podrobnosti najdete na poslední straně
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ražďovic. Vítězství z loňského roku budou
obhajovat Petr Minařík z Rokycan a Carmen Beshirová ze Zdic. Součástí sportovního dopoledne jsou i dětské běhy na Mírovém náměstí. Registrace všech soutěžících
bude probíhat na stadionu Na Lipkách od
9.00 hod. Přijďte si aktivně zasportovat,
nebo jen podpořit ostatní běžce. Více informací najdete na www.pro-sport.cz.
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2. jarní kros

Exkurze na vrchu Betaň
tvořena bloky metamorfovaných hornin z rozhraní dvou skupin šumavského moldanubika, pestré a jednotvárné.
Konkrétně to jsou migmatity a migmatitizované pararuly. V těchto horninách
se v hojné míře vyskytují pěkně vyvinuté
krystaly granátu – almandinu. Almandin
Fe2+
Al 2 (SiO 4)3 zde sice díky zvýšenému
3
obsahu FeO a stupni navětrání není
průhledný ani průsvitný a není tedy využitelný ve šperkařství. Pro dokonalost
svých krystalů je však hojně vyhledáván
sběrateli.
Almandin je zde vyvinut ve velmi estetických krystalech čtyřiadvacetistěnu deltoidového, méně často ve dvanáctistěnu
kosočtverečném a časté jsou zde naopak
spojky obou těchto tvarů. Barvu mají nejčastěji temně hnědočervenou, hnědoﬁalovou a velikost jednotlivých krystalů se
pohybuje většinou mezi 1–3 centimetry,
ale velmi vzácně jsou odsud popisovány
krystaly až do velikosti 7 centimetrů.
Po několika hodinách tvrdé práce si každý našel nějaký ten pěkný vzorek, pečlivě
si jej zabalil do novinového papíru a jako
největší poklad si jej odvezl domů.
Aleš Červený,
Městské muzeum Horažďovice

Koncert
ke Dni matek
se konal již po osmé v Kulturním domě
Horažďovice. Ve středu 11. května zde vystoupil soubor SLUNÍČKA z Loretské mateřské školy, soubor DUHÁČEK z Křesťanské mateřské školy a CVRČCI ze Základní
umělecké školy v Horažďovicích. Nádherná vystoupení malých i větších ratolestí vehnala nejedné mamince, babičce či ostatním návštěvníkům slzičku do oka. Velké
poděkování patří i žákům ze Základní školy
v Blatenské ulici č. 310, „Škola bez hranic“,
za krásné dárečky, které vyrobili pro příchozí maminky, babičky, prababičky...
Všem paním učitelkám děkuji za nápaditou a trpělivou práci a těším se na další
společná setkání s uměleckým zážitkem.
Libuše Mužíková, za pořadatele
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Vážení sportovní přátelé, v sobotu 30. dubna jsme zakončili zimní a jarní „krosovou“
sezónu 2. jarním krosem, který byl tentokrát spojený s Mistrovstvím Plzeňského
kraje v přespolním běhu pro rok 2011.
Účast byla na naše poměry rekordní, závodníků bylo tentokrát celkem 107. Z hlediska sportovního byla úroveň opět velmi
vysoká, byl jsem potěšen účastí našich
„věrných“ závodníků a zejména velkou
účastí v dorosteneckých a juniorských kategoriích. Po organizační stránce jsme závod zvládli dobře, i když spojování dvou závodů do jednoho nevidím do budoucna jako
šťastné řešení. Zejména fakt, že do posled-
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SPORT
Druhý jarní kros

Městský běh
Horažďovice
V sobotu 18. 6. 2011 se od 10.00 hod koná
v Horažďovicích 7. ročník Městského běhu
na 10 km pro registrované závodníky i pro
širokou veřejnost. Trasa závodu je tvořena
7 okruhy v historickém centru města Ho-

Městský běh v Horažďovicích

ní chvíle jako organizátoři nevíme počty
závodníků a při registraci se tak dostáváme
do časové tísně, která vyvolává značnou
nervozitu, když současně chceme dodržet
časový program závodů. Nicméně jsme
opět o něco zkušenější a příští 3. podzimní
kros bude v pohodě. Podle ohlasů závodníků i jejich doprovodu se všem u nás v našem
areálu líbilo, spokojenost byla s travnatou
dráhou i s počasím! Musím poděkovat moderátorovi celého závodu, panu Kožnarovi,
který svým profesionálním přístupem významně přispěl k hladkému průběhu celé
akce a doufám, že přijme pozvání i na naše
další závody. Závěrem chci opět poděkovat
všem členům organizačního týmu za jejich
trpělivost a obětavost, všem závodníkům
a panu Průšovi, který zajišťoval časomíru.
Přeji Vám všem úspěšnou letní atletickou
sezónu a těším se na Vás 17. září na 3. podzimním krosu.
Ing. Miloslav Šeﬂer,
předseda Accc Horažďovice

5
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Sportovní areál Na Lipkách ve vzpomínkách
LIPKY – slouží pro příjemný odpočinek,
zábavě, sportovnímu zápolení a trávit čas
po svém. Zahrnuje fotbalové a víceúčelové hříště, tenisové kurty, skatepark, dětské hřiště.
Využití zde najdou různé organizace, spolky, kluby i školy. V létě jako pláž na opalování a koupání v řece. Také vodácký kemp
s tábořištěm a po druhé světové válce i tábořiště junácké.
Během času některé oddíly a kluby svou
činnost v areálu ukončily. Lední hokej, lehká atletika, volejbal, nohejbal, místní vojenská posádka i fotbalový turnaj pracujících,
za účasti místních podniků a organizací.
V BLÍZKOSTI sportovního areálu je postaven krytý plavecký bazén. Aquapark nabízí
návštěvníkům nejrůznější atrakce po celý
rok. Byl uveden do provozu v roce 2000.
Areálem protéká řeka Otava. Byly zde zřízeny studny s jímkami na pitnou vodu pro
zásobování a potřebu města.
VELKOSTATEK Kinského vlastnil velkou
část zářečských pozemků, Ostrov, Lipky.
Na Lipkách pan Ferdinand Kinský zřídit
hřiště pro fotbal. Na ostatní části Lipek se
pásly krávy a byla tam letní stáj a seník.
O AREÁL a zvlášť o fotbalové hřiště se po
dobu pětatřiceti let staral velký fanoušek
horažďovické kopané jako správce hřiště
pan Antonín Šour.
ZANIKLÉ STARÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ – hrací plocha měla škvárový prašný
povrch menších rozměrů. Část hřiště byla
oplocena dřevěnou ohradou a pletivem, jež
oddělovala hřiště od pozemku zahradníka
pana Kandra z jedné strany, a protější řekou Otavou. Kolem hrací plochy byly dřevěné klandry, lavičky pro diváky a vchodová brána s pokladnou.
NA BŘEHU řeky byla postavena dřevěná
patrová tribuna. V jejím patře byla sedadla
pro návštěvníky. V přízemí pak šatny pro
hosty, domácí a sudí. Tribuna byla bez elektrického proudu a vody. Elektrický proud
byl zaveden později spolu s rozhlasem
a gramofonem. Na gramofonu se přehrávaly gramodesky k poslechu pro veřejnost.
Některé byly zapůjčené, hlavně jazzové od
R. A. Dvorského, Karla Vlacha i pošumavská dechovka Karla Polaty. O obsluhu gramofonových desek se staral Jarda Zborník
s Josefem Stulíkem – hráči klubu.
V TĚSNÉ blízkosti hřiště měl zahradnictví pan Kandr. Jeho syn František hrál za
místní klub. Někdy se stalo, že se do sestavy nevešel a pak míč zakopnutý při utkání
do jeho zahrady vracel s těžkým srdcem do
hry, za obveselení hráčů i diváků.
SPRÁVCE ZANIKLÉHO HŘIŠTĚ – byla
rodina pana Michalce, která žila na Zářečí.
Starali se o provoz hřiště a chod klubu. Při

zápasech zajišťovali občerstvení na hřišti.
JEJICH BUFET byla dřevěná chatka po
americké armádě. V sortimentu zboží měli
tři druhy limonád, pod značkou EPES. Červená s malinovou příchutí, černá s příchutí
čokoládovou a žlutá s příchutí citronu.
Když se otevřely patentní porcelánové uzávěry, vyšuměly jako šampaňské. Byly od
majitele Sodovkárny a výrobce pana Skaly
ze Zářečí. K limonádám prodávali preclíky.
Měli běžné cukroví, většinou tvrdé. Oblíbená byla cukrová mejdlíčka a osvěžující šuměnky TIKY. Pivo se donášelo z hostince
pana Koblase ze Zářečí. Na neděli a fotbal
jsem míval ušetřené peníze, které jsem získal jako ministrant při církevních obřadech
v místní farnosti a část z nich tam vždy
utratil. Rád na to vzpomínám.
ŘEKA OTAVA – odedávna bohatá na rýžování zlata, známá chovem perlorodek
s výlovem perel. Volný čas se dal trávit
koupáním, chytáním ryb, vodní turistikou
i praním prádla. V zimě, když řeka zamrzla, se dalo bruslit od Ostrova až ke Mlýnu
a krupárně Mrskoš.
V ZIMĚ – na zamrzlé řece se hrál i lední
hokej. (Lední hokej se začal hrát na zamrzlé řece nebo na rybníku Šibeňák už před
první světovou válkou. Dále se hrál hokej
na rybníku na Mokré. V padesátých letech
se hokej přestěhoval na nové hřiště na Lipkách). Kluziště bylo nad jezem. Mantinely
byly vysoké dvacet centimetrů na menší
hrací ploše. Byly volně položeny a daly se
přemístit podle kvality ledu.
PRO HRÁTKY na ledě jsem měl vybavení –
šlajfky kolumbusky s kulatou špičkou s upínáním na boty kličkou a hůl z dubové větve
vlastní výroby. Později jsem si koupil pravou kanadskou hůl od koláře pana Brejchy
ze Zářečí. Tuto výstroj jsme si navzájem
půjčovali. Při hrátkách se stávalo, že led
nebyl dost silný, praskal, tvořily se měchy
a led se prolomil i s námi.
V NĚKTERÝCH LETECH na řece kry a tající sníh ucpaly řeku Otavu natolik, že se
vylila z břehů. Masy ledové tříště se dostaly
do takového tlaku, že zavalily lidem zahrady, poškodily domy, docházelo k ohrožení
lidí i odvážení dobytka. Zářečtí a lidé z podkocoura by mohli vyprávět o zvuku valící se
vody a záchraně majetku.
PLOVÁRNA – na břehu řeky u starého
zaniklého fotbalového hřiště byla zřízena
plovárna s převlékacími kabinkami, u břehu na řece pak nevelký ostrůvek z dřevěných trámů a prken. Vedle ostrůvku kotvila
dřevěná pramice s pádly a bidlem pro první
pomoc i k projížďce. Z pramice se daly chytat ryby na černo, pytlačkou. Mezi úlovky
byli úhoři i štiky. Také vytahovat zakopnuté
míče při fotbalovém utkání i co řeka přines-

la. Plovárna hlavně poskytovala příjemné
osvěžení v horkém létě. Zanikla v padesátých letech minulého století.
PO ŘECE se dalo plavat až k jezu, kde jsme
k nelibosti mlynáře pana Rosenaura vytahovali šlajsny z propusti jezu k vytvoření
tobogánu. Tím docházelo ke snížení hladiny a průtoku vody k jeho mlýnu na mlýnské
kolo. Pro čeření říční hladiny jsme tento
druh zábavy pro chvíle dobrodružství a radosti často vyhledávali a tak pokračovali
v této zábavě započaté našimi předky.
V ŘECE se pralo prádlo a na části Lipek
pak bělilo. Některé pradleny dostávaly za
tuto práci zaplaceno. Bylo období, kdy řeka
byla čistá, dalo by se z ní pít a plná spoustou
ryb. Bylo také období, kdy rybáři měli velké starosti o řeku. Přibývalo znečišťování
vody, ryby dostávají nemoci a hynou. Řeka
se stává mrtvou stokou.
JUNÁCKÉ TÁBOŘIŠTĚ – po druhé světové válce měli na Lipkách tábořiště místní
Junáci v místech,kde je dnes bufet s terasou.
Za klubovny jim sloužily dřevěné chatky po
americké armádě, po odchodu z našeho
města (osvobození 6. května 1945, rozloučení 22. července 1945). Byly postaveny na
dřevěných pilotech proti záplavám a krám.
V tábořišti osadili březový háj, provedli
terénní úpravy, vybudovali sportoviště
s letním tábořištěm k posezení u večerních
táboráků, spojené s programem pro rodiče
i veřejnost. Junáci podnikali večerní pochody městem s hořícími a čoudícími pochodněmi a kadidly. Byly zhotoveny z plechovek
od masových konzerv, s děravými otvory
s náplní textilií a dřevěného uhlí namočeného v petroleji. Pochody se těšily velkému
zájmu kluků, holek i dospělých ve městě.
Pro hezké chvíle hráli pro školní děti loutkové divadelní představení každou neděli
v zahradním sále na Modré.
JEJICH IDEÁLY – lákaly nadšence o tuto
činnost. Zúčastňovali se slavností ve městě ve skautských krojích. Nechyběli ani při
práci. Její členové vybudovali dřevěnou lávku přes rameno mlýnské stoky pro kratší
přístup ke klubovnám. Časem a záplavami
byla lávka poškozená, nahrazena novou,
v dnešní podobě.
JEDNÍM ZE ZAKLADATELŮ organizace Junáka v Horažďovicích byl majitel
malé strojní dílny s výrobou motocyklů
pod značkou JAC – pan Jaroslav Cvach.
V roce 1949 byl Junák rozpuštěn a činnost
zakázána.
TANEČNÍ ZÁBAVY – DISKOTÉKY. Po
ukončení činnosti oddílu ledního hokeje
byla plocha využita na pořádání tanečních
zábav a diskoték. Mládež objevila kouzlo
diskoték a zde bylo jediné místo,kde se mohlo tančit, rozptýlit i poslouchat hity podle
svého vkusu. O oblibě tohoto druhu zábavy
svědčí tisícové návštěvy ze širokého okolí.
Hrály zde skupiny – Arakain, Odysea, Ka-
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bát, Sifon, místní kapela Reﬂex a spousta
dalších, na které se v té době chodilo.
DISKOTÉKA – ve své době nahrazovaly
poslech zahraničních nahrávek, které tu
nebyly k sehnání. Hrála se pěkná muzika
a jestli se na ni dalo tancovat, nebylo to nejdůležitější. Důležitý byl kontakt se světem.
Jedna z prvních diskoték pod širým nebem
se sólovým diskžokejem byla i na Lipkách.
S první deskou pustil světla a efekty, vytvořily se obrazce měnivých barev. Lidi to
chytlo, začali tancovat a tleskat a pak se
stalo něco, co nebylo v režii. Chytla barevná
hudba plamenem, což způsobilo nevídaný
efekt. Dav tento efekt obdivoval a na příští diskotéce ho dokonce marně vyžadoval.
Akce zajišťoval s organizačním talentem se
svými spolupracovníky šéf klubu pan Josef
Svoboda.
BENÁTSKÁ NOC – jedna z prvních tanečních zábav na Lipkách byla v sedmdesátých
letech benátská noc na řece Otavě. Tančilo
se na dvou parketech. Jeden byl na řece,
kde bylo i přístaviště s motorovým člunem,
lodičkami s možností projížďky po řece.
Plavbě a provozu z velitelského můstku velel v roli lodního kapitána zářečský rodák,
patriot a sportovní osobnost Jarda Zborník. Druhý parket byl na fotbalovém hřišti
s táborovým ohněm a kulturním programem. Areál byl osvětlen světelnou výzdobou s efekty a ohňostrojem. Zábava probíhala za teplé letní noci. K tanci i poslechu
hrály tři kapely ke spokojenosti návštěvníků i organizátorů. Akci pořádal oddíl kopané, tehdy vedený předsedou panem Václavem Šelmátem, ředitelem závodu Sport
Horažďovice. Muže, který se nesmazatelně
zapsal do historie sportu ve městě, hlavně
kopané a ledního hokeje. Proto panu Šelmátovi za jeho práci patří největší uznání.
FANOUŠCI – DIVÁCI – velké nadšení
prožívali diváci v letech, kdy se klubu dařilo k postupu do fotbalové divize a pak
v utkáních v divizní soutěži 2006/2007
a 2007/2008. Byla to doba, kdy složení domácího manšaftu a předvedená hra bylo
pro diváky fotbalovou baštou. Město žilo
fotbalem od pondělka do neděle. Trenérem
mužstva byl Karel Krejčí.
ZAPLNĚNÝ AREÁL – býval při tělovýchovných slavnostech, okrskových spartakiádách, kdy vystoupení cvičenců zhlédlo
tisíce diváků. Také v období při pořádáních
tanečních zábav – diskoték, při provozu vodáckého kempu, rekreaci a hlavně při fotbalových zápasech domácího týmu.
LIPKY – jsou stánkem fotbalistů, ale i fanoušků často nadávajících na muže s píšťalkou, hosty i domácí, také naštvaných,
promrzlých, pískajících, ale i tleskajících
a nakonec spokojených.
V LETNÍ SEZONĚ – jsme na Lipkách
klidně strávili celý den a někteří i přespávali na kavalci v klubovně Zdeňka Berana,

šéfa klubu a muže na všechno, který odvedl pořádný kus práce a zapsal se do historie kopané v našem městě. Proto mu patří
uznání.
CHODILO SE TAM třeba si jen popovídat, setkat se s přáteli, odpočinout i odvést
kus práce. Scházela se tu výborná parta se
smyslem pro příjemný odpočinek a zábavu,
ke které patřilo bago, petang, hrály se šachy, žolíky či mariáš. Popíjeli pivo, kafíčko,
užívali si pohody. V horkých létech se areál
stával velkou pláží na slunění, opalování
a koupání. Byl naplněn malými i velkými.
Bývalo tam rušno.
UBYLO KRÁSNÝCH LET, času a jednoho
dne něco skončilo, ale zůstaly alespoň krásné vzpomínky na tato léta. Třeba při posezení na terase u piva s výhledem na řeku,
která se od těch dob až tak nezměnila
Josef Kočí

Z RADNICE
MĚSTO HORAŽĎOVICE NABÍZÍ
K PRONÁJMU MĚSTSKÉ BYTY
• Nově zrekonstruovaný byt I. kategorie
3+1 v Plzeňské ul. čp. 68 o výměře 91 m2.
• Dále byty II. kategorie o velikosti 2+1
v Žižkově ul., v Peškově ul. a Jiráskově
ul. a byt 3+1 ve Strakonické ul.
Podrobnější informace na tel. 376 547 522
nebo v sekretariátu MěÚ u pí. Kuldové

RADA MĚSTA 20. 4. 2011
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti Stavby Šafanda s. r. o., na realizaci díla „Odbahnění vodní nádrže p. č.
31/5 Boubín“ s nabídkovou cenou ve výši
225 631 Kč + DPH
souhlasí s posílením investičního fondu
o 43 869 Kč převodem z rezervního fondu
příspěvkové organizace ZŠ Komenského
ul. na nákup dlouhodobého hmotného
majetku
schvaluje s platností od 1. 5. 2011 ceník
vstupného v Městském muzeu Horažďovice dle předloženého návrhu
schvaluje účast města Horažďovice v projektu Tvorba ekologické zahrady v Přírodovědné stanici Domu dětí a mládeže v roli
partnera projektu

RADA MĚSTA 28. 4. 2011
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti TESMO s. r. o. Praha, na realizaci
díla „HORAŽĎOVICE – MUZEUM, oprava
krovu a stropů posledního podlaží“ s nabídkovou cenou ve výši 4 164 768 Kč + DPH
schvaluje smlouvu o poskytnutí účelo-
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vé dotace na pořízení výpočetní techniky
v rámci projektu Bezpečný kraj mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem
schvaluje nákup propagačních předmětů
– 10 kusů publikací Pošumavské pivovary
– Tomáš Cihlář v celkové ceně 3 990 Kč

RADA MĚSTA 9. 5. 2011
schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
uzavřené mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností BÖGL a KRÝSL,
k. s. Praha – Zbraslav (nájemce)
rozhodla o přijetí nabídky společnosti
Ing. Daniely Škubalové – Projekční kancelář, Plzeň zpracování projektové dokumentace na akci „Horažďovice, Komenského
ulice“ za cenu 232 000 Kč + DPH
souhlasí s úpravou dopravního značení na
parkovišti před bytovými domy č. p. 1073
a 1074 za účelem vytvoření celkem 4 parkovacích stání pro osoby se zdravotním
postižením
schvaluje pronájem nebytového prostoru,
Ševčíkova 26, Horažďovice Tomáši Říhovi,
Erbenova 574/13, Písek za účelem prodeje
masa–uzenin s platností od 1. 7. 2011
schvaluje uzavření Křesťanské mateřské
školy v době od 1. 7. 2011 do 31. 7. 2011
a MŠ Loretská ul. v době od 1. 8. 2011 do
31. 8. 2011. Mateřská škola, která bude
přes prázdniny otevřena, bude zajišťovat
provoz i pro děti z uzavřené mateřské školy.
Na základě žádosti ředitelky Křesťanské
MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k přijetí
ﬁnančního daru od ﬁrmy Lyckeby Culinar,
a. s. Horažďovice ve výši 2 000 Kč a od ﬁrmy Brabec, mlýn Horažďovice – Zářečí,
s. r. o. ve výši 12 000 Kč na částečnou úhradu zahradní průlezky
bere na vědomí zápis z jednání kulturní
komise ze dne 8. 4. 2011 a schvaluje záměr uspořádat výstavu církevních textilií
z Čech, Bavorska, Francie a Holandska
v muzeu Horažďovice v roce 2013
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti HMpro cz s. r. o., Praha 3 na
realizaci díla „Rekonstrukce sociálních
zařízení pavilonu I. – ZŠ Blatenská, Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši celkem
1 981 513,82 Kč + DPH
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti PRIMA s. r. o., Strakonice na
realizaci díla „Rekonstrukce rozvodů vody
v objektu MŠ Loretská, Horažďovice – pavilon 1 a 2“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 394 984 Kč + DPH
rozhodla o přijetí nabídky společnosti
BOULA IPK s. r. o., Plzeň na vypracování
projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti na akci: „Oprava chodníků Blatenská – Okružní“ ve výši
60 000 Kč + DPH

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 28. 4. 2011
schvaluje Závěrečný účet města za rok
2010, tj.
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a) souhlasí s celoročním hospodařením
města za rok 2010, a to bez výhrad
b) bere na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok
2010 zpracovanou ﬁrmou ADU.CZ s. r. o.
Malenice
schvaluje rozpočtovou změnu č. 1, tj. rozpočtová opatření 1–9/2011
vzdává se práva, promíjí nedobytnou
pohledávku za dlužníkem Františkem
Bláhou, trvale bytem Praha 6-Veleslavín,
Pískovna 20 – dlužné nájemné ve výši
26 288 Kč + úrok z prodlení ve výši 15 %
z dlužné částky od. 1. 1. 1999 do zaplacení
schvaluje vyřazení hmotného investičního majetku v celkové pořizovací ceně
4 737 534 Kč
schvaluje novou dvousložkovou cenu
vodného a stočného pro hospodářský rok
2011–2012
Kapacita
vodoměru
(m3/hod.)

Pohyblivá složka
(Kč/m3)
Celkem

Vodné

Stočné

Celkem
660

6,0
46,97

21,82

25,15

schvaluje protokol o výběrovém řízení pro
poskytování zvýhodněných půjček z Fondu
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne
20. 4. 2011
schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky
FK Horažďovice o. s., Sportovní 1107, Horažďovice ve výši 100 000 Kč a dobou splatnosti 2 roky na doﬁnancování automatického závlahového systému
schvaluje odprodej bytové jednotky
č. 930/11 ulice Loretská v Horažďovicích
za cenu 520 000 Kč

Pevná složka
(Kč/vodoměr/rok)

2,5
10,0

Cena stočného pro odpadní vody z jiných
zdrojů: (srážkové vody, studna)
Cena 1 m3
26,06 Kč/m3
Pevná složka
0,91 Kč/m3
Pohyblivá složka
25,15 Kč/m3
Celkem
26,06 Kč/m3
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

Vodné

Stočné

395

2 137

1 493

644

3 242

1 081

15,0

7 632

6 000

1 632

55,0

49 243

43 147

6 096

Upozorňujeme zájemce o získání
zvýhodněných půjček z fondu rozvoje bydlení Města Horažďovice na
zvelebení obytných budov nebo bytů,
že město vyhlásilo 13. 5. 2011 výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou
zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města na adrese:
http://www.sumavanet.cz/muhd/
Žádost o půjčku se podává na závazném formuláři, který je k dispozici
na Finančním odboru města Horažďovice (číslo tel. 376 547 554 p. Valovičová), nebo na internetových
stránkách města ve složce formuláře pro podání – odbor finanční.
Lhůta pro podání žádostí končí dne
17. června 2011 v 11 hod.
Blanka Jagriková,
vedoucí finančního odboru

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 ČERVNU(13. - 17.6. 2011)
pro občany Horažďovicka prvních 30 min
denně ZDARMA

265

4 323

UPOZORNĚNÍ

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011,
kterou se mění OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a OZV č. 6/2010
o místních poplatcích
stanovuje zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městské policie s platností od
1. 6. 2011 o 1 tj. stanovuje s platností od
1. 6. 2011 celkový počet zaměstnanců zařazených do městské policie – 4 zaměstnanci

MĚSTO HORAŽĎOVICE
organizační složka
TECHNICKÉ SLUŽBY
nabízí k prodeji

MALOTRAKTOR MT 8 050 4x4
cena:105 000.- Kč
Rok výroby 1990
Bližší informace
p. Němec, tel. : 775 960 290

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

KOMBINÁTOR - SET
rok výroby 1990, nepouživaný
cena :5 000 .- Kč
Bližší informace
p. Němec, tel. : 775 960 290
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ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola

tzv. pozici želvy, při níž si chráníme důležitá místa na těle. Na závěr předvedla Brita,
že není žádný začátečník a zacvičila, jak
nejlépe dovedla – prolézala tunely, proskakovala obručí, přelézala lavičky a přeskok
švédské bedny zvládla hravě a s přehledem.
To vše, díky trpělivé cvičitelce, paní Pavle
Valachové, které mnohokráte děkujeme za
pěkně připravený program a těšíme se na
další setkání.
A na závěr jedna rada – pejska hodně
chvalte, potřebuje to stejně, jako lidé.
Bc. Alena Průchová

Brita byla moc poslušná a hodná, my také.

právě čte, o čem si s paní učitelkou povídají. Následně společně z textu vyjmenujeme
např. zvířátka, přepočítáme je a na obrázku
si je ukážeme. Toto vše se uloží do podvědomí dítěte. Je pouze na nás jak dětem zpříjemníme seznamování s cizím jazykem ve
školce, nejlépe je využívat formu hry a zábavy. Nesmíme zapomínat, že právě hra
je základním prostředkem pro dosažení
úspěchu u dětí v předškolním věku.
Jitka Dolívková, třída Motýlci

ZŠ Komenského
DRUŽINA NA VÝLETĚ DO PŘEŠTIC

MÁMO, TÁTO, JÁ CHCI PEJSKA.
Pořídit si pejska není až tak složité. Nejsouli však děti (konečně i my dospělí) dostatečně připraveni na nového člena rodiny,
nastává často problém „co s ním, jak s ním
a kam s ním.“ Aby k problémům nedocházelo, přišla maminka ze třídy Broučků,
paní Pavla Valachová, s nápadem - jak zasvětit děti do všech tajů a triků, které sama
používá při výchově a cvičení své fenky
(belgického ovčáka – malinois) Brity.
Děti byly samozřejmě spoluaktéry všech
činností. Dozvěděly se, jaké základní věci
musí pro svého chlupatého kamaráda nachystat (od obojku, přes vodítko, až po
boudičku). Teď už znají, že voda nepatří
do talíře, to proto, aby ji psí kamarád nepřevrátil a nevylil. Že každý pejsek se musí
přihlásit na úřadě a má svou známku, kterou nosí na krku. Tu je lépe zabalit, aby zbytečně nedráždila citlivá psí ouška. Všichni
víme, že kromě vodítka, obojku a vody,
musíme brát ven i igelitové sáčky a všechny
hromádky po svém kamarádovi posbírat.
Dokázali jsme Britě očistit i tlapky po pobytu na vycházce. Dozvěděli jsme se, proč
fenky někdy musí nosit plenkové kalhotky
a co je to hárat. Také už víme, jak naučíme
pejska základní poslušnosti – sedni, lehni.
I pejsek potřebuje teplo, zvláště malý. Obléci jej, není zas tak jednoduché. Broučkové nebyli ochuzeni ani o animaci veterinární prohlídky, po jejímž ukončení Brita
předvedla, jak dokáže polykat odčervovací
tabletu. Zapamatovali jsme si, jak se ubráníme agresivnímu psíkovi, který by nám
mohl ublížit, a naučili se při té příležitosti

|

Co je nového
Na Paloučku
I my učitelky se stále vzděláváme ve všech
oborech, jezdíme na semináře, přijímáme nové poznatky ke zlepšení naší práce
s dětmi.
Zastoupení měla naše školka na semináři
Děti v MŠ a výuka německého jazyka. Protože se věnujeme ve třídě Motýlci seznamování dětí s německými slůvky, chtěli jsme
načerpat nové informace. Děti jsou stále
vyspělejší a velice rády přijímají vše nové.
O tom jsme se přesvědčili i v činnostech,
kdy si ve třídě hrajeme na Německou školku. Děti naslouchají textu, poslouchají intonaci, vnímají nové, ve třídě slyší německá
slůvka během dne, při stolování, při oblékání v šatně, při hrách, prostě během celého dne ve školce. Stačí opravdu společně
počítat,opakovat jednoduchá slůvka, rozeznávat názvy zvířátek, obrázkovou formou
vyprávět a překládat z německého jazyka
do českého. Hlavně se nebát. Důležité je
neopravovat děti hned na začátku, ale povzbuzovat je. Důležité je stát se dobrým
psychologem a nabudit v dětech pozitivní
vztah k nové cizí řeči. Děti velice snadno
vycítí a pochopí, o čem jim paní učitelka

Výuka na Paloučku

Ve čtvrtek 7. dubna jsme si udělali výlet
do Domu historie Přešticka. Není to velké
muzeum, ale stálé expozice i výstava panenek, které jsme si zde prohlédli, se nám
moc líbily! Paní průvodkyně nám ukázaly
dva obrovské věžní hodinové stroje, které
před 200 lety byly ve věži místního kostela. Verunka a Tomáš si dokonce zkusili, jak
se takové hodiny natahovaly – obrovskou
klikou! Viděli jsme, co všechno potřeboval v dřívější době kovář. Všichni jsme si
zkusili rozhýbat veliké dmychadlo a dozvěděli jsme se, k čemu vlastně sloužilo. Paní
průvodkyně nám názorně ukázala, jak
probíhalo kování koní. My jsme byli jejími
pomocníky a podávali jí různé nástroje.
V ševcovské dílně jsme viděli spoustu speciálních nástrojů potřebných k ušití bot na
míru. V řeznickém a kupeckém krámku na
nás dýchla atmosféra starých časů našich
prababiček. V přízemí muzea jsme si prohlédli 189 moderních, krásně oblečených
panenek. A tady jsme se mohli i my převléknout do různých kostýmů. A to se nám
hodně líbilo! Po návštěvě muzea jsme ještě
ochutnali výbornou zmrzlinu v místní cukrárně a vydali se zpátky k domovu. Výlet se
nám, čtyřiceti dětem i paním vychovatelkám, moc líbil.
I. Kopelentová, ŠD při ZŠ Komenského

Družina na výletě
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ZŠ Blatenská
BESEDA S MÍSTOSTAROSTOU
Ve středu 27. dubna do naší třídy 6.B přišel
pan místostarosta Jan Buriánek. Strávil
s námi dvě hodiny. První hodinu nám povídal o funkci města, o městském úřadu
i o Horažďovicích. Ve druhé hodině odpovídal na naše různé otázky. Povídali jsme si
třeba o kácení stromů, o vodě, o městském
majetku. Dvě hodiny byly velice zajímavé a poučné, ani jsme se nestihli zeptat na
všechno, co by nás zajímalo. Z besedy jsme
si odnesli spoustu zajímavých informací.
Děkujeme!
Jitka Doláková a Jiří Křesák, 6.B

Beseda s místostarostou

ROZDÁVALI JSME RADOST
Jaro a velikonoční svátky s ním spojené
jsou pro naší školní družinu již tradiční příležitostí potěšit svými vystoupeními diváckou veřejnost. Celý měsíc před Velikonoci
jsme pečlivě vybírali, a pak i pilně trénovali
písničky a básničky s jarní a velikonoční
tématikou.Naše premiérové vystoupení
shlédli pacienti LDN. Snaha všech účinkujících byla odměněna spokojenými úsměvy
a vřelým potleskem. Dalším představením
jsme potěšili klienty DPS v Horažďovicích, a také bývalé pracovníky nemocnice.
Všichni diváci si odnesli kromě hezkého zážitku i drobné dárky vyrobené dětmi v družině a školním klubu.

Velikonoční radost

Asi nejvíce jsme se všichni těšili na setkání
se svými nejbližšími – s našimi rodiči, babičkami, tetami... Kulturního vystoupení
se zúčastnila celá družina. Třída 3. oddělení se poté změnila ve výtvarnou dílnu.
Sádrové odlitky se pod šikovnýma rukama měnily v pestrobarevné kraslice. Ještě
dozdobit lýkem a tulipánem a velikonoční
paráda je hotová. Společné odpoledne proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Poděkování patří nejen rodičům, kteří si našli
čas přijít do naší ŠD, ale i všem vychovatelkám, které všechny akce pečlivě připravily.
Radka Šperlíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Letní tábor Plácek
2011
Stanová základna je umístěna nedaleko
Holkovic na louce u lesa. Ubytování je
zajištěno ve dvoulůžkových stanech s podsadou. Stan je vybaven podlážkou, postelí
s molitanovou matrací, dekou, polštářem.
Mezi postelemi je police na základní věcí.
Pro provoz tábora slouží jídelna, herna se
stoly na stolní tenis, umývárna – vše ve
velkých hangárech.
Stravování – 5× denně, po celou dobu tábora je zajištěn pitný režim, pro služební
oddíl další večeře. Je zajištěna celodenní
zdravotní péče.
Vedoucí a instruktoři jsou pečlivě vybíráni, většina vedoucích s námi začala jezdit
jako děti a dnes předávají svoje zkušenosti
a nadšení mladším.
Náš tábor má pevně stanovený řád, který
přispívá k bezpečnosti všech – dětí i vedoucích. Při všech činnostech nezůstávají
děti bez dozoru.
Tábor je určen cca 45 dětem ve věku
7–15 let, pro které je připraven program
na 10 dnů, děti poznávají přírodu prostřednictvím her a soutěží, sportují, chodí
na vycházky do okolí tábora, na koupání.
Nedílnou součástí jsou večerní táboráky,
noční hra či pro odvážné spaní pod širákem, pouť. Samozřejmě nechybí ani noční
hlídka. Děti budou získávat zručnost při
práci s hlínou, batikování. Budeme využívat přírodních materiálů, vyrábět papír,
masky. Tábor je vybaven jízdními koly
a přilbami – pro zájemce možnost vyjíždět
do okolí.
Děti jsou rozděleny do 3 oddílů, o každý se
stará jeden vedoucí a jeden instruktor.
Děti mají možnost si vybrat nejen svého
vedoucího, ale i kamarády.
Všichni účastníci tábora jsou pojištěni.
První a třetí turnus je určen dětem ze základních škol.
Druhý – krátký turnus je určen rodičům
a dětem od 3 do 7 let. Program je přizpůsoben této věkové kategorii. Letos budou
naši kamarádi indiáni.

Termíny jednotlivých turnusů:
1. 1. 7.–10. 7. 2011
2. 11. 7.–15. 7. 2011 pro rodiče a děti,
3. 16. 7.–25. 7. 2011
Cena tábora 2 000 Kč, je možné požádat
zaměstnavatele o příspěvek, turnus pro
rodiče a dítě 1 350 Kč, další dítě do 7 let
350 Kč.
Podrobnější informace a přihlášky obdržíte v domě dětí v Horažďovicích, nebo na
našich stránkách. O přijetí na tábor rozhoduje včasné podání přihlášky.

SPOLKY

P. S. Prácheň (OTAVÁCI)
KVĚTINOVÝ DEN
Před několika lety jsme byli osloveni, zda
bychom si nevzali na starost „Květinový
den“ ve svém městě a neprodávali kytičky
za dvacet korunu.Stejně tomu bylo i letos.
Čtyři žlutě oblečené skupiny procházeli
městem a prodávali kvítek měsíčku zahradního. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem, kteří přispěli na tento
projekt boje s rakovinou.
Po odpečetění pokladniček v ČSOB ve
Strakonicích se v nich našlo pěkných
13 575 Kč za 552 kytiček. Není to konečný
součet za naše město, protože kromě Otaváků zde chodili ještě dvě jiné skupiny.
Chtěl bych velice poděkovat těmto Otavákům: V. Reindlová, J. Krejčí, T. Červená,
R. Jindřichová, Š. Jindřichová, M. Klimentová, V. Vondrysková, K. Lišková,
B. Klempířová, J. Míčka, J. Novák, J. Stulík ml., A. Režná a vedoucí. H. Režná,
H. Vondrysková, J. Lupíšek, J. Stulík st.
Šedý medvěd

Ti co vydrželi nejdéle
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Sbor dobrovolných
hasičů
ZASLOUŽILÍ HASIČI
28. dubna se konalo již 15. setkání Aktivu
zasloužilých hasičů. Ten se uskutečnil na
Hasičském záchranném sboru Plzeňského
kraje územní odbor v Klatovech. Z 299 pozvaných bylo přítomno 117 mužů, 12 žen
a 16 hostů, mezi kterými byl i starosta
Klatov p. Salvetr, zástupci z okresu Domažlice, Plzně jihu a krajský starosta SDH
p. Černý. Klatovský okres má také 34 hasičů a 2 hasičky, kteří jsou nositeli Titulu
zasloužilý hasič a náš sbor má 3 nositele
tohoto titulu. V celém Plzeňském kraji je
jich 99. Vedoucí Aktivu ZH p. Drha informoval přítomné o ročním dění v Okresním
sdružení, vystoupili i vedoucí jednotlivých
odborných rad a člen Kontrolní a revizní
komise. Byl naplánován zájezd na Šumavu (synagoga v Hartmanicích, muzeum
na Dobré Vodě, Zhůří, Rokyta, plavební
kanál pod Modravou, obě Kvildy a Sušice.
Jubilanti dostali pamětní listy a ženy kytičku. Aktiv byl zakončen společným obědem, při kterém vyhrávala – a i po něm
hasičská „kutálka“.
Ještě upozorňuji na okrskovou soutěž
v Kejnicích v sobotu 28. května spojenou
s předáním nového praporu. Začátek ve
12.30 hod.
Oslavy se konají také ve Velkém Boru
u příležitosti oslav 120 založení tamního
sboru rovněž 28. května.
Karel Halml

Trochu radosti a trochu zármutku. Zájezd do Prahy na památný Vyšehrad a do
Příbrami byl během tří dnů obsazen. To
jsme nečekali. A mrzí nás, že jsme nemohli uspokojit všechny. Především vlastní
členy spolku. Bohužel autobus měl pouze
53 míst a nás bylo nakonec 54 – vesměs
spokojených. Protože Vyšehrad je stále
spojován s českou státností, nikdo nebyl
zklamán. Vedle basiliky sv. Petra a Pavla
jsme navštívili i Panteon – český Slavín
– a hřbitov, kde jsou pohřbeny významné osobnosti dávné i nedávné minulosti.
Pro nás „horažďovičáky“ je zajímavé, že
zde odpočívá i náš rodák, probošt Vyše-

hradský, páter František Xaver Vaněček
(1859–1937), donátor zvonů na děkanském i klášterním kostele ve dvacátých
letech minulého století a kapličky sv. Vojtěcha v Horažďovicích. Položili jsme mu
ke hrobu květiny.
Z mohutných zdí opevnění byl překrásný
pohled na Prahu a na Vltavu, Císařskou
louku, Hradčany, Strahov, pražský Děvín
atd. Připomněli jsme si pověst o Horymírovi a jeho Šemíkovi a debatovali o technice provedení jeho skoku do Vltavy.
Dále jsme navštívili Sv. Horu u Příbrami.
U této nádherné barokní církevní stavby
a národní kulturní památky byli mnozí
účastníci poprvé.
Jedním okem jsme nahlédli i do bývalého
tábora politických vězňů zvaného VOJNA
u Příbrami, kde Čech Čechovi způsobil
mnohá utrpení. Snad jsme jako spolek
přispěli k oživení vzpomínek na dobu minulou. Důstojně jsme si též připomenuli
státní svátek a Den matek.
Příští akcí spolku by měl být zájezd na vždy
oblíbenou Šumavu. Špičák je pro řadu generací lyžařským pojmem, nikoliv však
jeho vrchol. Ten by mohli někteří navštívit
(lanovkou). Byli bychom rádi, kdyby většina došla i na nejkrásnější šumavské jezero – Čertovo. Procházku vymyslíme i pro
méně „chodící“. Akce se uskuteční v neděli dne 19. června odpoledne. Sledujte vývěsku u Červené brány. Přihlášky budou
tentokráte ve „Švadlence“ u pí Koladové
v Ševčíkově ulici.
František Moser, předseda SRP

Léto zve k odpočinku
Při archeologických průzkumech v severní Africe, v Alžírsku se v 19. století našel
starý římský nápis pocházející ze 2. nebo
3. století a na tomto nápise je doslova psáno: „Lovit, koupat se, hrát si a smát se – to
je život!“ Můžeme říci, že obsah tohoto nápisu je nám blízký.
Je zajímavé, že ve 13. století, svatý Tomáš
Akvinský napsal něco podobného. V pojednání „O prostředcích proti smutku“ se
vyjadřuje, že koupání, spánek, rozptýlení
a zábava jsou prostředky proti smutku.
Odůvodňuje to tím, že koupání a spánek
uvádějí člověka do vitální čilosti a každé
dobré rozpoložení těla pozitivně působí
na srdce a duševní síly člověka.
Na první pohled se zdá, že se svatý Tomáš
úplně shoduje s římským nápisem. Ale
přeci je zde rozdíl. Svatý Tomáš neřekl, že
koupání, hra, zábava, smích a spánek, že
jsou náplní života, ale že jsou to pomocníci proti smutku. Kromě toho dodává,
že pospolitost přátel pozvedá člověka ze
smutku, neboť rozbíjí samotu.
Na závěr svého pojednání hovoří ještě
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o jednom prostředku proti smutku a ten
nazývá slovem „kontemplace“, což znamená něco jako tichý obdiv, tiché pozorování, tichý úžas třeba nad nádherou
Božího světa.
Domnívám se, že když se nám v tyto krásné letní dny podaří osvěžit tělo příjemnou
koupelí, když si najdeme rozptýlení, které
nás potěší, když si dopřejeme blahodárný
spánek, když se potěšíme v pospolitosti
našich přátel, našich blízkých a když si
najdeme tiché chvíle, ve kterých můžeme
žasnout nad krásou Božího světa, tak pak
si v létě opravdu dobře odpočineme, dobře se osvěžíme na těle i na duchu a o to
vlastně jde, neboť přicházející léto zve
k odpočinku.
Otec Petr

Pěvecký spolek
Prácheň
V měsíci květnu jsme opět zvýšili svoji
aktivitu a začali vystupovat. Bohužel Vás
však mohu informovat pouze o jedné akci,
neboť vše ostatní se odehraje v době mezi
uzávěrkou a vydáním tohoto čísla. Proto
Vás o těchto akcích budu informovat až
v příštím čísle.
V pátek 13. 5. jsme zazpívali na horažďovickém náměstí při zahájení akce „Odpoledne na Práchni“, kterou pořádalo sdružení Prácheňsko z. s. p. o. Zazpívali jsme
několik lidových písní, které se alespoň
trochu vázaly na prácheňsko a dokonce
jednu lidovou píseň přímo z Horažďovic
(U panského dvora).
A co nás bude čekat v červnu? 10. 6. uspořádáme tradiční jarní koncert, tentokrát
v zámeckém sále. Naše původní představa
ale byla trochu jiná. Chtěli jsme koncert
uspořádat na nově opraveném jižním nádvoří horažďovického zámku, ale stavební
úpravy zámku (oprava střechy) nám toto
znemožnily. Snad se nám podaří uspořádat koncert v tomto krásném prostoru někdy v budoucnu.
Po tomto jarním koncertu se ještě do
prázdnin budeme pilně věnovat přípravě koncertu pořádaného při příležitosti
170. výročí narození Antonína Dvořáka,
který se bude konat v polovině září. Ale
o tom až někdy později. Bližší informace můžete stále nacházet na stránkách:
www.psprachen.cz.
Martin Petrus, PSP

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2011

|

12

Pěvecký spolek Prácheň
člen Unie českých pěveckých sborů

Vás srdečně zve na tradiční

JARNÍ KONCERT
který se bude konat v pátek 10.6.2011
v 18.00 hodin ve velkém zámeckém sále
Městského muzea v Horažďovicích

ZAJÍMAVOSTI
Vzpomínka
Dne 1. května 2011 uplynulo již 10 let
od úmrtí našeho strýčka Msgre. P. Františka Klasa,horažďovického duchovního
správce a vikáře,který v Horažďovicích
a přilehlých farnostech působil přes čtyřicet let svého života. Zemřel 1. května
2001 v 18 hod. právě když začala první
májová mše svatá. Pochován je v Horažďovicích na klášterním hřbitově sester de
Notre Dame.
Narodil se 19. 7. 1913 ve Kbelnici na Strakonicku. Měl dva sourozence, bratra a sestru. Po absolvování gymnazia se, spíše
na přání maminky, rozhodl studovat teologickou fakultu v Českých Budějovicích.
Byl výborný matematik, měl také skvělou
paměť. Vysvěcen byl prof. ThDr. Josefem
Hlouchem, tehdejším českobudějovickým
biskupem 19. 6. 1938. Jeho první duchovní působiště bylo v šumavském Vacově.
Vyučovat náboženství do okolních venkovských škol chodil pěšky, později si
pořídil motorku, takže už to bylo trochu
snazší. Rád vzpomínal na léta tam prožitá.
Do Horažďovic byl přeložen 1. 2. 1951
v době, kdy už byl klášter s řeholními sestřičkami přes čtyři měsíce vystěhován
a s komunistickou vládou nebyly žádné
žerty. V začátcích svého působení byl
v Horažďovicích přijat spíše rozpačitě

Msgre. P. František Klas

a nedůvěřivě. Byla to těžká doba, zvláště pro církev. Postupně farníci poznávali
jeho vlídnost a ochotu, se kterou ke každému přistupoval. Dodnes jsou pamětníci,
kteří vzpomínají na jeho promluvy po čtení evangelia tzv.homilie. Sám je vždy připravoval i pro kaplany, kteří sloužili mše
svaté v přiřazených farnostech. Důkazem
jejich kvality byla i příhoda, kdy mši sv. na
Malém Boru byli náhodně přítomni manželé, turisté z Prahy. Asi za týden byl od
nich doručen kaplanovi děkovný a obdivný dopis, s konstatováním, že si nepomyslili, že v tak malém venkovském kostelíku
uslyší tak krásnou a kvalitní promluvu.
Kaplan dopis přinesl P. Františkovi se slovy: „To je pro tebe, nebudu se chlubit cizím peřím“. Tuto vzpomínku si pamatuji
z vyprávění jeho skvělé a obětavé hospodyně slečny Marie Martínkové, která jemu
i ostatním kaplanům vařila,starala se
o chod farské domácnosti i kostela. P. Klasovi sloužila i po celou dobu jeho dlouhé
nemoci a modlila se u jeho lůžka i v jeho
poslední hodince.
P. Klas neustále studoval ﬁlozoﬁcké vědy,
zvláště se zabýval studiem metafyziky,
důkazy o existenci nesmrtelné duše, jejích nekonečných a nepředstavitelných
schopnostech. Měl zpracovaný materiál
k budoucímu knižnímu vydání. Bohužel
ho zapůjčil jednomu studentovi, u kterého
ho objevila státní bezpečnost a zničila ho.
Sám mi několikrát říkal, že nezvratitelnou
víru v Boha si ověřil důkladným studiem.
Byl také osobním přítelem pověstného
jasnovidného léčitele P. Ferdy, kterému
vozil nebo doporučoval k léčení své známé
a známé jejich známých. P. Ferda prý často
s úsměvem říkal: „Člověče ty máš ale rozsáhlé příbuzenstvo.“
Ve svém malém domku měl, po odchodu
z činné kněžské služby, povoleno od pana
biskupa Miloslava Lišky sloužit denně mši
svatou, což byla jeho velká posila až do konce života. Zúčastňovalo se jí pravidelně několik lidí, včetně sestřiček z kláštera.
Dovolila jsem si tuto vzpomínku napsat
zejména pro ty obyvatele Horažďovic
a okolí, kteří P. Klasa znali a dodnes na
něj rádi vzpomenou. Jeho vztah k nim,
svým farníkům, vyjádřil v kostele při
oslavě svých osmdesátých narozenin,
kdy už byl na tom se zdravím poměrně
špatně, upřímným vyznáním: „Lidi, měl
jsem vás rád.“
Ať je nám všem povzbuzením jeho vždy
velká důvěra v Boha, kterou i v době nemoci vyjadřoval slovy sv.Pavla z listu
Korintským: „Ani oko nevidělo, ani ucho
neslyšelo, ani na lidskou mysl nepřišlo, co
Pán připravil těm, kteří ho milují.“
Za vzpomínku děkuji jménem příbuzných
a všech, kteří ho měli rádi.
Marie Šulcová

Kruté roky na Hůrce
Často se ve vzpomínkách vracím na Hůrku, kde naše rodina žila několik let a kde jí
zastihla i léta válečná. Tato doba byla pro
nás velice těžká. Nejstarší bratr František,
který pracoval v Hydrowerku v Mostě, byl
zatčen brzy po tom, co svému kamarádovi, účetnímu u stavitele Bubly napsal
dopis, ve kterém popsal výrobu benzinu
z uhlí v této nové továrně. Dopis byl nalezen při razii gestapa a bratr byl zatčen pro
vyzrazení vojenského tajemství. Uvězněn
byl ve vězeňském lágru v Maltaji. Při jednom z náletů byl tento lágr zasažen a bratrovi se podařilo uprchnout. Po strastiplné
cestě se konečně dostal domů na Hůrku,
kde se nějaký čas ukrýval. Doma ale nespal, ukrýval se i v noci v lomu nebo v drtiči. Netrvalo dlouho a na Hůrku k nám
dorazilo gestapo, které bratra hledalo.
Prohledali tenkrát všechno. Dům, půdu
i chlévy. Odjeli, ale druhý den se razie
opakovala. Jednou, když byl bratr doma
pro vodu, přijeli dva četníci s gestapákem
a oznámili nám, že ví, že se tady bratr
ukrývá, a když se jim nevydá, odvezou
matku i sestru, která byla těhotná. Bratr
se tenkrát ukryl v poli, ale když viděl co se
děje, vzdal se. Odvezli jej ještě s jedním
Rusem, svázaného do kozelce do Prahy
do „pečkárny“. Měl být souzen mimo Prahu vojenským soudem, nesměl psát ani
přijímat dopisy a i žádost sestry Elišky
o jeho navštívení, když se za ním do Prahy
rozjela, byla zamítnuta. Z Prahy bratra po
čase převáželi do Drážďan, v době po velkém náletu na toto město. V litoměřickém
vězení přespal jednu noc a druhý den dojel s policejním doprovodem do Ústí nad
Labem, kde byli nuceni vystoupit, protože vlak dál nejel. Bratr požádal o toaletu,
sundali mu pouta a čekali u dveří. Bratr
to v Ústí dobře znal, prodral se spojenými
WC a druhým východem se mu podařilo
uprchnout. Protlačil se mezi německé utečence a s nimi pak došel až do Duchcova,
vzdáleného 25 km. Tam bydlelo jeho děvče s rodiči a u nich pak přežil do konce války. Německé kriminály se však podepsaly
na jeho zdraví. Zemřel ve věku 62 let.
Ještě bych se touto cestou zmínil o lidech
z Boubína, kteří riskovali svým mlčením
životy a přesto nevyzradili rodinu, která
asi 2 roky přechovávala dceru polského
velvyslance. Bylo to u pana Hostka, kováře z Boubína, kde jí vydávali pod cizím
jménem za sestřenici. Často k nám na
Hůrku chodila, ale dozvěděli jsme se od
ní všechno až po revoluci, když se přišla
s námi rozloučit. Toto mě vše potvrdil při
mé poslední návštěvě Boubína loni v srpnu syn známého kováře Karel Hostek.
Jiří Jedlička, horažďovický rodák
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Rudolf Habsburský
a Horažďovice
Je krásný horký čtvrtý srpnový den roku
1306. Kdo má možnost, tak se před spalujícími slunečními paprsky ukrývá v útrobách slavného olomouckého hradu. Jde
však o předehru dramatické události, jež
navždy pozměnila tvářnost Českého království. Horkým se tento den stal i pro
celou politiku střední Evropy. Zde, v Olomouci, umírá rukou nájemného vraha
sedmnáctiletý český král Václav III. z dynastie Přemyslovců. Kdo ﬁnancoval atentátníka, se patrně již nikdy nedozvíme,
i když česká historiograﬁe nabídla mnoho
teorií. Byl oním zabijákem někdo z okruhu
polského panovníka Vladislava Lokietka,
proti němuž Václav táhl se svou vojenskou
výpravou, nebo někdo z rodu habsburské
rodiny? Ať za královraždou stál kdokoliv,
spustil lavinu zajímavých událostí. Podívejme se v krátkosti na postavu Václava
III. Narodil se na podzim roku 1289 jako
jediný syn Václava II. a Jitky (Guty) Habsburské. Jakožto budoucímu panovníkovi
se mu dostalo kvalitního vzdělání. František Palacký jej sice popisoval jako milovníka hry v kostky, nesmírných pitek, záliby
v oplzlostech a rozpustilých toulek v ulicích Prahy. Pokud odhlédneme od tohoto
negativního hodnocení, musíme uznat, že
šlo o schopného mladého muže. Po svém
otci zdědil nejen českou, ale i polskou
a uherskou korunu. Jelikož však byl posledním legitimním mužem své dynastie
na českém trůnu, nastalo určité mezidobí (interregnum) zmatků, během něhož
měli čeští šlechtici dojít k výběru nového
krále. První skupina významných českých
šlechticů se postavila za kandidaturu tyrolského hraběte a korutanského vévody
Jindřicha Korutanského (1280–1355).
Tento muž měl na český trůn nesporné
právo, neboť se osudného roku 1306 oženil s Václavovou sestrou Annou. Šlo sice
o muže oblíbeného, ale špatného a rozmařilého hospodáře. Právě na stranu tohoto
kandidáta se přidali představitelé šlechty
z našeho regionu. Kromě majitele Horažďovic Bavora III. ze Strakonic kupříkladu
Vilém Zajíc z Valdeka a Ojíř, snad z rodu
Rýzmberků. Do čela opozice se postavili
mocní Rožmberkové a Lichtenburkové.
Jindřich Korutanský se tedy stal českým
králem, ale podle ustanovení Zlaté buly
sicilské měl výhradní právo na pražský
trůn syn císaře Albrechta I. Rudolf (nar.
asi 1281). Vojenské tažení vypudilo Jindřicha Korutanského z Prahy a Rudolf se
mohl ujmout vlády nad Čechami, jakožto
odumřelým lénem. Po uzavření slíbeného sňatku s vdovou po Václavu Eliškou
Rejčkou, už stál Rudolfovi v cestě pouze

zoufalý odboj výše jmenovaných šlechticů. Jen připomeňme, že Bavor III. zastával
významné dvorské posty (např. purkrabí
zvíkovského hradu). Rudolf tedy vyrazil
na trestnou výpravu a dobýval jedno centrum odpůrců za druhým. Nejdéle odolával
Bavor III. a Horažďovice (až do léta roku
1307). Rudolfa můžeme charakterizovat
jako velice schopného vládce. Usiloval
o zlepšení situace královské pokladny, jež
většinu časů zela prázdnotou. Drastická
úsporná opatření souvisela zejména se
životem na královském dvoře. Obléhání
Horažďovic se však stalo Rudolfovi osudným. Na počátku července (3.–4.) 1307
náhle v ležení zemřel, patrně na chorobu
zažívacího traktu (trpěl jí od mládí).ss
Posměšné označení král „kaše“ souvisí
buď s jeho reformami či chorobou (musel
konzumovat stravu kašovité konzistence).
Nutno však zmínit, že ve středověku byla
kaše běžnou potravou. Bavor III. se musel
ve prospěch Rožmberků vzdát Zvíkova
a význam rodu začal rychle upadat.
Roman Vaněk

Květen
Ani jsme si nepovšimli, že nám jaro pomalu dospělo. Příroda hýří květy i zpěvem ptactva. Na máji záleží, aby domluvil
ledovým mužům, zmrzlíkům, železným
mužům a já nevím jak jim kde jinde přezdívají, aby si rozmysleli všechnu tu krásu svým ledovým dechem zmařit. Máj
se pak rozhodne nastrčit jim Žofinku,
coby jejich kuchařku, aby před ně postavila horký lipový čaj a tak ukončila
jejich nachlazení. Občas se také počurá.
Následuje svátek sv. Jana Nepomuckého
(16. května). Od jeho svátku začínají teploty stoupat směrem k létu.
Svatý Jan Nepomucký, rodák z Nepomuku studoval teologii v klášterní škole
v Nepomuku a později práva v Praze. Byl
vysvěcen na kněze a v r. 1381 odešel na
univerzitu v Padově, kde získal doktorát
církevního práva. Po návratu se stal generálním vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna. Když vypukl spor mezi králem
Václavem IV a pražským arcibiskupem,
dal král zajmout přední rádce arcibiskupovi. Mezi nimi byl i Jan Nepomucký.
Byli mučeni, aby se postavili proti arcibiskupovi. Pak jim byla dána k podpisu
listina, že neprozradí nic o svém mučení.
Jan z Nepomuku nepodepsal a tak byl
na příkaz krále svržen 20. března večer
v Praze z Karlova mostu do Vltavy. A tak
si vzal i zpovědní tajemství navždy sebou.
V roce 1729 byl prohlášen za svatého.
Jeho sochy stojí většinou na mostech a je
to i patron České země.
Karel Halml
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Studentský projekt
pomáhá seniorům
na Facebook
Projekt přibližující moderní komunikační
technologii seniorům připravili studenti
VŠE v Praze.
Výukový modul www.jaknafacebook.eu
umožňuje překonat seniorům nedůvěru
a obavy z nové technologie.
„Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem často a rádi pracují. Facebook přitom
nabízí užitečné komunikační funkce, které právě senioři mohou s úspěchem použít. Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála bariéra předsudků
a obav, proto jsme se rozhodli seniorům
připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí“ vysvětlil Antonín
Hráský, člen studentského projektového
týmu. Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím komunitního webu www.
sedesatka.cz, určeného právě seniorům,
který měsíčně navštíví desetitisíce dříve
narozených.
„Dostupnost nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je často omezena zvýšenými nároky na uživatelskou zdatnost. Typickým
uživatelem Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem stejně samozřejmým, jako třeba televize. Senioři však na
internetové informační dálnici potřebují
zpočátku navigovat, zkoušet si jízdu na
trenažéru, učit se dopravním pravidlům“
uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor www.sedesatka.cz .
Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou
z možností, jak předcházet budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový
přístup k internetu a komunikačním sítím
totiž otevírá okno do světa i lidem, kterým
věk a zdravotní problémy neumožňují každodenní sociální kontakt.
Kontakt:
Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha
721 564 564
hrasky@centrum.cz
Ostatní členové týmu
www.jaknafacebook.eu:
Danda Jan, Bc.
Gleich Viktor, Bc.
Janíčková Kristýna, Bc.
Krejčí Václav, Bc.
Malinová Kateřina, Bc.
Peřinka Petr, Bc.
Tomko Marián, Bc.
Vávra Ondřej, Bc.
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Klub „Nebuď sám“
I poslední měsíc před prázdninami bude
naplněn zajímavými akcemi. Doufáme, že
si vyberete i Vy!
1. 6. – středa – Nebojte se vážné hudby.
Povídání s panem Janem Petrusem tentokrát o skladateli Antonínu Dvořákovi.
Samozřejmostí bude i poslech známých
melodií… začínáme ve 13.30 hod.ve společenské místnosti v suterénu DPS Palackého 1061.
7. 6. – úterý – Posezení s harmonikou.
Oblíbení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jídelně DPS Palackého 1061 od
15.00 hod. Přijďte se pobavit a poslechnout si hezké písničky!
8. 6. – středa – Procházka anglickým
parkem Ostrov. Zveme všechny, kteří se
letos poprvé chtějí projít tímto krásným
koutem našeho města. V případě potřeby
zajistíme odvoz méně mobilním jednotlivcům. Odchod v 8.30 hod. od DPS Palackého 1061.
15. 6. – středa – Výlet do Vimperku. Srdečně
zveme všechny zájemce na výlet do Vimperku, města, kde se zrodily „Hořické trubičky“.
Navštívíme muzeum v areálu místního zámku, arboretum a dle zájmu jednu z tamějších
cukráren. Cestou nazpět bude možnost prohlédnout si Chalupskou slať u Borové Lady
s největším rašelinným jezírkem v Česku.
Odjezd v 7.20 hod. od DPS Palackého 1061.
Příspěvek na dopravu je 120 Kč. Zájemci
hlaste se v kanceláři OCH.
22. 6. středa – Hodina otázek a odpovědí
s paní Jordánovou tentokrát na téma, které může zajímat nejen dříve narozené – Aby
tělo nebolelo. Společenská místnost ve
4. patře DPS Palackého 1061 od 13.00 hod.
23.6. čtvrtek – Česko – Přijďte si zahrát
hru plnou otázek a odpovědí o České republice do jídelny DPS Palackého 1061 od
13.30 hod.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost
se sejít při mši svaté ve společenské místnosti v suterénu DPS 1061. Rádi ale všem,

Výlet po okolí Chanovic

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

Vzpomínka na naše
muzicírování před
koncem války
v Boubíně
Bylo to ještě ve válce, v hostinci se hrát
nesmělo, tak jsme hráli na Hůrce na cestě,
tak jak jsme uměli. Já hrál na harmoniku,
bratr Jaroslav na housle, Karel Kulhánek
na buben a Vašek Holub na křídlovku. Vše
již se tenkrát zakazovalo a my už jsme se
také báli i na té cestě vyhrávat. Otec Karla
Kulhánka nám vzkázal, že můžeme hrát
u nich doma, tam že nás nikdo neuslyší
a omladina si i zatancuje. A tak jsme se na
jednu sobotu domluvili. Hrálo se ve velkém pokoji, kde se dalo i tancovat. Pozdě
odpoledne, spíš už před večerem se najednou venku za okny objevili němečtí vojáci, letci, kteří byli ubytováni u Levých ve
statku. Pan Kulhánek chtěl, abychom hráli dál a odešel se s vojáky domluvit. Bylo
jich pět a za chvilku všichni přišli do místnosti, že si také rádi zatančí. Zahráli jsme
jim Cikánku, líbila se jim, náš zpěv také.
Dnes už si nepamatuji čí to byl nápad, ale
spustili jsme „U našich kasáren stojí česká
stráž, nečekej Adolfe, nás se nedočkáš!“ …
Zpívali jsme všichni, Němci tančili a tleskali nám. Ke mně se pomalu přišel podívat
jeden z vojáků, trochu se ke mně naklonil,
ukázal na harmoniku a potichu česky mně
řekl: „Kluci tohle nikde nehrajte, to by vás
stálo život. Oni neví, že umím česky, jsem
z Ostravy“. Pohladil ještě harmoniku a šel
se dívat na obrazy visící na stěně. Okamžitě mě došlo co se mohlo s námi všemi
stát. Dohráli jsme a přes všechny domluvy
jsme již nehráli. Bylo to naše první a zároveň poslední muzicírování. Doma jsem
měl již předvolání k totálnímu nasazení
do Königsbergu. Díky panu Měchurovi,
u kterého jsem se vyučil holičem a který
mně zařídil u přednosty pracovního úřadu
změnu, nastoupil jsem do Škodovky v Plzni. Toho německého letce jsem ještě viděl
při revolučních dnech, když jsem jel jako

strážný s majorem Majerem a ještě s jedním kapitánem pro kapitulaci do Boubína.
Při odjezdu na mě zamával a prsty naznačil hraní na harmoniku. Pak si je všechny
odvezli Američané, kterým jsme poté hráli v hostinci již beze strachu.
Jiří Jedlička, horažďovický rodák z Teplic

24. 6.

20.00

5 HVĚZD
PRO SV. JANA
LUBOMÍR BRABEC, GABRIELA
BEŇAČKOVÁ, PAVEL ŠPORCL,
DANIEL HŮLKA, KAREL VÁGNER
• beneﬁční Galakoncert na podporu
realizace sochy sv. Jana Nepomuckého na Otavě v Čepicích – uvádí LUCIE
VÝBORNÁ
• koncert na velkém hradním nádvoří
Bližší informace o celém projektu najdete na stránkách www.jannepomucky.cz
Státní hrad Rabí, 342 01 Sušice
tel: 376 596 171, e-mail: info@rabi.cz

WWW.RABI.CZ

4. 6.
RABIJÁDA
ANEB HRAD DĚTEM!
10. ročník dětského dne plného soutěží
a hravých disciplín.

Středověké hráDky
Kdy: 9.00–16.00
Kde: v celém hradním areálu
Jak: hravě – v bojových disciplínách
Proč: pro spoustu zábavy a vypečenou
odměnu
Celým dnem vás provede hradní
ŠAŠEK BimBác.
Pozor! Běžné prohlídky v tento den
neprobíhají.
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Ve starověkém Egyptě...
neosobními černými čarami a barevnými
puntíky (tzv. Benday dots) užívanými pro
tištění barev na levném papíře. Jeho obrazy
jsou v celém umění pop artu vlastně nejparadoxnější, protože v žádné knize či publikaci nemohou být věrně reprodukovány
– zmenšením se prakticky stanou nerozeznatelnými od svého komiksového vzoru.
Lichtensteinovo přelomové užití komiksu
se stalo pro pop art typickým, Lichtenstein
totiž otevřeně používal prvky masové kultury, industriálního prostředí i směsici ironie
a parodie. Svým uměním se přitom Lichtenstein nijak nesnažil o komentování a kritiku
stavu společnosti, pouze chtěl ukázat nové
pojetí estetiky Ameriky 60. let 20. století.
Dále ve stálých sbírkách bylo k vidění umění 20. stol. od impresionismu, přes kubismus a většinu dalších -ismů, až po soudobé
kresby a graﬁky uznávaných umělců.
Myslím, že parta středoškoláků z Horažďovic se naplnila zážitky až po okraj a po
celém dnu byla ráda, že si sedla do pohodlného autobusu a vyjela směrem domů.
Jsme rádi, že můžeme zprostředkovat našim studentům to, co patří k tomu lepšímu
v životě člověka a co mu dává přemýšlet
o hodnotách a cílech lidského bytí.
Ak. mal. L. Kovář
eum
uz
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Šimon Bílek: Vídeňské muzeum
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Žáci Střední školy v Horažďovicích navštívili 5. 4. 2011 dvě vídeňské galerie.
První bylo Kunsthistorisches Museum.
Toto muzeum věnované umění se nachází
přímo na Maria-Theresien Platz. Obsahuje
několik velmi cenných sbírek – Starověký
Egypt a Blízký východ, Starověké Řecko
a Řím, Kunstkammer (komnata umění),
Obrazárna, Sbírka mincí. Stavba ve stylu
italské renesance, ve které je muzeum umístěno, byla vybudována za vlády císaře Franze Josefa v letech 1871–1891 podle projektu
architektů Gotfrieda Sempere a Karla von
Hasenauera. Sbírka předmětů týkajících se
starověkého Egypta a Blízkého východu je
rozmístěna v celkem osmi sálech tohoto muzea. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších světových kolekcí svého druhu. Byla vytvořena
především v 19. a 20. století koupěmi a dary,
velký podíl na této sbírce měl také významný
rakouský badatel Dr. Helmut Satzinger. K vidění jsou tu sarkofágy, mumiﬁkovaná zvířata, sochy, plastiky, šperky a různé nádoby.
Dále byla k vidění sbírka umění pocházející
z antického Řecka a Říma, která byla původně majetkem Habsburků. V osmi sálech tu
lze obdivovat krásu antických soch, plastik,
nádob, šperků a medailonků původem z 3. až
1. tisíciletí před naším letopočtem. V části
sbírky zvané Kunstkammer jsou shromážděny sochy a předměty dekorativního umění.
Mimo jiné si tu lze prohlédnout různé sochy,
vědecké nástroje a pomůcky z dvorních laboratoří císaře Rudolfa II., hodiny, hry a také
kolekci 800 nástěnných koberců.
Největší pozornosti se kromě egyptského
umění, těšila obrazárna, která umožňuje
návštěvníkům pokochat se malbami slavných vlámských a italských renesančních
umělců. Tuto úctyhodnou sbírku čítající asi 1 400 exponátů založil v polovině
17. století arcivévoda Leopold Wilhelm.
Obdivovat zde lze díla takových slavných
malířů jako např. Tiziana, Veronesse, Tintoretta, Jan van Eycka, Albrechta Dürera,
Rubense nebo Rembrandta a dalších.
Na Sbírku mincí zahrnující asi 700 000 různých exponátů z uplynulých tří tisíciletí se už
dostal málokdo, neb zážitků bylo mnoho.
Jsem rád, že se naši žáci setkali s vrcholy v dějinách umění a byli konfrontováni
s tím, co lidstvo dělá lepším a ušlechtilejším
a mnozí našli vzory, které je třeba mít na paměti při vlastní tvorbě.
Po poledním rozchodu a nabrání sil jsme
navštívili ještě jednu sbírku, a to galerii
Albertina.

U

Vídeň – návštěva umění

Albertina je jednou z mnoha vídeňských galerií. Nachází se v těsné blízkosti císařského
paláce Hofburg. Původně zde na místě pozůstatků římského tábora Vindobona stál
v 17. století Dvorní stavební úřad a v polovině 18. století dostal dvorní stavitel hrabě
Sylva-Tarouca povolení od Marie Terezie
přestavět si ho na svůj osobní palác. A od
počátku 19. století do roku 1918 zde bydlel
vévoda Albert von Sachsen-Teschen a jeho
potomci. V letech 1801 až 1804 došlo k dalším úpravám a přístavbě v klasicistním stylu podle plánů Louise von Montoyera.
V současné době tvoří Albertinu komplex
celkem čtyř staveb, a to původní palác, dále
pak klášter Augustiniánů z 15. a 16. století,
klasicistní přístavba a podzemní prostory.
Na konci 2. světové války byla Albertina
značně poškozena, ale byla opět zrekonstruována. V letech 1998 až 2003 byla
zmodernizována, byl přistaven nový vchod
s eskalátory a velké dominantní „křídlo“ na
terase paláce.
Sbírka, která je zde umístěna od roku
1795, byla založena vévodou Albertem
von Sachsen-Teschen v roce 1768 a obsahuje mimo jiné asi 45 000 obrazů,
35 000 knih, 25 000 různých architektonických plánů a modelů a obrovské
množství grafik. V roce 1999 byla založena také sbírka fotografií. Lze zde obdivovat díla takových umělců jako např. malířů Albrechta Dürera, Maneta či Rubense
nebo tvorbu slavných architektů Johanna
Bernharda Fischera z Erlachu, Francesca Borrominiho nebo Otto Wagnera.
Kromě stálé expozice této sbírky umění
zde probíhají i výstavy krátkodobé, z posledních let lze jmenovat např. výstavu
věnovanou stylu biedermeier, dílu Andyho Warhola, Marca Chagalla, Pabla
Picassa či Egona Schieleho.
My jsme zde zastihli výstavu amerického
výtvarníka Roye Lichtensteina.
Lichtensteinovy malby jsou nadměrně
zvětšené kopie rámečků komiksů s dialogy,
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Kultura v okolí
NA LETOŠNÍM BLATENSKÉM FESTU
ZAHRAJÍ PUNKOVÍ KLASICI VISACÍ
ZÁMEK
Není tradičnějšího hudebního festivalu na Blatensku než je Blatenský fest.
Letos už se koná 18. ročník a uskuteční
se 17. a 18. června na zimním stadionu
v Blatné. Festival trvá dva dny a kapely hrají na třech scénách. Na velké scéně
vystoupí hlavní hvězdy festivalu punkoví
klasici Visací zámek, ale také jedna z nejoblíbenějších českých ska kapel Fast Food
Orchestra, česko-američtí punk rockeři
se skotkými dudami Pints and Pipes, slovenská punková legenda Konﬂikt, dále
například N.V.Ú., Záviš, Němci Apron,
Slovinci Killing Option, Locomotive, Poletíme?, Hentai Corporation, Mushroom,
A bude hůř, B.A.S., Uniﬁction, Johny Said
The Number, Nihil, Colp, Dech Dechtu,
Funkce šroubu, Dech dechtu, Anča band,
Babiččin poševní sekret, Kokrhell Band,
Kúrovec a další. Nebude chybět ani bohatý
doprovodný program: výstava fotograﬁí,
loutkové divadlo, fotbálek, volejbal a další.
Kompletní informace o festu naleznete na
www.blatensky-fest.cz nebo na Facebooku Blatenského festu.
Vstupenky v předprodeji je možné zakoupit od začátku května v Infocentru města
Horažďovice nebo na www.ticketstream.
cz. Vstupné na celý festival 300 Kč v předprodeji, na místě pak 400 Kč.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HORAŽĎOVICE

pořádá

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
ve čtvrtek 9. června 2011

15:00 – 17:00 hod.

ZUŠ Horažďovice pořádá

Absolventskou
výstavu

Nina Ušiaková

Přijímáme do následujících oborů:
hudebního - hra na klavír, keyboard, housle, violu, bicí
flétnu příčnou a zobcovou, trubku, trombón
literárně-dramatického
výtvarného
Přijímáme nové členy do pěveckého sboru CVRČCI!!!

Kamila Hájková
Nikola Jedličková
Dům s pečovatelskou službou v Horažďovicích
14. června 2011 v 16:00 hodin vernisáž
Výstava potrvá do 30. června.
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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

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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PŐi pŢjÿení min. 4 lodí je ZDARMA
DOPRAVA Horažďovice - Sušice.
Kupón platí do 30. 6. 2011!
Nutná telefonická rezervace.
Sleva 50% na 2 hodiny bowlingu v
MC Houba Horažďovice pŐi
pŐedložení kupónu do 30. 9. 2011!
Nutná telefonická rezervace.

|

28. 5. 2011 OTVÍRÁME BAR VE STODOLE!!!

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
KUPÓN NA BOWLING

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2011
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PROGRAM - LÉTO V HOUBę - HORAŽĎOVICE
28. 5. 2011 ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY - „VENKOVNÍ POSEZENÍ VE STODOLE“
Novinky:
OBŏÍ TRAMPOLÍNA PRO DęTI
ZCELA NOVÉ MENU S ROZŠÍŏENOU NABÍDKOU SPECIALIT NA GRILU
12.6.2011 TURNAJ V BOWLINGU
5.7.2011
VÝROþÍ HOUBY - pŐijďte s námi oslavit 15. narozeniny Houby!!!
Odpolední loutkové divadlo (zaÿátek v 15:OO). SoutĚže. Prasátko
na grilu. Experiment ve Stodole.
9.7.2011
ZAHRADNÍ PęTIBOJ
Každoroÿní utkání dvojic. SoutĚž v 5 disciplínách: KOLO, BOWLING,
STŏELBA, STOLNÍ TENIS, NOHEJBAL. Prezentace v 10:00.
30.7.2011 BENÁTSKÁ NOC
Gondola na Kanále Grande Otava. Italské speciality. OhŁostroj.
13.8.2011 POUŗOVÁ s Nektar Boys ve Stodole
Tradiÿní soutĚžení v Bungee runningu.
22. - 24.8.
TÝDEN LETOKINA VE STODOLE - promítání filmŢ, vstup zdarma.
27.8.2011 ZÁŏEþSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ & ZÁŏEþSKÁ ŽELEZNÁ ŽENA
SoutĚž jednotlivcŢ: KOLO, KANOE, BęH, LANO, STŏELBA. Od 10:00.
3.9.2011
PIVNÍ SLAVNOSTI ve Stodole. 4. roÿník. 15 druhŢ piv.

PŏI PENZIONU HOUBA JE NOVę OTEVŏENA PšJþOVNA LODÍ:

www.pujcovnalodiotava.cz

MUSIC CLUB HOUBA - BOWLING
RESTAURACE „STODOLA“
PENZION HOUBA
PšJþOVNA LODÍ OTAVA

Prodejna ZÁLESÁK
Horažďovice nabízí svým zákazníkům:
– široký sortiment potřeb pro táboření a pobyt v přírodě
– oblečení, batohy, nože, nářadí, nádobí
– dalekohledy, vzduchovky, luky, kuše, praky,
airsoftové zbraně
– lovecké a rybářské potřeby
– krmení pro psy
Pro více informací navštivte stránky

www.zalesak.org

KONTAKT:
Miloslav Svatoš (602 188 070), JiŐí Pavlík (724 031 504)
svatos@penzionhorazdovice.cz
www.penzionhorazdovice.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2011
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10. 6. pátek
11. 6. sobota

AKCE

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
USA – K vysněné práci dostala dvě noční
můry. Komedie do 12 let nevhodná. Titulky.
Vstupné 70 Kč.

KULTURNÍ DŮM
3. 6. pátek

18.00

ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Pořádá DDM Horažďovice – závěr. Termín
přesunut z pátku 27. května.

17. 6. pátek
PRODEJ DROGERIE ŠÁŠA

20. 6. pondělí – 21. 6. úterý

26. 6. neděle

15.00

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

30. 6. čtvrtek

20.00
20.00

KRÁLOVA ŘEČ
Velká Británie – Vystrašená země potřebuje
pravého vůdce. Historické drama do 12 let
nevhodné. Titulky. Vstupné 70 Kč.

17.30
20.00

RANGO
USA – Možná vypadá divně, nikoho jiného ale
nemají... Animovaná westernová komedie pro
malé i velké. Český dabing. Vstupné 75 Kč.

Změna programu vyhrazena
POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE!!! ZMĚNA
OTEVÍRACÍ DOBY V KINĚ OTAVA!!!

8.00

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
ZŠ Komenského Horažďovice.

Změna programu vyhrazena
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:
kulturní.stredisko.hd@quick.cz a uhradit
kurz po dohodě bezhotovostně.
Na společně strávené večery se těší Vaši pořadatelé.

KINO OTAVA

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
– HLAVNÍ VCHOD
předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů pro výlep (výlepové dny úterý a čtvrtek).
OTEVÍRACÍ DOBA:
PÁTEK, SOBOTA 16.00–20.30

KNIHOVNA
Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje
letní soutěž
FOTOÚLOVKY
pro všechny mladé fotografy, kteří si své
snímky nechtějí nechat jen pro sebe. Podrobnosti na www.knihovna.horazdovice.cz

1. 6.–31. 8.
FOTOÚLOVKY – letní fotograﬁcká soutěž

23. 6.

sál knihovny
9.30 ZŠ Blatenská
11.00 ZŠ Komenského

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE
ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO

DEN DĚTÍ – HRAJEME PRO DĚTI

1. 6.–30. 6.
17.30
17.30

AUTOPOHÁDKY
ČR – Co mají společné princezna, víla, zlatá
rybka a vynálezce! Nevíte? Tak se přijďte podívat. Vstupné 70 Kč.

3. 6. pátek
4. 6. sobota

17. 6. pátek
18. 6. sobota

23. 6. čtvrtek
24. 6. pátek

PRODEJNÍ TRH

1. 6. středa
2. 6. čtvrtek

20.00
20.00

17.30
20.00

PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
USA – Dobrodružství, humor, zábavu – to vše
zažijete s piráty! Český dabing. Vstupné 88 Kč.

na základě požadavků škol
ŘÁHOLENÍ
– víceboj na motivy pohádek V. Čtvrtka
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
ZAVŘENO 25. 7.–29. 7.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
3. 6.

14.30

ŠVIHADLOVÝ TROJBOJ
– soutěž ve skákání přes švihadlo pro dvojice – nádvoří Zámku od 14,30 hodin. Nejlepší
dvojice obdrží diplom a odměnu.

4. 6.

14.00

POHÁDKOVÝ LES
– hry a soutěže pro nejmenší na Ostrově.
V pohádce Vás uvítá skákací šašek.

11. 6.

14.00

SETKÁNÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ
U RYBNÍKA
– sraz na nádvoří zámku, společný odchod na
Žebrák.

17. 6.
KVĚTINOVÁ DÍVKA
– přehlídka umu a dovedností pro děvčata od
6 let do 8 let, starší 8 let. Přihlášky v DDM do
13. 6.

15. 6.

15.00

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
pro rodiče dětí, které se zúčastní tábora Plácek – klubovna DDM.
Závěr Kurzu společenské výchovy se z organizačních důvodů přesouvá na pátek 3. června. Začátek 18 hodin v Kulturním domě v Horažďovicích.
UPOZORNĚNÍ
– stále jsou ještě volná místa na tábor Plácek.
Zveme všechny, kteří hledají nové kamarády,
dobrodružství a zábavu.
PLÁCEK
1. turnus 1. 7.–10. 7.
2. turnus 11. 7.–15. 7. (pro rodiče a děti)
3. turnus 16. 7.–25. 7.
Uzávěrka přihlášek je 15. června!!!

HOTEL PRÁCHEŇ
24. 6. pátek

20.00

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
SKUPINA ASONANCE
Česká folková legenda s programem irských
a skotských balad s českými texty, bohaté nástrojové i pěvecké obsazení.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč.
Předprodej vstupenek: mobil 603 229 559.

DALŠÍ AKCE
25. 6. sobota
SLAVNOSTI KAŠE
8.00–23.00
jarmark, ukázky řemesel, hudba, tanec, soutěže, bohatý program
10.00
SK8 – SKATE ZÁVODY
skatepark Lipky – závody, afterparty
21.00
ČARODĚJKY ZE SALEMU
TYJÁTR Horažďovice, zahrada Na Panské

Uzávěrka dalšího čísla je 15. června 2011, vydání 24. června 2011. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. Náklad 2 700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČ 00255513. Tel. 376 547 557, fax 376 547 529,
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