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SLOVO STAROSTY
Agitka
„Agitka“, agitační nároží, nároží u Bláhů.
Tato označení používáme pro jedno svým
způsobem kuriózní místo v Horažďovicích.
Spíše pro přespolní upřesním, že se jedná
o konstrukci přístřešku ze dřeva a oceli,
ukotvenou ke zdi na nároží ulic Plzeňská
a Komenského. Důvody pro vznik této neobvyklé stavby byly pravděpodobně dva. Na
prvním místě byl zřejmě motiv ideologický.
Prosklené výkladní skříňky zapuštěné do
plochy zdiva byly určeny pro umísťování
(ideově) propagačních materiálů. Centrální,
vyvýšený oblouk přístřešku nesl sadu držáků na vlajky. Druhý smysl architektonického
počinu pak spočíval v dotváření kompozice
prostranství. Jak už to bývá, ideologie přicházejí a odcházejí, estetické hodnoty zůstávají.
Nemám odborné znalosti k posouzení umělecké hodnoty tohoto díla, ale i jako laik cítím, že hmoty budov rozmístěných v okolí
si žádají nějakou protiváhu v místě, kde stojí
(vlastně stávala) naše „agitka“.
Ano, stávala. Vzhledem k havarijnímu stavu
vlhkem zničené dřevěné konstrukce jsme
byli nuceni přistoupit k její demolici. A právě
po odstranění krytiny a krovu je ještě více
zřejmá ta lepší z původních funkcí „agitky“,
totiž dotváření prostoru. Nároží se najednou
jeví pozorovateli nápadně prázdné. V kontextu celého okolí křižovatky bychom mohli
použít přirovnání k ústům, ve kterých zjevně
chybí zub. Vedení města stojí před rozhodnutím o budoucnosti uvolněného místa.
Sanace stávající „agitky“ probíhá nyní v nutném rozsahu a současně hledáme novou zajímavou podobu a funkci pro toto historicky
i architektonicky významné místo.
Je myslím správné a žádoucí při takovém
rozhodování přihlédnout k názoru odborníků. A je jistě dobré, že odborníci sami vyvíjejí
úsilí směřující k nalezení vhodného využití

fotoarchív muzea
nároží. V poslední době se na mne s nabídkou pomoci obrátila paní Barbara Benish,
pánové Kožnar, Bíza a Svoboda a prostřednictvím jmenovaných ještě někteří další.
Právě oni přišli s myšlenkou, že prostá demontáž „agitky“ bez náhrady by znamenala degradaci prostoru, byť by zeď i chodník
byly opravené a spolu s nízkou zelení by nároží působilo upraveně. Na dobovém snímku z počátku minulého století je zachycena
budova kovárny s dřevěným podloubím,
která byla jednou z dominant tehdejšího Josefovského náměstí. V ní můžeme spatřovat

inspiraci pozdějšího tvůrce „agitky“.
Těším se, že dobrovolná aktivita lidí, kteří
mají potřebné předpoklady (tedy estetické
cítění a vtah k našemu městu), přinese někdejšímu agitačnímu nároží novou dynamiku a nový význam. I proto, že „agitka“ nebyla
ve svém architektonickém řešení vůbec konzervativní, nemusí autoři příštího řešení držet fantazii na uzdě. Zbývá dodat, že vedení
města přivítá každý zajímavý názor a námět
na budoucí vzhled a využití místa. Děkuji
všem, kteří chtějí pomoci.
Karel Zrůbek

VĚNUJTE POZORNOST INFORMACÍM O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA POZICI STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE,
KTERÉ JSOU UVNITŘ LISTU.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2011

|

2

STALO SE
Horažďovice slavily
jmeniny
Vše dobré, spokojené občany, vstřícné radní, klid, mír, pohodu a radost ze života ve
městě – to jsme přáli městu Horažďovice
v den jeho jmenin, které jsme letos oslavili
23. července v zámecké zahradě Parkán.
Počasí od samého rána zkoušelo odolnost naší nervové soustavy neustálým
střídáním zlověstně vypadajících mračen
a sluníčka, na poslední chvíli svatý Petr
zavelel, mračna odtáhla pryč a návštěvníci
slavností mohli strávit příjemné odpoledne ve společnosti rytířů, tanečnic, hudebníků, koníčků, šašků, víly a pirátů.

Malování na obličej
Nejen děti, ale i dospělí ocenili romantickou chvilku, kdy se mohli vrátit do doby
bezstarostného dětství u pohádek skvělého divadla Mikanových. Že byla Perníková chaloupka popletenou pohádkou, to
přece vůbec nevadí…
Paní Lišková měla plné ruce práce, zájem
o originální malované obrázky na obličej
byl veliký a tak převážně holčičky chodily
po zahradě vyzdobené úžasnými ozdůbkami. Kluci uvítali možnost vyzkoušet si
zbroj středověkého rytíře a zjistili, že tehdy
to udatní pánové neměli vůbec lehké, zbroj
takového chlapíka vážila i 25 kilogramů…
a pak se v tom mrštně pohybujte!
Příznivci Gutty si opět přišli na své. Skupina tentokrát v Horažďovicích nejen zazpívala, ale také zatančila a ku pomoci si

přibrala jednu z přítomných slečen, která
zdatně doprovodila zkušené zpěváky.
Říká se, že pohled na svět z koňského
hřbetu je tím nejkrásnějším. Bude to dozajista pravda, protože kobylka Vločka
paní Pulterové ani na chviličku nezahálela
a trpělivě vozila malé i velké dle libosti.
Své o tom ví i poslední šumavský kovboj
Jimmy, jeho stále usměvavá tvář a pohodová nálada svědčí o klidu, se kterým se na
svět dívá z výšky mohutného hřebce Marse. Do své show zapojil všechny generace
návštěvníků. Vystoupení přilákalo mnoho
zvědavých očí.

Více než veliké díky patří profesionálním
členům ze záchranného hasičského sboru,
kteří se i přes svoji namáhavou každodenní práci zúčastnili oslav a pro děti připravili zajímavé atrakce. Děkuji pánům Karlu
Štěpánovi a Jiřímu Chalušovi za ochotu
nezištně pomoci při přípravách.
Při letošních Jmeninách se prezentovali
mnozí prodejci a držitelé značky Šumava-originální produkt, ale i šikovní mistřikovářského řemesla. Mnohé další atrakce
a doprovodné programy zpříjemnily celé
odpoledne, pan Zajíc se svým historickým
vozidlem vyjel celkem dvaatřicetkrát, což
podle jeho vlastních slov byl dosavadní rekord a dokládá to velkou návštěvnost.
Vše proběhlo bez komplikací, snad jen
skvělé večerní představení Lucerny bylo

Jimmy a Mars
narušeno poněkud hlučnou hudbou souběžného programu ve skate parku. Již se
jedná o tom, aby se podobné „překlepy“
neopakovaly.
Završením programu byl koncert skupiny
JUM4U.
Nedělní bohoslužba dotvořila duchovní
rovinu oslav jmenin sv. Gorazda po němž
naše město nese jméno. Odpolední přednáška pana Neupauera byla exkurzí do
dob dávno minulých. Děkujeme za mnoho
zajímavých informací, které nám pan doktor energicky předal.
Chtěla bych poděkovat pánům z technických služeb – Emilu Malému a Miloslavu
Bláhovi i Václavu Malíkovi a Romanu Bergerovi za velikou pomoc při zajištění hladkého průběhu celé akce. Za ﬁnanční a materiální pomoc děkuji sponzorům: Elika s. r. o.,
Geoing Plzeň s. r. o., Lyckeby Culinar a.s.,
Böegl a Krýsl k.s., Prima a.s., Čevak a.s.,
Václav Burda, Staﬁs-KT s. r. o., Kovaltos
s. r. o., Hasit s. r. o., Ahold Czech Republic
a. s. – Albert, Bohemia Sport Trade s. r. o.,
Plzeňský kraj. Všem účinkujícím patří dík
za skvělé výkony a návštěvníkům za to, že si
do Horažďovic našli cestu. Budete-li si chtít
prohlédnou fotograﬁe z akce, hledejte na:
www:sumavanet.cz/horazdovice.
Markéta Bučoková, OPPŠK
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Od 5. záøí 2011 otevírací doba:
rliè
PO až ÈT od 13:00 do 21:30 hod.
PÁ až NE od 9:00 do 21:30 hod.
Tel: 376 511 481

www: bazen.horazdovice.cz E-mail: bazen@horazdovice.cz
Rytířské souboje
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Zajímavá místa
Prácheňska a okolí
Vaše příspěvky můžete zasílat na email: bucokova@muhorazdovice.cz. U jednotlivých
fotograﬁí zveřejníme na přání jméno autora.

Viklany jsou velké zaoblené kameny nacházející se samostatně na loukách či v lesích
a pouze svou malou částí leží na skalním
podloží. Nejznámějším českým viklanem
je ten ležící u jihovýchodního okraje obce
Kadov. Nachází se na asi metr vysoké skalce a snad jen zázrakem unikl zničení, to
když jej kameníci chtěli rozbít. V obvodu
měří viklan 11 metrů a váží 30 tun. Balvanem bylo několikrát posunováno a v roce
1983 jej Ing. Pavel Pavel vrátil na jeho původní místo.
Markéta Bučoková, OPPŠK

KULTURA
Ševčíkovy hudební
večery
středa 28.9. 2011 v 19.00 hodin
secesní sál hotelu Prácheň
Prvním podzimním koncertem se – po
letním odskočení do sálu Městského muzea v zámku – vracíme opět do hotelu
Prácheň. A nebude to koncert ledajaký.
Se sólovým harfovým recitálem přijede
do Horažďovic mezinárodní hvězda Jana
Boušková, která se díky svým výrazným
uměleckým úspěchům rychle stala velmi
žádanou harﬁstkou vystupující na renomovaných světových pódiích nejen sólově,
ale i komorně s takovými interprety, jakými jsou Mstislav Rostropovitch, Maxim
Vengerov, Jurij Bashmet, Patrick Gallois,
Janne Thomsen, Sharon Kam, Christian
Tetzlaff, či Gustav Rivinius.

Umělkyně absolvovala Konzervatoř v Praze a Ostravskou univerzitu ve třídě profesorky Libuše Váchalové. Stipendium Fulbrightovy nadace jí umožnilo studium na
renomované americké škole Indiana University u profesorky Susann McDonald.
Jana Boušková je zatím jedinou harﬁstkou
v historii naší republiky, která dosáhla
nejvyšších ocenění na nejprestižnějších
harfových soutěžích světa – Zlatá medaile v USA International Harp Competition
a druhá cena v International Harp Contest v Izraeli. Mezi nesčetné množství cen
patří i další vítězství a přední umístění ve
významných soutěžích po celém světě.
Umělkyně byla oceněna za propagaci české hudby a za reprezentaci českého interpretačního umění v zahraničí cenou České
hudební rady v roce 2002. Jako jedna z deseti nejvýznamnějších žen České republiky (a první interpretka na hudební nástroj
z klasické hudby vůbec) byla vyznamenána cenou „Lady Pro“, která jí byla předána
za přítomnosti prezidenta republiky Václava Klause ve Španělském sále Pražského
hradu na podzim roku 2004.
Harﬁstka vystupuje pravidelně sólově
i v komorních sestavách na významných
domácích i světových koncertních pódiích a při festivalech. Mezi nejvýznamnější
podniky bezpochyby patří její sólové recitály v Alice Tully Hall – Lincoln Center
(New York), v Chatelet v Paříži, na festivalu Pražské jaro a Berliner Festtage, účinkování na galakoncertu pořádaném k 50.
narozeninám Jurije Bashmeta v Moskvě,
při kterém se představilo mnoho dalších
významných světových umělců a přítomny byly celebrity z celého světa. A tak
bychom mohli pokračovat ještě velmi
dlouho, neboť skvělých výkonů při výjimečných příležitostech má harﬁstka na
svém kontě bezpočet.
Jana Boušková je pravidelně zvána k účinkování na světových harfových kongresech a sympoziích, stejně tak i jako pedagog k vedení řady mistrovských kurzů po
celém světě. V roce 1999 byla uměleckou

ředitelkou VII. světového harfového kongresu v Praze. V roce 2004 byla členkou
poroty Mezinárodní harfové soutěže
v USA, v roce 2005 členkou poroty mezinárodni harfové soutěže Lily Laskine ve
Francii, stejně tak i v International Harp
Contest v Izraeli v roce 2006.
Od roku 1993 je profesorkou Pražské
konzervatoře, Od roku 2000 je členkou
umělecké rady Akademie múzických umění v Praze. V roce 2002 přijala pozvání
k dvouměsíčnímu vyučování na Indiana
University v USA. V říjnu téhož roku se
stala profeskou Královské konzervatoře
v Bruselu a od roku 2006 vyučuje též na
Akademii múzických umění v Praze. Od
ledna 2005 je první harﬁstkou České ﬁlharmonie.
Jana Boušková nahrála přes dvě desítky
CD pro domácí i zahraniční ﬁrmy, natáčí pro rozhlasové a televizní společnosti. V roce 2004 vydala společnost EMI
nahrávku z jejího koncertu na Festivalu
„Spannungen“. Dlouhodobě spolupracuje s českou nahrávací společností Supraphon. Široký repertoár Jany Bouškové
obsahuje díla všech období. Mnoho současných českých i zahraničních autorů
komponovalo skladby přímo pro ni.
Jana Boušková hraje na nástroj americké
ﬁrmy Lyon & Healy, který získala za vítězství v USA International Harp Competition v roce 1992.
Máme se tedy opravdu na co těšit. Věříme,
že si tuto mimořádnou příležitost nikdo
z příznivců dobré hudby nenechá ujít.
Jako obvykle můžeme počítat se zázemím
restaurace v hotelu Prácheň a s otevřením
bufetu o přestávce koncertu. Vstupné činí
100 Kč, zlevněné vstupné: 50 Kč (děti,
studenti, důchodci, rodiče na rodičovské
dovolené), rezervace vstupenek na telefonním čísle 603 229 559.
Ing. Jitka Kutišová, Očanské sdružení
Hudba bez hranic, o.s.

Která známá osobnost inspirovala
J. Seiferta k napsání sbírky Šel
malíř chudě do světa?

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

Jana Boušková
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Vzpomínání
Je těžké psát tyto řádky, řádky vzpomínek
na dlouholetého kamaráda, který tak náhle odešel – odešel navždy.
Znali jsme se už od školních let. V LŠU
(Lidová škola umění) jsme oba vystupovali s místním orchestrem. Já tehdy hrála na housle a pan JAN PETRUS se svojí
Ivankou Říhovou (později Petrusovou)
nás doprovázeli na klavír. Po několika
letech jsme se setkávali ve školce, kterou
navštěvovali naše děti. A netrvalo dlouho
a my se potkali na prknech „co znamenají
svět“. Mezi naše první společné role patřila inscenace Strakonický dudák v roce
1982. Honza tehdy hrál Švandu a já Dorotku, naše děti (rodina Petrusů a Mužíků) byly děti Kalafuny. Pak už následovaly
další a další role v průběhu mnoha let, byly
to role větší i menší. Mezitím se obnovila
činnost loutkového divadla a také činnost
Pěveckého spolku Prácheň. U tohoto znovuobnovení obou spolků stál Honza Petrus. A opět je na co vzpomínat. Spousta
loutkových představení pro děti, jeho nezapomenutelná role vodníka ve Vodníkově Haničce: „Bre-ke-ke-kec…“. Nespočet
koncertů s Pěveckým spolkem Prácheň,
společná soustředění, zájezdová vystoupení ve Švýcarsku, Francii. Díky Honzovi
jsme poznali kus světa, setkali se s mnoha
zajímavými lidmi, navázali přátelství.
V roce 1998 se naše vzájemná spolupráce
ještě prohlubuje ve veřejné činnosti samosprávy města Horažďovice. Zde totiž Honza působil dvě volební období (od r. 1990
do r. 1998) jako místostarosta. V roce
1998 jsem nastoupila na jeho místo, přebírala jeho započatou práci, sbírala od něho
dosavadní zkušenosti. Tím naše spolupráce ale neskončila. Dále jsme se setkávali
při svatebních obřadech, kde Honza zajišťoval hudební doprovod.

Jan Petrus jako ochotník

Kola života se točí dál. Při tomto malém zastavení jsem si uvědomila, kolik času jsme
spolu strávili, kolika akcí jsme se společně
zúčastnili. Škoda jen, že to všechno tak náhle skončilo a zůstalo jen vzpomínání. Jsem
ale ráda, že jsem u toho všeho dění, s panem
JANEM PETRUSEM, mohla být. Je totiž
krásné spolupracovat s člověkem, za kterým
je vidět tolik různorodé činnosti.
„Honzo, bylo mi ctí, že jsem Tě znala“.
Libuše Mužíková

Za Janem Petrusem
Jako každoročně, sešli se i letos na konci
školního roku členové pěveckého spolku
Prácheň na zahradě křesťanské mateřské
školy, aby si zazpívali, pobavili se, potěšili a rozloučili se před prázdninami. Nikdo
z nás tehdy netušil, že se svým sbormistrem,
panem Janem Petrusem, se loučíme navždy.
Všichni jsme sice s obavami sledovali jeho
zhoršující se zdravotní stav, ale nikdo nečekal, že konec je tak blízko a zpráva o jeho
smrti nás hluboce zasáhla. Jeden lidský život se uzavřel. Záslužná práce Jana Petruse
pro město Horažďovice, především na poli
kulturním, byla již zmíněna. Já chci dnes
jako členka našeho pěveckého spolku připomenout jeho neméně významnou práci
sbormistra.
Doufám, že mi čtenáři prominou trochu
osobního vyznání. Když jsme se s manželem
před 13 lety přistěhovali do Horažďovic, jeden z našich prvních kroků směřoval právě
do tohoto pěveckého spolku. Zde jsme poznali Jana Petruse, zde jsme navázali řadu
krásných přátelství a prožili hezké chvíle, ať
již to bylo při četných koncertech či vystoupeních při bohoslužbách v našem Husově
sboru nebo při neformálních pracovních
soustředěních v domově Církve československé husitské „Husita“ v Železné Rudě.
Dovolte mi nyní malé ohlédnutí do minulosti. Pěvecký spolek Prácheň má bohatou
minulost, kterou se může dnes chlubit jen
málokdo. Byl založen již v r. 1862 a v příštím roce by tedy měl oslavit své 150. výročí.

…sbormistr

V době totalitního režimu byla jeho činnost
na delší dobu přerušena a obnovena byla až
v r. 1992 při 700. výročí povýšení Horažďovic na město, a to z popudu tehdejšího starosty p. Václava Trčky. U zrodu obnovené
činnosti spolku stál spolu se svým otcem –
sbormistrem MUDr. Jiřím Petrusem – Jan
Petrus. Zpočátku se věnoval spíše doprovodům, ale postupně přecházel i na dirigování,
které pak po odchodu svého otce z funkce
sbormistra převzal deﬁnitivně.
O tom, jak spolek pod jeho vedením reprezentoval město Horažďovice, jistě hovoří
skutečnost, že k dnešnímu dni má za sebou
310 vystoupení a 7 výjezdů do zahraničí – do
Švýcarska, Francie, Švédska a Německa.
Hudba byla životem a láskou Jana Petruse.
Byl členem oblastního výboru Unie českých
pěveckých sborů, kde několik let působil
jako místopředseda a čestným členem švýcarského Jodlerklubu v Heimbergu.
Jsem přesvědčena, že jeho přáním by bylo,
aby pěvecký spolek Prácheň i po jeho odchodu působil dál a přinášel radost mnoha lidem. I když jeho odchod je pro spolek těžkou
ztrátou, věřím, že jeho odkaz, jeho trpělivá
a obětavá práce nezanikne a že se najdou ti,
kteří ponesou dále jeho štafetu.
Toto zamyšlení nemá být jen výčtem všech,
jistě nemalých, zásluh Jana Petruse pro
město Horažďovice, ale především poděkováním a upřímnou vzpomínkou. Člověk
byl Bohem stvořen jako originál, a proto po
mém soudu neplatí, že je každý člověk nahraditelný. Proto v našich srdcích zůstane
po odchodu Jana Petruse prázdné místo.
Jeho život skončil. Zdánlivě je to konec. Konec ano, ale pouze jeho fyzické existence. To
čím žil, jeho osobnost i jeho dobré činy žijí
dál, ovšem v jiné dimenzi, kam my už nedohlédneme.
Miroslava Jarolímová

Vzpomínka
na Jana Petruse
17. července ráno náhle zemřel, ve věku
64 let, Jan Petrus, pro mnohé Honza nebo
Jenda. Svým celoživotním působením

… dirigent
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v Horažďovicích se zapsal do historie města. Absolvoval konzervatoř v Plzni a stal se
učitelem zdejší Lidové školy umění, dnes
Základní umělecké školy, kde v letech
1977–2008 zastával funkci ředitele. Mnoho žáků učil hře na klavír.
Se svým otcem MUDr. Jiřím Petrusem,
který zemřel koncem minulého roku, byl
Jenda v roce 1992 u obnovení Pěveckého
spolku Prácheň a brzy se stal jeho sbormistrem. Účastnil jsem se mnoha akcí
Práchně, i posledního umělecky velmi
vydařeného koncertu 10. června v zámeckém sále (stále budu litovat malé účasti
posluchačů). Letos se tak opět zhodnotilo
poctivé pracovní dvoudenní soustředění v Železné Rudě. Vždy jsem obdivoval
sbormistra Jana Petruse, jeho zaujetí pro
hudbu a zpěv, za dirigentským pultíkem
i u doprovodných kláves. Spolek Prácheň
je členem Unie českých pěveckých sborů
a sbormistr Jan Petrus byl místopředsedou Západočeské oblasti.
Své hudební a herecké nadání Jenda
dlouho využíval, k radosti svých příznivců, jako člen místního ochotnického
divadelního spolku, dnes Tyjátru, kde
v mnoha hrách ztělesnil dlouhou řadu
postav. V letech 1970–2000 byl snad
nejobsazovanějším hercem, k mnoha
inscenacím skládal a připravoval hudební doprovod, aktivně pracoval ve vedení
souboru. V roce 1987 stál u obnovení
loutkového souboru Rolnička.
Vzpomínám také na spolupráci v letech
1990–1998, kdy Jan Petrus zastával funkci místostarosty v porevoluční samosprávě města. Mimo jiné vždy pořizoval zápisy
ze schůzí městské rady a na zasedáních
zastupitelstva referoval o činnosti rady.
Vedle jeho blízkých budou jistě na Jana
Petruse v dobrém a s vděčností vzpomínat
jeho žáci, spolupracovníci, herci, zpěváci
a přátelé.
Václav Trčka

Knižní novinky
z našeho regionu
V pořadí již třetí kniha rodačky z šumavských Předních Paští, paní Malé, vyšla
pod názvem Šumava, vyprávění z Hoidlí. Její dvě předchozí knihy vzbudily velký
ohlas. V nové knize zve autorka k návštěvě
chudých i bohatých stavení a nechává nahlédnout do osudů jejich obyvatel.
Známý a populární fotograf Šumavy pan
Jan Kavale vydal další knihu svých fotograﬁí o krásách Šumavy, tentokrát pod
názvem Šumava jako malovaná.
Další kniha o šumavské přírodě je z pera
zoologa Muzea Šumavy v Kašperských Horách pana Ivana Lukeše. Kniha Šumava objektivem zoologa je unikátní fotograﬁckou
publikací pracovníka Záchranné stanice pro
chráněné a handicapované živočichy.
Všechny tři uvedené publikace byly pokřtěny na jaře v sále Gymnázia v Sušici a těší se
velkému zájmu čtenářů a příznivců Šumavy.
Trochu na jiné téma je nejnovější publikace strakonického autora pana Ondřeje Fibicha. Jeho novinka Rytíři svatého
Jana a jejich hrad ve Strakonicích, kterou napsal spolu s Tomášem Durdíkem je
věnovaná českému velkopřevorovi Karlu
knížeti Paarovi. Sám autor pěkně v knize píše: „Prosil jsem s úctou strakonický
hrad, aby mi vyprávěl“.
Zmíněné publikace jsou k dispozici
v knihkupectví v Ševčíkově ul. v Horažďovicích, více informací o knihách na stránkách knihkupectví http://www.knihy-horazdovice.cz/
Jana Kotrbová, Knihkupectví Horažďovice

Od konce loňského roku umožňuje Městská knihovna Horažďovice svým čtenářům vyhledávat dokumenty ve zcela novém prostředí
WWW katalogu CARMEN.
Vyzkoušejte i vy knihovnický katalog nové
generace na
http://w w w2.knihovna.horazdovice.
cz:8080/Carmen/main/application.faces
Četli jste o dovolené nějakou
zajímavou knihu?
Doporučte ji ostatním čtenářům
v POČTENÍČKU
na www.knihovna.horazdovice.cz
… muzikant
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Městská knihovna Horažďovice
vyhlašuje v rámci projektu Český rok
Klubu dětských knihoven – SKIP ČR
soutěž pro všechny tvořivé děti

„LISTUJEME LISTOPADEM“
Zajímá Vás jak chodí děti do školy v Indii? Kde a jak bydlí? Stejně zvědavé jsou
na náš život v Evropě i ony. Přibližme
jim naše zvyky a svátky, jak to vypadá ve
škole, jak slavíme narozeniny, co čteme,
jíme, posloucháme …, jak v různých obdobích roku trávíme pracovní i volný čas.
Každý měsíc v roce zpracují děti z jednoho kraje. Úkolem dětí z Plzeňského kraje, tedy i z naší knihovny bude
zpracovat měsíc listopad. Na základě
dětských prací bude vydána kniha o životě v ČR pro děti v Malém Himaláji.
Psané příspěvky mohou mít formu hesla z encyklopedie, mohou být stránkou
z osobního deníku, mohou mít podobu
komiksu, příběhu nebo básně. Pro výtvarné práce můžete použít jakoukoli
techniku, obrázky musí mít formát A3.
Uzávěrka místního kola v knihovně Horažďovice je 15. 1. 2012. Nejlepší práce
postoupí do regionálního kola v Plzni,
které proběhne v únoru 2012. Autoři se
mohou těšit na hezké odměny a setkání
s dětmi z ostatních knihoven v Plzni.
Slavnostní zakončení a celkové vyhodnocení bude v Praze 1. června 2012.

SPORT
Zhodnocení
46. ročníku
Horažďovické
padesátky
V pátek a sobotu 27.–28. května proběhl již 46. ročník tradiční sportovní akce
– Horažďovické padesátky. Také letos se
nám podařilo pochod plně zajistit dle našich představ a tradic (pro každého účastníka pochodu skleničku a diplom za účast,
sušenku, popis a mapku na cestu) a to
hlavně díky sponzorům pochodu, Městu Horažďovice a společnosti Elika s.r.o.
a jejich ﬁnanční pomoci. Další z hlavních
předpokladů úspěšnosti pochodu, tedy
počasí, se i přes páteční deštivou hrozbu
nakonec letos vydařilo také. Ačkoliv celý
pátek a v noci před pochodem a dokonce
i ráno počasí hrozilo a intenzivně prše-
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7. Městský běh
Horažďovice

lo, což se projevilo na stavu polních cest
a množství louží a blátivých úseků, v den
pochodu se přeci jenom umoudřilo a vydrželo celý den přesně do sedmnácté hodiny, kdy jsme zavírali. Ranní nejistota se
projevila snad jenom v přesunu účastníků
na kratší trasy, celková účast byla ale opět
velice pěkná, protože akci absolvovalo
404 účastníků (vloni rekordních 413, pro
srovnání průměrný počet účastníků pochodu v celé éře jeho trvání od roku 1966
je 281, v posledních deseti letech 319, nejvyšší byla v roce 1980 a to 737).
Největší obsazení měly tradičně kratší trasy – H 15 a H 7 celkem 233 účastníků, na
střední trase H 26 (již z 50 procent cykloturisté) 101 účastníků, trasu H 50 absolvovalo 66 účastníků a na trasu H 100 se přihlásili čtyři – všichni pěší a všichni došli!
Všichni účastníci pochodu byli na trasy vybaveni popisem trasy případně i mapkou
a sušenkou, v cíli je čekala tradiční suvenýrová sklenička a diplom. Pravidelní účastníci našeho pochodu, kteří začali s účastí
na Horažďovické padesátce alespoň od
roku 1977 a nemají výpadky v účasti, mají
dnes takových skleniček již 28!
Za výběr trasy jsme byli pochváleni. Trasy
letošního ročníku vycházely z loňských,
využili jsme ale den před pochodem otevírané naučné stezky z Velkých Hydčic do
Nezamyslic. Kdo nebyl letos účastníkem
našeho pochodu, tomu doporučuji si tuto
naučnou stezku projít. Je vybavena několika odpočívkami a tabulemi se zajímavým
textem a hlavně je z ní několik překrásných výhledů jak směrem k Blatné tak za
hřeben nad Hejnou směrem k Javorníku.
Děkuji všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na zajištění pochodu. Radě
a zastupitelům města Horažďovice a Ing.
Jirkovi z ﬁrmy Elika s.r.o. – prodej paliv
a cestovní agentuře za poskytnutý ﬁnanční příspěvek, který nám umožnil udržet
tradici suvenýrových skleniček, pionýrské
skupině Otaváci za zajištění táboráčku na
opékání špekáčků a malých soutěží pro
nejmenší účastníky pochodu na obrátce
trasy H 7 a všem svým kamarádům za pomoc při organizaci a zajištění pochodu.
Doufáme, že se povede pochod zajistit i příští rok a znovu se sejdeme 26. května 2012!
Ing. Rudolf Dvořák,
Klub přátel Horažďovické padesátky

V sobotu 18. června se uskutečnil sedmý
ročník Městského běhu v Horažďovicích
na 10 kilometrů. Hlavního závodu se zúčastnilo 37 běžců a dalších 11 závodníků
běželo v dětských kategoriích.
V prvních fázích závodu na 10 km se vytvořila skupina favoritů ve složení Jiří Voják,
Tomáš Veber, Petr Minařík, Petr Bureš
a Tomáš Görner. Ve třetím kole se odpoutal
ze skupiny Jiří Voják a sólovým během si
doběhl pro vítězství v novém traťovém rekordu v čase 31:45 minut. Jako druzí a třetí
doběhli vítězové závodu z posledních dvou

ročníků Petr Minařík a Tomáš Veber. Mezi
ženami byly od začátku závodu v čele Vendula Peteříková a Eva Kůrová. Z vítězství
se nakonec radovala Vendula Peteříková
před Evou Kůrovou a Pavlou Valachovou.
Pro vítězství ve věkových kategoriích si doběhli Jiří Voják, Rostislav Kudrlička, František Šika, Karel Fait, Vendula Peteříková
a Pavla Valachová.
V letošním roce přálo běžcům počasí k zaběhnutí kvalitních časů. Bylo příjemně
pod mrakem s teplotou okolo 20°C. Závod
provázela pohodová atmosféra, kterou
podpořila bohatá tombola, posezení na
terase při pivu a párcích i stánek VZP, kde
si zájemci mohli nechat změřit krevní tlak,
tep a množství podkožního tuku.
Ing. Roman Sladký

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – MĚSTSKÝ BĚH HORAŽĎOVICE – 18. 6. 2011 – 10 KM
Poř.

Číslo

1.

96

2.

126

Jméno

Oddíl

Ročník

Čas

Poř. Kat.

Kat.

Voják Jiří

Mílaři Domažlice

1988

31:45

1.

A

Minařík Petr

AK Zlín

1976

32:27

2.

A

3.

44

Veber Tomáš

LK Tatran Chodov

1974

32:33

3.

A

4.

242

Bureš Petr

ACIS PF Plzeň

1980

33:11

4.

A

5.

249

Gorner Tomáš

Atletika Klatovy

1981

33:42

5.

A

AC Trial Plzeň

1959

35:12

1.

C

1974

37:14

6.

A
A

6.

38

Šika František

7.

60

Čerych Petr

8.

228

Suda Lukáš

SK Přimda

1981

37:40

7.

9.

99

Peteříková Vendula

VSK FTVS Praha

1989

39:04

1.

E

10.

90

Šatra Alois

Tatran Velké Hydčice

1958

39:13

2.

C

11.

184

Kůrová Eva

PSK Klatovy

1983

39:19

2.

E

12.

123

Kudrlička Rostislav

Kluky

1964

39:37

1.

B

13.

195

Škarda Jan

Písek

1969

39:50

2.

B

14.

187

15.

39

16.
17.
18.

179

Voráček Karel

Sokol Dolany

1963

40:02

3.

B

Čečil Milan

Plzeň

1965

40:10

4.

B

98

Dvořák Ladislav

BALD

1962

40:22

5.

B

57

Kopačka Martin

SKP Sušice

1978

40:44

8.

A

Huspeka Miroslav

BH Triatlon České Budějovice

1959

41:02

3.

C

19.

12

20.

219

Fait Karel

Agropodnik Domažlice

1950

41:35

1.

D

Kučera Otakar

Přeštice

1945

42:37

2.

D

21.
22.

83

Valachová Pavla

Týnec u Horažďovic

1974

43:12

1.

F

49

Jirásková Radka

Lnáře

1978

43:18

3.

E

23.

93

Šůcha Václav

SV Stříbro

1946

43:54

3.

D
D

24.

42

Janový Petr

AC Trial Plzeň

1945

44:15

4.

25.

188

Češka Erik

SCV Blatná

1989

44:54

9.

A

26.

196

Kroupa Štěpán

SK Z Bor

1969

45:38

6.

B

27.

8

28.

20

Valeš Pavel

TJ Žihobce

1964

46:06

7.

B

Kortus František

OS Kašperské Hory

1940

46:33

5.

D

29.

62

Machová Ivana

Fit Body Klatovy

1969

47:09

2.

F

30.

91

Brabec Miloslav

Interceramica Rokycany

1956

47:54

4.

C

31.

9

Vlk Aleš

Praha-Smíchov

1972

48:05

10.

A

32.

210

Marek Tomáš

1990

48:18

11.

A

33.

84

Žákovec Pavel

1966

48:20

8.

B

34.

232

35.

15

36.

203

DNF

48

Třemošná

Kleinmann Miroslav

Písek

1980

51:34

12.

A

Marz František

Sokol Kout

1943

54:24

6.

D

Janka Jiří

Vlčák Kraslice

1948

56:54

7.

D

Beroušek Pavel

Mílaři Domažlice

1962

DNF

DNF

B
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v rámci oboru č. 70. „ Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy.“
Adresa pro zaslání formuláře:
Finanční arbitr ČR,
Washingtonova 25, 110 00 Praha 1
Marie Šolcová,
Vedoucí živnostenského odboru

Upozornění
Start Městského běhu

Z RADNICE
Rada města
1. 8. 2011
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti STAVEBNÍ SPOLEČNOST H
a T, spol. s r. o. na realizaci díla „Zateplení bytových domů Horažďovice – III. etapa“ s nabídkovou cenou ve výši celkem
3 812 355 Kč + DPH
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti PP–Servis Plzeň, s. r. o., na realizaci díla „Stavební úpravy nároží Strakonická–Plzeňská“ s nabídkovou cenou
ve výši celkem 149 847 Kč + DPH
schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové ﬁnanční dotace na spoluﬁnancování
projektu „Vápenka – víceúčelové hřiště
s umělým povrchem“ ve výši 800 000 Kč
souhlasí s přijetím ﬁnančních prostředků
z poskytnuté účelové dotace Plzeňského
kraje, ve výši 1 600 000 Kč na realizaci
akce „Oprava krovu na části zámku v Horažďovicích“
souhlasí s přijetím finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace Plzeňského kraje, ve výši 200 000 Kč na realizaci
akce „Odbahnění vodní nádrže p. č. 31/5
Boubín“
souhlasí s přijetím ﬁnančních prostředků
z poskytnuté účelové dotace Plzeňského
kraje, ve výši 100 000 Kč na realizaci akce
„Restaurování šestipedálového klavíru
z roku 1827 v Městském muzeu“
revokuje rozhodnutí 10. RM ze dne
14. 3. 2011, bod č. 48 týkající se záměru
odkoupit nemovitosti domu čp. 166 Strakonická ulice
schvaluje smlouvu o zajištění správy víceúčelového hřiště mezi městem Horažďovice a TENIS KLUBEM Horažďovice

Informace
živnostenského odboru
Dne 1.7. 2011 nabyl účinnosti zákon
č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon
o ﬁnančním arbitrovi. Touto novou právní úpravou dochází k rozšíření působnosti
ﬁnančního arbitra, který je speciﬁckým
státním orgánem určeným pro řešení vymezeného okruhu sporů mezi zákonem
uvedenými osobami, i na oblast spotřebitelského úvěrování. Okruh povinných
osob, na které se zmíněný zákon vztahuje,
byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru.
Tyto osoby jsou v souladu s ustanovením §
19 citované novely zákona o ﬁnančním arbitrovi povinny arbitrovi nejpozději ke dni,
od něhož jsou oprávněny vykonávat svou
činnost, poskytnout své zákonem dané
identiﬁkační údaje ( např. obchodní ﬁrma,
název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo
podnikání aj.). Tuto informační povinnost
mohou splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn na internetových
stránkách www.ﬁnarbitr.cz. Jak vyplývá
z přechodných ustanovení k citované novele zákona o ﬁnančním arbitrovi, osoby,
které dosud nebyly povinny splnit informační povinnost uvedenou v § 19 zákona, ji musí splnit nejpozději do 3 měsíců
ode dne nabytí účinnosti novely zákona
tj. do 1. 10. 2011.
Jedná se o podnikatele vykonávající činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na
základě živnostenského oprávnění pro
živnost vázanou s předmětem podnikání „
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, tak i na podnikatele podnikající dosud na základě živnostenského
oprávnění pro ohlašovací živnost volnou
s předmětem podnikání „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru č. 47.
„Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo

Upozorňujeme občany na povinnost
uhradit poplatek z odpadu za 2. pololetí letošního roku nejpozději do
30. 9. 2011. Poplatek je možné uhradit
hotově v pokladně MěÚ Horažďovice
v úředních dnech pondělí, středa v době
8.00–11.00 a 12.00–16.00 hod a v pátek
v době 8.00–11.00 hod nebo prostřednictvím poštovní poukázky, kterou
doručíme v měsíci září. Včas nezaplacené poplatky budou dle platné Obecně
závazné vyhlášky č. 5/2010 navýšeny
(až na trojnásobek) a bude přistoupeno
k jejich vymáhání.
Dana Havránková, Finanční odbor

Upozornění
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných půjček z fondu rozvoje bydlení Města Horažďovice na zvelebení
obytných budov nebo bytů, že město
vyhlásilo 27. 7. 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
9. září 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 ZÁŘÍ(19. - 23.9. 2011)
pro občany Horažďovicka prvních 30 min
denně ZDARMA
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Upozornění
Povinná výměna
řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna
2001 do 31.prosince 2002 se musí vyměnit do 31. prosince 2012.
Majitelé řidičských průkazů vydaných od
1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 pak mají
tuto povinnost do 31. prosince 2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Miloslava Lišková, Odbor dopravy

Město Horažďovice
STAROSTA MĚSTA VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE
Místo výkonu práce: Horažďovice
Druh práce: strážník městské policie
Pracovní poměr se zkušební dobou
3 měsíce
Předpokládaný termín nástupu:
dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního
poměru:
• státní občanství ČR
• občanská bezúhonnost a spolehlivost
• psychická způsobilost
• fyzická způsobilost
• zdravotní způsobilost
• věk starší 21 let
Další požadavky:
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• samostatnost, ﬂexibilita, aktivita
• řidičský průkaz sk. B
• velmi dobrá komunikace
• umění jednat s lidmi
• zájem o práci ve prospěch města
• znalost práce s PC
• platné osvědčení pro výkon funkce strážníka obecní policie výhodou
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narozeni
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu včetně telefonního
spojení
• číslo OP
• datum a podpis uchazeče
• datum možného nástupu
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis zaměřený na průběh dosavadní
praxe a odborné znalosti a dovednosti
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• motivační dopis

Platové podmínky:
• odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb.,
NV č. 564/2006 Sb. a NV č. 222/2010 Sb.
v platném znění
Výběrové řízení obsahuje:
(týká se uchazečů vybraných na základě
písemné přihlášky)
• testy psychické způsobilosti na náklady
uchazeče
• testy fyzické způsobilosti
• testy na PC – aplikace Wordu a e-mailové
schránky
• osobní pohovor
Přihlášky do výběrového řízení:
Písemné přihlášky s uvedenými doklady
v zalepené obálce lze podávat v termínu do
30. září 2011 do 11 hod. na adresu: Městský
úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01
Horažďovice, nebo osobně v téže lhůtě do podatelny MěÚ Horažďovice. Uzavřenou obálku označte nápisem: „Výběrové řízení – MP.“
Bližší informace poskytne Ludmila Mottlová, na č. tel. 376 547 523, mottlova@muhorazdovice.cz
Navštivte naše internetové stránky:
www.muhorazdovice.cz
V Horažďovicích Mgr. Karel Zrůbek
23. 8. 2011 starosta města

Městská policie
Horažďovice
informuje
Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat o dopravním značení upravujícím dopravní režim v oblasti náměstí a přilehlých
ulic v Horažďovicích:
Po dobu nejméně dvou let je umístěna na
křižovatce ulic Příkopy X Ševčíkova / v blízkosti budovy OO PČR/ dopravní značka IP
25a zák. č.361/2000 Sb. s označením zóna
s vyznačenými zákazy stání a vjezdu vozidel
o hmotnosti vyšší než 7,5 t. s dodatkem „kromě svozu odpadu“.
Tato dopravní značka tedy upravuje povinnosti řidiče motorového vozidla v uvedeném
prostoru zóny dodržovat pravidla – tedy
zákaz stání, případně zákaz vjezdu vozidel
o hmotnosti vyšší než 7,5t. Vzhledem k tomu,
že stejná dopravní značka je umístěna rovněž
v ulici Prácheňská v prostoru zvaném „ U Vojtěcha“,je patrné, že zónou se rozumí prostor
ulic Ševčíkova, Havlíčkova, Prácheňská
a prostor celého náměstí. Část prostoru náměstí je pak označen dopravní značkou Parkoviště s parkovacím automatem IP 13c, kdy
je patrné, že v takto označeném prostoru je
parkování povoleno po zaplacení příslušného
poplatku. V jiných místech náměstí je stání
vozidel bez příslušné výjimky zakázáno. Jediná možnost bez zpoplatněného parkování je
v zóně povolena pouze v ulici Prácheňská a to
při pravém okraji od budovy lékárny po zá-

konem upravenou vzdálenost od křižovatky
ulic Prácheňská X Ševčíkova. Pokud vozidlo
zaparkujete v prostoru náměstí označeném
jako Parkoviště s parkovacím automatem / IP
13c, jste povinni podle délky doby parkování
zaplatit příslušný poplatek, viz návod na parkovacím automatu./ Stvrzenku o zaplacení
parkovného jste pak povinni umístit na viditelné místo ve vozidle. V případě, že zaparkujete mimo prostor označený jako Parkoviště
s parkovacím automatem a nebo i v případě,
kdy zaparkujete na místě označeném a nezaplatíte příslušný poplatek, vystavujete se
nebezpečí postihu za spáchání přestupku
dle ustanovení § 125c/1k, Zák.č. 361/2000
Sb., kdy sankce uložená za tento přestupek
policistou ČR nebo strážníkem MP může
dosáhnout částky až 2 000 Kč. Vzhledem
k tomu, že řada zejména místních občanů
mnohdy nevědomě ustanovení shora uvedené úpravy porušuje a v poslední době se tak
množí případy, kdy stále více vozidel parkuje
neoprávněně právě v ulici Ševčíkova a ulici
Havlíčkova, a tím brání bezproblémovému
zásobování zde umístěných prodejen a krámků, opětovně dáváme tuto informaci pomocí
měsíčníku na vědomí.
Pokud občan má potřebu užívat parkoviště
s parkovacím automatem pravidelně, je pro
něho výhodnější tzv. parkovací karta, kterou
lze zakoupit na dobu 3, 6 nebo 12 měsíců.
Od několika občanů jsme obdrželi připomínky týkající se kritiky nově budovaných
míst pro přecházení chodců zejména v ulici
Strakonická. K tomuto bychom chtěli uvést
následující:
Místo pro přecházení chodců dle zákona
č. 361/2000 Sb., není přechodem pro chodce
jako takovým, tudíž zde chodec nedisponuje
stejnými oprávněními jako u klasického přechodu pro chodce. Na místech pro přecházení chodců nemá chodec právo přednosti před
projíždějícími vozidly a řidiči vozidel nemají
vždy povinnost před takovým vybudovaným místem zastavit. Pro bezpečný přechod
chodce je vybudován ostrůvek uprostřed komunikace a chodec tak musí sledovat pohyb
vozidel při přecházení z okraje vozovky na
tento ostrůvek pouze z jedné strany. Samozřejmě pokud již chodec vešel do vozovky, je
řidič vozidla jedoucího ve směru, ve kterém se
chodec pohybuje ve vozovce, povinen umožnit chodci bezpečné přejití a to zpomalením
nebo i zastavením vozidla.Vybudováním míst
pro přecházení chodců (např. u místního kulturního domu) došlo ke snížení počtu jízdních
pruhů ze tří na dva, a tím jednoznačně k zpřehlednění místa. Taková místa pro přecházení
jsou rozhodně bezpečnější a to zejména pro
přecházející děti, maminky s kočárky a v neposlední řadě i pro invalidní a starší spoluobčany. Chodci mají lepší výhled do vozovky
a nemusejí ji přecházet tzv. najednou. Přecházenou komunikaci si mohou „rozdělit“ na
dvě části. Při tomto rozdělení získají dostatek

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2011

času na další pokračování a vždy mají povinnost sledovat pouze jednu část jízdního směru. Vzhledem ke snížení počtu jízdních pruhů
(při odstranění tzv. odbočovacího pruhu) se
nemůže stát, že řidič jedoucí v přímém směru jízdy přehlédne chodce „schovaného“ za
vozidlem odbočujícím z hlavní silnice vpravo.
Proto se domníváme, že vybudováním míst
pro přecházení chodců se zvýšila bezpečnost
účastníků silničního provozu a došlo i ke zvýšení plynulosti provozu.
Zejména v posledním období se množí případy, kdy občané města z různých pohnutek
provádí neodborný a neodůvodněný odchyt
volně pobíhajících psů. V několika případech
došlo k tomu, kdy takový odchyt byl proveden
krátce před tím, než zaběhnutého psa začal
hledat jeho majitel. Neodborným odchytem
neznámého psa se odchytávající osoba vystavuje riziku útoku takového psa a tím způsobení zranění. V neposlední řadě odchytem
„zaběhnutého“ psa a jeho izolací dochází
k vystresování zvířete a nepředvídatelné reakci na novou situaci. Mnohdy je proto postačující o pohybu neznámého psa v okolí informovat policii ČR nebo MP kam se většinou
majitelé zaběhnutých psů obracejí jako první.
Tímto se předejde vystresování zvířete a nebezpečí úrazu jak zvířete, tak odchytávající
osoby. V případě, že se majitel psa nepřihlásí,
disponuje MP odborně vyškolenými pracovníky pro odchyt a Město provozuje záchytné
místo pro takové psy, které je však kapacitně
omezené.
Město však pak má povinnost v případě
takto zachyceného psa se o tohoto po dobu
šesti měsíců od jeho záchytu plně postarat
(očkování, zajištění veterinární péče, krmení
a provoz záchytného místa). V případě, že se
do této doby nenajde majitel psa, tohoto musí
předat do psího útulku, což je spojeno s dalšími ﬁnančními náklady. Ze shora popsaného
je patrné, že náklady spojené s umístěním
jednoho odchyceného psa dosahují výše až
20 000 Kč. Proto se na Vás občané obracíme
se žádostí, aby i k této věci jste přistupovali
citlivě. Mnohdy je odchyt volně pohybujícího
se psa unáhlený. Majitel ho již může hledat
a nebo se může jednat o psa, který majiteli
utekl z důvodu vnějších vlivů (např. hárající se
fena), a po odeznění se domů vrátí sám. Také
se může jednat i o psa ze sousedních obcí, kdy
se však majitel psa většinou na MP Horažďovice neobrátí. Tak nezjistí, že jeho pes se
nachází v záchytném místě v Horažďovicích.
Může dojít i k tomu, že se se svým psem již
neshledá, neboť Město má povinnost postupovat jak shora uvedeno, pokud se nejpozději
do šesti měsíců majitel o psa nepřihlásí.
Městská policie Horažďovice

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
ZAČÍNÁME ANEB NA PRAHU NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU
Prázdniny vrcholí a prázdninová doba je
pro většinu škol dobou, v níž je nejvhodnější realizovat rozsáhlejší údržbu a stavební akce či úpravy.
V duhové mateřince vrcholí náročná
akce – celkové zateplování rozsáhlého
třípavilónového objektu školy, včetně
střech a včetně výměny oken a některých
dveří. Krom toho probíhá rekonstrukce další výdejní kuchyňky, tentokráte je
v pořadí třída Broučků. Ve velké části
interiéru je nutná výmalba. Na školní zahradě je nově zabudována průlezka (pohyblivá lávka) přes suché řečiště, která
navázala na pocitový chodníček a završila tak další etapu v zahradní přeměně.
Celá průlezka byla pořízena z finančních
darů sponzorů Mlýnu Brabec, Lyckeby
Culinar a SRPDŠ při křesťanské mateř-

ské škole. Tímto jim velice děkujeme.
Akce, výše jmenované, si vyžádají nemalé finanční náklad, které by se měly
v nadcházejícím chladném období začít
navracet – předpokladem je výrazná
úspora plynu, jímž je celý objekt školy
vytápěn.
Krom různých problémů, bez nichž se
žádná akce obřího charakteru asi jen těžko obejde, a které jsou řešeny okamžitě
a za pochodu, je i problém se zajištěním
prázdninového provozu zařízení – máme
více méně bojové podmínky. Většina zaměstnanců školy byla vyzvána k přerušení dovolené a k nástupu na úklid, stěhování, atd. „Velké staveniště,“ ve které
se škola proměnila je chystáno jako celek
na nový školní rok. Ten zahájíme 1. 9.
2011. Určitě vše nestihneme a budeme
poklízet a upravovat ještě v průběhu
září–října. Říjen je měsícem, kdy má být
celá zakázka ukončena a předána a kdy
se škola objeví v novém kabátku a vyloupne se z tzv. „pavoučích sítí, jimiž je
celá opředená.“
Děkuji všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří nám v tyto náročné dny
přispěchali na pomoc či pomoc nabídli.
Všichni se těšíme na Vás, kteří naši duhovou mateřinku navštívíte i na Vaše malé
školáčky. Letos nás, Vás i je čeká práce
dle nového tříletého školního programu
– Slunce nám otvírá duhovou bránu.
Všem malým i velkým školákům, přejeme radostný vstup do nového školního
roku. Všem rodičům stálou radost z jejich dětí a pedagogům na školách pohodové a spolupracující děti.
Mgr. Alena Průchová, ředitelka školy

Škola s lešením

OZNÁMENÍ
mateřská škola
„Na Paloučku“
Ředitelka mateřské školy
„Na Paloučku“, Loretská 935,
Horažďovice oznamuje, že provoz
mateřské školy bude z technických
důvodů zahájen dne 5. 9. 2011
Pavučina na škole, 26. 7. 2011
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OZNÁMENÍ
ZŠ Blatenská
Ředitelství Základní školy Horažďovice
Blatenská ul. 540 vyhlašuje z technických
důvodů ředitelské volno, a to na čtvrtek
1. září a pátek 2. září 2011. Všichni žáci se
dostaví do školy v pondělí 5. září 2011, kdy
bude zahájen nový školní rok.

Mgr. Josef Štěrba

SPOLKY

Skautské středisko
Prácheň
TÁBOR A DALŠÍ SKAUTSKÝ ROK
Kvalitně promyšlené celotáborové hry s legendami a kostýmy, rozmanité aktivity (při
kterých děti poznávají nejen svět kolem,
své kamarády, ale také sebe – zjišťují, co
dokážou, co je baví, v čem mají své limity), táboráky a zpívání s kytarou, výlety na
kole, koupání, jídlo vařené na vlastnoručně
postavených cihlových kamnech i strach
z bouřky či při noční hlídce – to vše znamená letní tábor, ve kterém vrcholí naše celoroční snaha o rozvoj dětí. Tábory jsou velmi

speciﬁcký zážitek – člověk žije v mnohem
větším souladu s přírodou, najednou zjistí,
že toho nepotřebuje tolik, že dokáže produkovat mnohem méně odpadků, děti i vedoucí 14 dní žijí v uzavřené komunitě, kde
není místo pro rozbroje a hádky a všichni se
snaží být přátelští a ochotní (protože kdyby
nebyli, ostatní obyvatelé táborového městečka by to dotyčnému dali jasně najevo).
Děkujeme panu Metličkovi a Vránům za
každoroční pomoc s odvozem věcí na tábor a zase zpět. Také rodičům za důvěru
a za pomoc při sklízení tábora (zejména
těm, kteří neodjedou, dokud z tábořiště
není opět jen zelená louka). A za sebe jako
vedoucí střediska děkuji hlavně vedoucím,
kteří nezištně věnují tolik času a energie
horažďovickým dětem a snaží se, aby program, který připravují, byl zábavný a zároveň dětem něco přinesl, a to nejen na táboře, ale po celý rok – přeji všem do dalšího
skautského roku hodně sil a spokojených
dětských tvářiček.
Skautské schůzky v roce 2011/2012 budou opět každý pátek vždy dvě hodiny, a to
v čase mezi 15.30–19.00 (podle oddílu,
které dítě navštěvuje), přesný čas bude ještě upřesněn.
Jana Mráčková, vedoucí střediska

Volnočasový klub DOK
Je to více jak rok, co v Horažďovicích funguje klub pro děti a mládež – je to místo,
kde mohou naši mladší spoluobyvatelé
trávit čas – být na internetu, využívat vybavení jako počítače, Nintendo, kulečník,
ping pong, deskové hry, povídat si s pracovníkem o životě, škole atp. (studenti
vysokých škol, většinou pedagogických
oborů). Je to konečně něco, co mohou dělat v Horažďovicích ti, kteří nemají zájem
o kroužky a celkově organizovanou činnost
nebo na to jednoduše jejich rodiny nemají
peníze. Klub je úplně zadarmo, je ﬁnanco-

ván z dotací a grantů – Město Horažďovice,
Plzeňský kraj, Nadace O2, Evropská unie,
Ministerstvo školství.
Vybudovali jsme toto místo z naprosté nuly,
stojí za námi obrovský kus práce a jsem
ráda, že mnozí to ocení (nejvíc samozřejmě
naši návštěvníci), asi o to víc, když je nám
všem do 30 let. Je to asi vážně něco speciﬁckého – o klubu v Horažďovicích byla
vytvořena reportáž jako inspirace pro další
mladé lidi (ta byla mimochodem promítána
na největším festivalu v ČR – Open air festival), vyšel i článek v Mladé frontě. A je s podivem, kolik lidí z celé České republiky nám
poté napsalo dopis, ve kterém vyjadřovali
podporu, ptali se, co dělat, kdyby chtěli
taky založit ve svém městě takové místo, či
dokonce nabídli materiální pomoc. I v Horažďovicích máme hodně podporovatelů
– Vám všem velmi děkuji. K mému smutku stále narážím na stížnosti typu „Zrušte
DOK.“ V překladu to znamená asi toto –
„Pošlete děcka zpátky na ulici, ať zůstanou
bez kamarádů, ohroženi drogami, automaty atd. atd. – ať tu máme v Horažďovících
více a více delikventů a dětí s nulovou životní perspektivou…“.
I přes to všechno se snažíme neztrácet chuť
pokračovat v rozvoji Horažďovic. Uklidňuju se vždy tím, že inteligentní člověk ví
o potřebě takového místa a taky chápe, že
každá mince má dvě strany (že pracovat
s dnešní mládeží je těžké). Neinformovaný
negativista bude pomlouvat vždy všechno,
aniž by si našel pořádné informace.
Díky všem za podporu, bez ní by člověk nemohl pracovat.

HORAŽĎOVICKÁ HUDEBNÍ
ZKUŠEBNA
Protože oproti předpokladu bylo mnohem
méně lidí ochotných pomoct, tak se příprava zkušebny o pár měsíců prodloužila, nyní
už je hotová a vybavuje se bicími a zvukovým aparátem. Díky všem, kteří chodili pomáhat. V září bychom snad mohli otvírat,
zkušebna bude za poplatek v řádu desetikorun (elektřina, vytápění, fond na opravy
vybavení), pro všechny zájemce
– klub.dok@seznam.cz, 731 415 596.
Jana Mráčková a Josef Pollak,
Za občanské sdružení ProHD
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Sbor dobrovolných
hasičů
HASIČI I RODÁCI OSLAVOVALI
Okresní hasičskou slavnost, spojenou
se srazem rodáků, přichystali na sobotu
23. července hasiči v Čejkovech. Po hasičské mši v kostele ve Zbynicích byl proveden slavnostní nástup všech hasičů před
pomníkem padlých, kam byl položen věnec a zahrána státní hymna. Následoval
průvod hasičů i rodáků s devatenácti slavnostními hasičskými prapory do Čejkov.
Tam byl také položen věnec a opět zazněla
hymna. K hasičům i rodákům promluvili
zástupci obce i hasičů a byli oceněni někteří hasiči za svoji práci a přínos hasičskému
sboru v obci. Závěrem proběhl pochod na
hřiště, kde byla volná zábava na parketu.
Vše doplňovala hudba Josefa Nauše.

Slavnostní průvod

Slavnost v Čejkovech byla nejen poctou
tamnímu sboru dobrovolných hasičů,
který oslavoval 105 let své existence, ale
i poctou celé obci a tamním rodákům.
V hasičském sboru je velká většina obyvatel a hasiči se podílejí na kulturním a společenském životě v obci.
Ještě mě zaujalo několik řádek z jejich pozvánky:
Příštím generacím na vědomost dáváme,
co od pradávna na oltář vlasti skládáme.
Denně bez oddechu, vlasti ku prospěchu,
bližnímu ku pomoci, připraveni jsme i v noci.
Proud času a malicherné lidské spory
i když i ty nás trochu bolí,
jak historie dokládá nás nezničí.
Již od pradávna jsme tu pro Vás,
my dobrovolní hasiči…
Karel Halml

Tábor Málkov 2011
Jako každý rok, i letos jsme vyrazili na tábor s pionýrskou skupinou Otaváci. Den
odjezdu byl 16. července 2011 a sluníčko
nás příjemně doprovázelo. Po příjezdu na
tábor jsme vybalili a hned vyrazili na první
túru do Chanovic na rozhlednu. Trasa měřila 17 km. Neděle byla volnější, odpoledne
jsme strávili koupáním u rybníka Kuš.
Už od počátku tábora, který se odehrával
v říši pohádek, si naše parta připravovala
scénku na závěrečný táborák. V pondělí
jsme měli službu v kuchyni, noční hlídku
a odpoledne jsme se zúčastnili hedvábné
stezky. Po cestě se musely luštit šifry, které
určovaly další směr chůze. V úterý se vyrazilo s kotlíky za Čečelovice, kde jsme si
vařili polévku a zkoušeli přežít v divočině.
Ve středu, stejně jako každý rok, jsme odjeli do strakonického venkovního bazénu,
počasí nebylo přívětivé, ale voda byla teplá.
Z bazénu jsme šli na prohlídku hasičské
stanice HZS Strakonice, kde nás provedl
člen našeho SDH Milan Oberaiter. Během
čtvrtečního dopoledne probíhal nácvik na
závěrečný táborák – ježdění na pramici
po rybníku a přitom se hledaly poukázky
na poklad. Odpoledne se konala diskotéka
a za poukázky jsme dostali trička se znakem pionýrské skupiny Otaváci. V pátek
jsme se po roce vrátili do jeskyně, kde jsme
minulý rok zanechali vzkaz v lahvi. Přišel
večer a už jsme se těšili, až dorazí rodiče
a my jim předvedeme u táboráku naši scénku O kohoutkovi a slepičce. Týden utekl
jako voda, v sobotu ráno jsme začali bourat
naše ležení a chystali se k návratu domů.
Podle ohlasu příští rok pojedeme znovu.
Děkujeme pionýrské skupině Otaváci za
připravený program.
Vedoucí KMH
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Pozvánka
Mladí hasiči zvou všechny zájemce od 6
let na kroužek mladého hasiče 15. září
od 15.30 do hasičské zbrojnice. Kroužek
je každý čtvrtek, buď v hasičské zbrojnici, nebo na školním hřišti.
Na kroužku se naučíte, jak se hasí oheň,
vážou uzle, provádí požární útok, pohyb v přírodě pomocí buzoly, jak pomoc
v nouzi, střílet ze vzduchovky, topograﬁcké značky, rozšíří pohybové schopnosti atd.
Během roku se zúčastňujeme třech soutěží. První je na podzim, která se skládá
ze štafety a braného běhu, kde jsou různá stanoviště: střelba ze vzduchovky,
překonání vzdálenosti po provaze, první
pomoc, poznat čím se co hasí, topograﬁcký značky, vázání uzlů. Druhá je okolo
února v tělocvičnách a ta je zaměřena na
zručnost dětí: oblékání druhého do hasičských věcí, nošení míčku na lžíci, hod
do koše, skákání přes švihadlo, ruský
kuželník a další soutěže.
Třetí je vyvrcholení celého roku a to je
požární útok a štafety. Soutěž je většinou
ze začátku května.
Během roku děláme ještě jiné aktivity,
brigády, záchranu tonoucího v bazénu
pod dohledem plavčíka, jezdíme na výlety a na týdenní tábor do Lnářského Málkova s pionýrskou skupinou Otaváci.

Co nevidět začne nový
školní rok
Předzvěstí nového školního roku bývají
chladné dny na konci prázdnin, které ohlašují přicházející podzim, ale letos je tomu
trochu jinak. S trochou ironie můžeme říci,
že konečně začíná normální léto a s ním
i nový školní rok. Ovšem s přicházejícím
školním rokem, ať začíná jakkoliv, se vždy
vracíme k pravidelnému všednímu životnímu rytmu, i když se nás návštěva školy
třeba už netýká.
Pro naše žáky a studenty je to však veliká
možnost nového začátku, je to pro ně nová
šance a my jim přejeme, aby ji opravdu
dobře využili, aby si osvojili nejen hodně
vědomostí a dovedností, ale aby získali
i jakýsi nadhled, životní moudrost. Moderní školství se snaží předat studentům co
nejvíce poznatků, informací a vědomostí,
což je správné, ale může se stát, že člověk
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je doslova omámen jednotlivými poznatky,
zahlcen informacemi a při tom mu něco
podstatného unikne. Lidová moudrost to
vystihuje příslovím, že „pro stromy nevidíme les“, jinými slovy pro velké vědění už
nenacházíme moudrost.
V tomto smyslu ironizoval chytrost naší
doby Saint – Exupéry v Malém princi. Velký
spisovatel v této knize ukázal, jak ten malý
princ ničemu z těch chytrých věcí nerozumí, ale vlastně vidí víc a lépe. Prostě nestačí
znalost mnoha faktů, i když jsou pro život
vyspělé civilizace důležité, ale kromě toho
musíme vidět i prosté věci, jinak přijdeme
o to nejdůležitější: umět žít. Mezi ty prosté
věci možná patří umění rozlišit dobro a zlo,
úcta k životu, k rodině, úcta k tomu co vytvořil druhý člověk, smysl pro pravdu a krásu, věrnost v mezilidských vztazích… Učit
se velikému umění: vidět prosté věci, a vážit
si jich, tomu se musíme učit všichni a neustále a nejen v novém školním roce.
Otec Petr

kteří nám i letos věnovali hodnotné ceny.
Byli to: Měšťanský pivovar Strakonice, Leifheit Blatná, Bohemia Sport, Billa Sušice,
Václav Dub, Černý orel, Pekárny a cukrárny Klatovy, Zámecká pizzerie, Pekařství
Rend Sušice, Mlýn Josef Brabec, Mlýn
Mrskoš, Tvar v.d. Klatovy, Hamé Babice,
Carla Dvůr Králové, Haas Chanovice a stavebniny Prodoma. Poděkování patří i MěÚ
Horažďovice a ﬁrmě Teraso Horažďovice
za podporu při výstavbě našeho nového
stánku na fotbalovém hřišti.
Na samý závěr si náš sbor dovoluje pozvat
příznivce jiného žánru a to divadelního na
představení Sluha dvou pánů. Tuto italskou komedii zahraje SDO Kolár Strašín
3. září 2011 v 16.30 hodin na fotbalovém
hřišti v Boubíně. Jelikož představení proběhne pod širým nebem, uskuteční se pouze za nedeštivého počasí. Občerstvení bude
zajištěno. Tímto se náš sbor těší na početnou diváckou návštěvu.
SDH Boubín

Boubínský HUSÁK
Již počtrnácté se sešli příznivci malé kopané začátkem prázdnin na turnaji, který
pořádal Sbor dobrovolných hasičů Boubín.
Sice byla účast týmů co do počtu nejmenší
v historii, ale co do kvality zůstala na stejně
vysoké úrovni. Naštěstí nám jako vždy přálo krásné letní počasí, což se bohužel nepovedlo kolegům v Třebomyslicích.
Náš sbor přijelo podpořit šest družstev.
Turnaj začal v 10 hodin dopoledne, předávání cen proběhlo v 16.30 odpoledne. Odehrálo se celkem 15 zápasů. Každý trval 2 x
10 minut. Početná byla i divácká kulisa po
celý den. Divákům i všem zúčastněným vyhrával DJ Petr. Radost měli i naši nejmenší,
které sbor obdaroval plyšáky, balonky, přívěsky a spoustou dalších drobností.
Na turnaji zcela zaslouženě zvítězilo družstvo z Velkých Hydčic, které v pěti zápasech
nepoznalo hořkost porážky. Hoši si odvezli
kromě jiného i sud piva, který věnoval Měšťanský pivovar Strakonice. Lonští vítězové
– Žabičky skončili na druhém místě. Jako
třetí se umístil náš dlouholetý účastník
Haas Chanovice. Čtvrtá příčka patřila seskupení Žízeň. Pátí se nakonec umístili
mladíci z Černého orla. Ti doplatili na úzký
kádr, neboť sehrát pět zápasů během šesti
hodin stojí spoustu sil. Tyto síly jim pak
ke konci turnaje scházely. Zbývá už pouze
šesté místo. To obsadilo družstvo Výběr
Po turnaji byl vyhlášen také nejstarší hráč.
Tím byl Víťa Želíska. Nejlepším brankářem a zároveň nejmladším účastníkem byl
vyhlášen Láďa Ondrejíčko. Jmenovaní obdrželi drobné ceny. Poděkování patří i našemu příteli Mikimu Kiliánovi, který nám
pomohl při soudcování zápasu.
Zároveň nám dovolte poděkovat našim
štědrým novým i dlouholetým sponzorům,

ZAJÍMAVOSTI

Tam, kde naplňují dny
životem
Že se v Prachaticích nachází jediný jihočeský Hospic Jana N. Neumanna po letech
jeho působení společnost povětšinou ví.
Komu takové zařízení slouží – těm, u kterých vítězná medicína vyčerpala všechny
možnosti vedoucí k uzdravení a kterým onemocnění působí takové obtíže, jež nevyžadují léčbu v nemocnici a nelze je zvládnout
v domácím prostředí, to také. Podobně i to,
že v hospici je poskytována paliativní (symptomatická) léčba příznaků doprovázejících
nemoc a to především léčba bolesti.
Nově toto zařízení nabízí tzv. domácí hospicovou péči. Ta nabízí své služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým,
kteří o ně doma pečují. Nebo by chtěli.
Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby
člověk v posledních dnech, týdnech či měsících života mohl žít důstojně, měl čas na své
nejbližší a čas na rozloučení a nemusel jej
trávit v nemocnici. Tento druh péče podporuje rodiny, které na sebe převezmou péči
o umírajícího nemocného v domácím prostředí – poskytuje zdravotnickou a lidskou
podporu nemocným v pokročilé i konečné
fázi nevyléčitelných onemocnění a jejich

Ilustrační foto
rodinám v domácím prostředí.
Mnoho lidí se obává, že péči nezvládnou,
nevědí jak se starat atp. Právě jim jsou kvaliﬁkovaní zdravotníci domácího hospice
k dispozici. Sestřičky jezdí k pacientovi
domů, zaškolí rodinu, v případě zájmu zapůjčí a dovezou potřebné pomůcky.
Domácí hospicová péče nabízí odborníky, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti
práce s pacienty na konci života. Dále pak
paliativní péči, která je zaměřena na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení
příznaků, které nemoc provázejí, a která
respektuje přání pacienta a jeho blízkých.
V neposlední řadě domácí hospicová péče
nabízí otevřenou, pravdivou a empatickou
komunikaci, podporu a doprovázení.
Tato služba je poskytována nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma
a o které jejich blízcí chtějí pečovat v závěru
života v jejich vlastním prostředí a u nichž
byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení
a byla doporučena léčba paliativní.
Jak již bylo výše napsáno, péče je pacientům nabízena u nich doma. Koordinátorem
poskytované péče je určená zdravotní sestra, která má pacienta na starosti. Četnost
návštěv zdravotních sester se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu pacienta a jeho
potřeb. Rodina má k dispozici mobilní číslo
na tuto zdravotní sestru a také číslo na pohotovostní telefon, kam lze volat o radu nebo
pomoc v noci a o víkendech a svátcích.
Je možné využít zapůjčení pomůcek, které
pomohou jak pacientovi, tak pečujícím.
Na přání rodiny lze využít i pečovatelskou
službu, která ulehčí rodině v péči a umožní
lépe celou situaci zvládat
PhDr. Robert Huneš, ředitel hospice
„V životě se snažíte dělat to nejlepší, co umíte, abyste si zachovali svou důstojnost, při
umírání je někdy třeba, aby vaši důstojnost
hájil někdo jiný.“ (Bono Vox)
Hospic sv. Jana N. Neumanna,
Neumannova 144, 383 01 Prachatice
email: domacihospic@hospicpt.cz
tel. 388 311 726, 734 435 486
www.hospicpt.cz
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Srpen
Je posledním letním měsícem. Trochu jsme
zpozorněli, když se nám začíná večer dříve
stmívat, ale léto ještě pokračuje. Více než
co jiného nám dělají starosti, že léto, prázdniny a dovolené rychle ubývají. Jsme rozmrzelí nad tím, když nám některý den proprší. Chceme přece ještě léto, sluníčko, tak
co s deštěm. Pramálo nás zajímá, že už tu
byl sv. Vavřinec – první podzimec. Spíše si
povšimneme, že Bartoloměj svatý – odpoledne krátí. Také, že sv. Bartoloměj zahání
bouřky domů a načurá do vody (konec koupání). Dosti často přichází i letní přísušek.
Nedostatek vláhy způsobuje, že nám tráva
doslova „vyhoří“. Málokdo si asi bude lámat hlavu nad tím, že v lesním suchu nenarostou ani hřiby a že – podle pranostiky –
bude v zimě málo sněhu. Fandové lyžování
si za ním dojedou na hory. Jenomže – když
není sněhu, nenasytí se ani podzemní vody.
A to je přece alarmující. Ale nač si dělat starosti, vždyť on nějaký ten sníh v zimě přece
jen napadne. Zatím!
Svatý Bartoloměj pocházel ze vznešeného
rodu z města Kány, které je blízko Nazaretu. Získal vzdělání a přátelství s apoštolem
Filipem jej přivedlo ke Kristu. Doprovázel
Ježíše po tři roky a po jeho zmrtvýchvstání
byl svědkem Kristova zjevení u jezera Genezaretského v Galileji. Šířil víru na arabském poloostrově a také v nynějším Ázerbajdžánu a Dagestánu, kde zbavil šílenství
dceru krále Polimeoda. Králův bratr však
popudil proti Bartolomějovi pohanské kněze. Vojáci mu pak sedřeli kůži z těla a ukřižovali jej hlavou dolů. Jeho ostatky byly
přeneseny do Říma a uloženy v hrobce pod
hlavním oltářem v chrámu sv. Bartoloměje.
Část ostatků získal Karel IV. pro svatovítskou katedrálu v Praze.
Karel Halml

Gabriel Schneider
V dnešním sloupku bych chtěl čtenáře Horažďovického obzoru seznámit s životními
osudy muže, jehož duchovní odkaz v našem regionu přetrval do současnosti, s osudy Gabriela Schneidera.
Narodil se manželům Matějovi a Rozyně
Schneiderovým v jihočeské Křemži dne
20. března 1812, jako páté z celkového počtu šesti dětí. Nutno ovšem zmínit, že malý
Gabriel v podstatě od svého narození trpěl
vleklou plicní chorobou a navíc v pouhých
dvou letech po úrazu při hře s bratrem
Františkem oslepl na jedno oko. Avšak mu
byl dán talent velké inteligence a neskutečně pevné vůle. Základní vzdělání absolvoval v rodné Křemži, a poté se měl vyučit
stejnému řemeslu jako jeho otec – hodinařině. Gabrielův strýc však svého synovce

pro nedobrý zdravotní stav nepřijal. Ovšem
již tehdy na mladého chlapce působil křemežský kaplan, mimochodem horažďovický rodák, Antonín Matějovský. Gabriel po
získání základních znalostí německého jazyka odchází studovat na piaristické gymnázium v Českých Budějovicích. Po úspěšném absolutoriu roku 1832 pokračuje ve
vzdělávání na lyceu a ﬁlosoﬁckém učilišti.
Zde se patrně s konečnou platností rozhodl
pro kněžské povolání.
Podává tedy úspěšně žádost o přijetí na
kněžský seminář v Českých Budějovicích.
Po smrti otce sice obdržel stipendium, ale
i tak trpí hmotnou nouzí. Na kněze je Gabriel Schneider vysvěcen v Českých Budějovicích 25. července 1837. Po jisté údobí působil ve funkci výpomocného kněze v okolí
jihočeské metropole.
V roce 1838 najdeme mladého Gabriela
Schneidera v pozici kaplana v chodském
Klenčí. Zastupoval osleplého faráře, zastánce josefínských reforem, Martina Strádala.
Schneider velice rychle zjistil, že chodský lid
i přes vroucí a hlubokou zbožnost výrazně inklinuje k pověrám a k určité formě sobeckosti.
Není tedy divu, že se kaplan dostával často do
vážných sporů s řadou svých farníků, na druhou stranu díky své zbožnosti byl centrem všeho dění. Došlo i k několika fyzickým atakům.
Důležitým prvkem pastorace se stal vzájemný
dialog. Po roce odchází do Mrákova, kde zakládá tzv. panenský spolek, sdružující dívky
odrostlé povinné školní docházce. Rozšiřoval
jejich vzdělání, podporoval je v jejich růstu,
pobízel k pilnosti, učil novým písním.
Nutno zmínit, že se v českém prostředí Gabriel Schneider nesetkal s porozuměním.
K zásadní změně dochází po jeho přeložení
do Hyršova (12. srpna 1842). V německy
hovořícím kraji proslul jako vynikající zpovědník. Stále častěji v něm klíčila myšlenka
založení řeholní společnosti. Inspirovala jej
mimořádně činnost Kongregace Školských
sester de Notre Dame z Mnichova. Začal
pomalu sbírat peníze na stavbu nové dívčí
školy spojené s penzionátem a klášterem
na návsi v Hyršově. Kapitulní vikář Josef
Leeb však projevil obavu z reakce obyvatelstva na příchod sester z Bavorska a po zralé
úvaze doporučil Schneiderovi, aby se obrátil na sestry z Grazu. Ovšem Leeb si patrně
neuvědomil, že v Grazu nesídlí Kongregace
Školských sester de Notre Dame, ale Školské sestry III. řádu sv. Františka. Ovšem
Schneider jako poslušný kněz vyslal do
Grazu dvě dívky ze svého okruhu.
Klášter v Hyršově byl vysvěcen 15. srpna
1853. Šlo o monoblok s kaplí, nemocnicí,
ložnicí chovanek a sester a dvěma učebnami. Ještě předtím však pro ideové neshody
přerušil Schneider kontakty se sestrami
v Grazu a navázal spolupráci s generální
představenou Kongregace školských sester
de Notre Dame z Mnichova Marií Terezií
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Gerhardingerovou.
Onen 15. srpen 1853 se stal Hyršov mateřincem Kongregace. Nevelký areál
v odlehlé vsi přestal kapacitně velice brzy
vyhovovat, a tak se objevila nová výzva.
Najít nové působiště. Tím se stal opuštěný
horažďovický klášter, který Kongregace
zakoupila za 5 500 zlatých. První skupina
sester dorazila do Horažďovic 9. října 1854
a našla celý areál v tristním stavu. Bylo nutno přistoupit k rekonstrukci. Kromě města, jež poskytlo Školským sestrám drobný
hmotný dar, uspěl Gabriel Schneider na
své cestě po rakouských zemích, v jejímž
rámci žádal příslušníky vysoké šlechty
a kléru o ﬁnanční podporu na provoz kláštera a školy. Podařilo se mu nashromáždit
6 500 zlatých, nejvýznamnějším donátorem se stal samotný Ferdinand V. s manželkou Annou (2 000 zlatých).
Spanilou cestu po Čechách realizoval páter
Gabriel v roce 1861. Tentokráte sbíral milodary na renovaci zpustošeného klášterního kostela. Podařilo se mu nashromáždit
8 364 zlatých.
Gabriel Schneider zemřel v Praze 15. února 1867.
Vybráno z připravované publikace autora
článku – Kongregace Školských sester de
Notre Dame a Horažďovice.
Mgr. Roman Vaněk

Klub „Nebuď sám“
Doba dovolených a prázdnin skončila, a tak si
Vás dovolujeme znovu pozvat mezi nás. Věříme, že si každý najde něco, co ho zaujme.
6. 9. středa – Harmoniky. Oblíbení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jídelně DPS
Palackého 1061 od 15.00 hod. Přijďte se
pobavit a poslechnout si hezké písničky!
19. 9. pondělí – Povídání o Školských sestrách de Notre Dame. Spolu s Mgr. Romanem Vaňkem si Vás dovolujeme pozvat do

nově zrekonstruovaných prostor společenské místnosti ve IV. patře DPS Palackého
1061. Od 14.00 hod. tu začne první třetina
povídání o působení školských sester v Horažďovicích. Nebudou chybět ani zajímavé
dobové fotograﬁe.
29. 9. čtvrtek – Výlet – Den seniorů v Sušici. Na akci pořádané Sociálními službami
města Sušice a Oblastní charitou Sušice
nebude chybět prezentace pomůcek pro
seniory ani kulturní program a občerstvení. Využijeme příležitosti a navštívíme také
hřiště pro seniory, které se využívá především k aktivnímu procvičování těla, zvyšování pohyblivosti končetin a celkovému
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Pravidelná cvičení v Domech s pečovatelskou
službou
upevňování zdraví. Procházkou se také podíváme po okolí řeky Otavy. Odjezd v 8.00
hod. od DPS Palackého 1061. Příspěvek na
dopravu je 30 Kč. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.
V novém školním roce opět zveme na pravidelná rehabilitační cvičení:
PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061
(IV. patro) – od 9.00 hod.
ÚT, ČT – DPS Loretská 1069
(hala) – od 10.00 hod.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při společné modlitbě ve společenské
místnosti v suterénu DPS 1061.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve společenské místnosti v suterénu DPS 1061
posezení v klubu seniorů.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

KULTURA V OKOLÍ
Chcete se pobavit
a ušetřit peníze i čas?

• abonentka je přenosná – můžete ji půjčit
či věnovat jiné osobě
• abonentka je vhodným dárkem
• má možnost na první akci – tj. v říjnu vyhrát některou z cen získaných od sponzorů
– losování provedou hostující umělci v říjnu
V předplatném uvedeme:
komedii „Dostanu Tě na jahody“, která vyniká jemným humorem, zápletkami. Představí se v ní pět herců – v hlavních rolích
Ivan Vyskočil a Michaela Dolinová.
„Evžen Oněgin“ – známý příběh cynického hejska Oněgina, v němž hlavní roli ztvárnil strhujícím způsobem Petr Mikeska.
Nezapomenutelné herecké výkony a doslova artistické výkony Hynka Čermáka a Lindy Rybové v lodi zmítající se i v bouři budete moci shlédnout v „Africké královně“.
Komedie s písničkami „Klatba manželů
šílených“ aneb „Mejdan II“. Jedná se
volné pokračování „Mejdanu manželek
šílených“, který rozesmál v loňské sezoně
publikum v Klatovech i v Horažďovicích.
Na závěr sezony se můžete těšit na výpravné představení „Ubohý Cyrano“ v novém
překladu Pavla Kohouta. V hlavní roli se
představí David Suchařípa, který ve sdělovacích prostředcích uvedl, že dostal životní roli, neboť zahrát si Cyrana byl jeho
dávný sen. Kritika napsala, že… „Cyrana
zahrál na jedničku s vykřičníkem…“.
Neváhejte a zajistěte si předplatné v Horažďovicích včas a získáte místa v předních řadách. Nabídkové letáky předplatného včetně přihlášek jsou k dispozici
v MěKS Horažďovice, na webových stránkách www.divadlo.klatovynet.cz nebo na
adrese Stálá divadelní scéna, Denisova
148, 33901 Klatovy.
Nabídku Vám můžeme také zaslat na Vaši
adresu na základě telefonního sdělení (tel.
376 311 261 a 720 531 095) Vaší adresy.
Všem, kteří navštíví nabízená představení
přeji krásné umělecké zážitky.
Mgr. Koubová Zdeňka,
Ředitelka SDS Klatovy

Je pro Vás připravena nová divadelní sezona.
Stálá divadelní scéna Klatovy ve spolupráci
s Kulturním střediskem Horažďovice zajišťuje v pravidelných cyklech nejen pohádky
a představení pro děti a mládež v dopoledních hodinách, ale i pro dospělé diváky divadelní představení v předplatném.
V nadcházející sezoně 2011/12 jsme pro
zájemce o divadelní představení z Horažďovic a okolí připravili v předplatné na
5 divadelních titulů.
Proč? Důvodů je několik. Předplatitel:
• ušetří 20 až 30 Kč na jednom představení
(prakticky má 1 titul zdarma)
• má předplatitelskou legitimaci – „abonentku“ (nemusí chodit pro vstupenky na
jednotlivá představení)
• má stálé místo v předních řadách

Pošumavské pivovary
Počátkem července vyšlo druhé vydání
encyklopedické publikace Pošumavské
pivovary autora Mgr. Tomáše Cihláře, která zachycuje detailní historii 50 pivovarů
a pivovárků, které na Klatovsku a Sušicku vařily ještě po zrušení propinačního
zákona v roce 1869 (samozřejmě včetně
obou pivovarů horažďovických). Druhé
vydání má upravenou textovou část, obměněnou fotodokumentaci a rozšířenou
barevnou obrazovou přílohu. Součástí je
samozřejmě i aktualizovaný katalog starých pivních lahví s litými nápisy. Skutečnou lahůdkou je především 36 detailních
barevných fotograﬁí těch nejvzácnějších
pivních lahví nasnímaných originální
technikou. Kniha je určena nejen zájemcům o historii pivovarnictví či sběratelům
různých pivovarských předmětů, ale i široké laické čtenářské veřejnosti.
Objednávky na těchto kontaktech:
Mailová adresa: Samot44@seznam.cz
Telefonní číslo: 606494996
Mgr. Tomáš Cihlář, autor

Titulní strana knihy

NOČNÍ PROHLÍDKY
NA HRADĚ
VELHARTICE

David Suchařípa jako Cyrano

Hrad Velhartice se i letos během letních
prázdnin těší velkému zájmu návštěvníků.
V provozu jsou samozřejmě oba okruhy
a skanzen v přehradí. V hradním pivovaru můžete navštívit unikátní interaktivní
výstavu o díle Karla Zemana, mimo jiné
tvůrci Cesty do pravěku.
Ve dnech 4.–6. srpna proběhly noční
kostýmované prohlídky, které letos po-
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tem byla procházka velhartickou historií
od zakladatele hradu přes slavného Buška
z Velhartic až k poslednímu soukromému
majiteli Josefu Windischgrätzovi. Sedm
vlastníků hradu stižených sedmi smrtelnými hříchy, které nakonec každého
připravily o život. Děj vycházel ze skutečných historických událostí, pouze byl čás-

Hrad Velhartice

HRADOZÁMECKÁ
NOC
VEČERNÍ DIVADELNÍ PROHLÍDKY
prvé propojily prostory hradu a zámku.
V posledních letech se již stalo tradicí,
že tato speciální akce probíhá výhradně
v hradní režii, tj. nejsou na ni najímány
profesionální herecké soubory. Veškerou
přípravu, realizaci i samotné herecké výkony mají na starosti výhradně velhartičtí
průvodci a nejbližší přátelé hradu. Samozřejmě to znamená ušetření ﬁnančních
prostředků, ale především je to věc na
českých památkách velmi unikátní. Základem je skvělá parta průvodců, která je
schopna toto všechno za pomoci hradních
zaměstnanců uskutečnit. Letošním téma-

tečně pro potřeby hry upraven.
Noční prohlídky se setkaly s velkým
úspěchem, byly zcela vyprodané a mnoho
návštěvníků muselo být bohužel odmítnuto. I proto hrad přichystal jejich reprízu
v rámci celorepublikové akce Hradozámecká noc, kterou organizuje Národní
památkový ústav. V sobotu 3. září 2011
se tedy budete moci znovu setkat se všemi
slavnými velhartickými pány. Po srpnové
zkušenosti upozorňujeme, že rezervace
vstupenek je nutností.
Mgr. Lukáš Kopecký

„PROKLETÍ
VELHARTICKÝCH PÁNŮ“
sobota 3. 9. 2011
Začátky prohlídek:
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00
… procházka historií – mění se
architektura, móda, životní styl, …
jen lidé, jak uvidíme, jsou stále stejní …
Rezervace vstupenek na tel.:
376 583 315, info@hradvelhartice.cz
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Kulturní akce v Chanovicích

R A K E TA

18. září – neděle, „Chanovická pouť“, tradiční církevní a společenská akce, taneční zábava, sportovní utkání, výstavy, apod. (Obec
Chanovice, místní instituce a spolky)
1. října – sobota, „Ovoce a zelenina v české kuchyni“, 10.oo až
18.oo hodin, potravinářský den ve skanzenu (Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
1. října – sobota, „Mládí a krása“, 13.oo hodin, výstava výtvarných prací studentek SIŠŽ v Plzni, zámecký areál, do 31. 12. 2011
(SIŠŽ v Plzni, Obec Chanovice)

6. ročník tenisového turnaje začínajících celebrit
11. 9. 2011 od 10.00 – sportovní areál Lipky
TENIS CLUB HORAŽĎOVICE

Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1
naproti Albertu, 2. patro, výtah
cena dohodou
Kontakt: 607 187 888 po 14.00 hodině

Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice a na rozhledně na
vrchu Chlumu nad Chanovicemi:
– leden až duben:
dle předchozí dohody na obecním úřadě
– květen:
sobota a neděle, svátek 10.00–16.00 hodin
– červen až srpen:
každý den 10.00–16.00 hodin
– září:
sobota a neděle, svátek 10.00–16.00 hodin (rozhledna bude otevřena ještě v říjnu)
– říjen až prosinec:
dle předchozí dohody na obecním úřadě

Rozpis k soutěžím podzim 2011 – FK Horažďovice
Datum

KP – muži „A“
soupeř

III. třída – muži „B“
zač.

soupeř

KPD st. + ml.
zač.

KPŽ st. +ml.

soupeř

zač.
V

12. Domažlice

17:00

D

2. Klatovy

10:00

V

2. Nýrsko

10:00

V

3. SŠ Plzeň

10:00

D

3. Stříbro

10:00

D

4. Doubravka

10:00

V

4. SK Smíchov

10:00

31. 08. St
3. 09. So
4. 09. Ne

D

4. Vejprnice

17:00

10. 09. So

V

5. Přeštice

17:00

11. 09. Ne

V

D

2. M. Bor

3. N. Hory

D

6. SK ZČE

16:30

24. 09. So

V

7. Rapid

16:30

25. 09. Ne

15:00

V

4. Veřechov

15:00

D

5. Hradešice B

15:00

V

5. Luby

10:00

28. 09. St
1. 10. So
2. 10. Ne

D
D

8. H. Bříza

16:00

V

6. Bezděkov

zač.

16:00

6. Vejprnice

10:00

ml.

12:15

D

5. Sušice

10:00

D

13. Košutka

10:00

V

6. Tachov

10:00

7. 10. Pá
8. 10. So
9. 10. Ne

V

9. Holýšov

16:00

15. 10. So
16. 10. Ne

D

10. Příkosice

15:30

22. 10. So

V

11. Doubravka

15:30

D

7. Hartmanice

15:00

V

7. Postřekov

10:00

V

8. H. M. Boží

15:30

D

8. Přeštice

10:00

ml.

12:15

V

9. Sušice UMT

10:00

ml.

12:15

D

10. SK ZČE

10:00

D

12.Domažlice

10:00

V

13. Holýšov

11:00

23. 10. Ne

D

9. Strážov B

15:00

29. 10. So

V

10. Velhartice

14:30

D

11. Neznašovy

14:00

30. 10. Ne

D

12. Stříbro

14,30

5. 11. So

V

13. Bolevec

14,00

6. 11. Ne
12. 11. So
13. 11. Ne

D

14. Stod

14:00

V

15. H. Týn

13:30

19. 11. So
20. 11. Ne

soupeř

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 (doma 25. 9. od 11,45 hod.)

D

7. Klatovy

10:00

V

8. Doubravka

10:00

D

9. Vejprnice

10:00

OP dorostu
– hř. Svéradice

zač.

16:00

17. 09. So
18. 09. Ne

soupeř

OP – přípravka starší,
sk. B

soupeř

zač.

V

2. M. Bor

13:00

D

3. Sušice

10:00

D

3. Chanovice

13:00

V

4. Luby A

10:00

V

4. Hradešice

10:00

D

5. Dl. Ves

10:00

D

5. Hrádek

13:00

D

6. Mochtín

13:00

V

7. Janovice

13:30

V

8. Pačejov

12:30

D

6. Chanovice

10:00

V

7. Klatovy B

17:20

V

D

2. N. Hory

1. Pačejov

10:00

10:00

D

9. M. Bor

12:30

V

10. Chanovice

10:00

D

1. Pačejov

11:00
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AQUAEROBIC – každý pátek

od 16. 9. od 18.00 hod, Aquapark Horažďovice

AEROBIC – různé styly, formování postavy
každé pondělí od 19. 9. od 20.10 hod.
tělocvična ZŠ Komenského Horažďovice
Jitka Chalupná, tel.: 775 612 373

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma 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 středu 28. září 2011
Horažďovice – u vlakového nádraží v 15,50 hod.
Případné bližší informace tel: 728 605 840, 728 165 166,
415 740 719,

PRODEJ
KROUHANÉHO ZELÍ A HLÁVEK
KAREL PAVELKA, Hajská 25,
386 01 Strakonice
mobil: 604 361 964 tel: 383 335 730
www.zelihajska.cz
ZAČÁTEK PRODEJE KAŽDOROČNĚ OKOLO 12. ZÁŘÍ

OTAVSKÉ STROJÍRNY a. s.
přijmou pro provoz Horažďovice
pracovníky na pozice:
• lakýrník
• frézař
• svářeč
• zámečník
• jeřábník
• obsluha CNC stroje
• pracovníka na údržbu areálu
(část. úvazek)
Bližší informace na tel. č. 376 334 442
(p. Kubaňová).
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AUTODÍLNA
KAREL ŠVEC, Chanovice, 341 01 Horažďovice
mailsvec@seznam.cz, Tel: 602 220 129
ESKÁ BETONÁRNA BEZ ZAHRANINÍHO KAPITÁLU

transportbeton
pr myslové podlahy
erpání betonu
písek a drt
do betonu

NABET
ON !

S NÁMI SE DOMLUVÍTE...
certifikované betonárny Makov

a

Blatná

kapacita vlastních domícháva : 40 m3
provozní doba:

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

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

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

dispeer:

603 116 284

Akční nabídka na výfuky Bosal nebo Starline v případě
výměny sleva 20 %
Kompletní opravy brzd Ferodo a podvozkových dílů
Moog se slevou 12 %
Akce platná od 17. 8. 2011–10. 9. 2011 jen v Autodílně Karla Švece, Chanovice 8. Objednávejte prohlídku
a výměnu na tel. 602 229 129 nebo na emailu
mailsvec@seznam.cz
Další servisní práce:
Karosářské práce | Autoelektrika | Mechanický servis |
Příprava na STK a provedení STK včetně emisí | Odtah
dle tel. Dohody | Nástřik podvozků a dutin

sobota 7 - 12 hodin

ANGLIČTINA, (obecná, obchodní)
ANGLIČTINA PRO DĚTI
MATURITNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY
NĚMČINA
ZÁPIS od 29.8., KURZY od 19.9.2011
PROFESIONALITA – výborní kvalifikovaní lektoři
KOMUNIKATIVNOST – malé skupiny (max. 8 studentů)
DYNAMIKA – interaktivní metoda, každý má slovo
ZAHRANIČNÍ UČEBNICE – osvědčený mezinárodní rámec
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ – káva a čaj zdarma o přestávce

www.englishhelp.cz (testy, přihlášky, informace)

tel. 378 774 155, 731 107 640, T. G. Masaryka 171, Sušice, Kpt. Jaroše 94, Klatovy

Cvičení pro všechny – Začínáme v úterý 6. 9. 2011
• Cvičení pro posilování pánevního dna 15,00–16,00 hod
POZOR! Pro maminky je v místě možnost hlídání dětí po celou dobu cvičení!
• Jóga pro seniory 16,15–17,15 hod
• Jóga pro mládež a dospělé 17,30–19,00 hod
Kde cvičíme: Křesťanská školka Duha, Jiřího z Poděbrad 724. Horažďovice
Co s sebou na obě cvičení: pohodlné oblečení, ponožky, mikinu, podložku
na cvičení či deku
Vše bude upřesněno na 1. hodině, která je pro všechny zdarma!
Počet míst omezen! Prosím hlaste se předem mailem nebo telefonicky.
Veškeré info na www.orin.estranky.cz, L. Holečková tel.:720 314 523

Otevírací doba denně: 7:00 do 11:00 12:00 až 17:00,
Sobota dle tel. objednání.

http://www.autodilna-svec.cz/

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2011

AKCE!

Zima se nezadržitelne blíží!

¡ závozu paliva v týdnu
Pri
od 5.9.2011 do 10.9.2011
skládání dopravníkem zdarma.
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17. 9. sobota

AKCE

20.00

CIGÁN
ČR/SR – K Bohu i Ďáblovi je stejně blízko.
Drama z míst, která civilizace vyvrhla ze svého lůna. Vstupné 75 Kč.

KULTURNÍ DŮM
7. 9. středa
8. 9. čtvrtek

23. 9. pátek
24. 9. sobota

PRODEJNÍ TRHY

TRANSFORMERS 3
USA – „Naše poslední útočiště“… Třetí díl
série inspirované hračkami. Akční sci-ﬁ
s českým dabingem. Vstupné 75 Kč.

15. 9. čtvrtek
PODZIMNÍ VELETRH SPAR

22. 9. čtvrtek

10.00

VELRYBA LÍZINKA
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

23. 9. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – 1. lekce
ZAHÁJENÍ.

25. 9. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje DOMAŽLIČANKA.
Rezervace vstupenek v kině Otava, tel. 376
511 890 (otevírací doba pátek a sobota od
16.00 do 20.30).

26. 9. pondělí
DROGERIE ŠÁŠA – prodej.

27. 9. úterý

pro školy 10.00
pro veřejnost 19.30

S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Divadelní představení v podání sušických
ochotníků.

20.00
17.30

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
1. 9. čtvrtek
2. 9. pátek

17.30
17.30

KUNG FU PANDA 2
USA – Akční animovaná komedie pro malé
i velké. Český dabing. Vstupné 70 Kč.

2. 9. pátek 20.00
3. 9. sobota

ZKAŽENÁ ÚČA
USA – Zasloužila by z chování přinejmenším
dvojku, šokuje studenty i své kolegy. Komedie do 12 let nevhodná. Vstupné 88 Kč.

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

AKCE V KINĚ OTAVA V HORAŽĎOVICÍCH

25. 9. neděle

10.30

MICHALŮV SALÁT
MICHAL NESVADBA se svým zcela novým
dětským představením. Michal tentokrát
představí dětem své království knížek. Nenechte si ujít humorné vyprávění o knížkách
plných pohádek a věrných kamarádech z Michalovy 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.

X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
USA – Pokračování úspěšné ﬁlmové trilogie
X-Men podle komiksu Stana Leeho. Film do
12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 75 Kč.

9. 9. pátek
10. 9. sobota

17.30
17.30

RIO
USA – Příběh vzácného papouška, kterého osud
zavane až do Rio de Janeira. Animovaná komedie
pro celou rodinu. Český dabing. Vstupné 70 Kč.

16. 9. pátek

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
– hlavní vchod:
předprodej vstupenek, kopírování, 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
Telefony:

kino Otava
kulturní dům
kancelář KS

376 511 890
376 512 436
376 512 237

KNIHOVNA
20.00

20.00

JANA EYROVÁ
UK – Příběh, který je velmi strašidelný a temný.
Romantické drama do 12 let nevhodné. Titulky.
Vstupné 75 Kč.

NAJDI SI SVÉHO PRADĚDEČKA
ANEB HORAŽĎOVICE ŽIJÍ
NA FOTOGRAFIÍCH 1890–1970
Přijďte a hledejte své příbuzné a známé.

20.00
20.00

30. 9. pátek
1. 10. sobota

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – 2. lekce.

červen–září 2011
denně kromě pondělí 9–16 hod.

PO CESTÁCH, KTERÉ ZAROSTLY
– JIŘÍ VAŠKŮ
Fotograﬁe dokumentující židovské památky
na Horažďovicku.

Změna programu vyhrazena

30. 9. pátek

MUZEUM

ŘÁHOLENÍ
– hry, soutěže, kvízy na téma Václav Čtvrtek
– dle požadavků škol
SVĚT V KOSTCE
– o encyklopediích s nakladatelstvím Fragment – pro ZŠ, sál knihovny
ČESKÝ ROK
– vyhlášení soutěže v rámci projektu Kde
končí svět – podrobnosti na www.knihovna.
horazdovice.cz

1. 6.–31. 8.
FOTOÚLOVKY
– fotograﬁcká soutěž pro děti ve věku 6–18 let
– termín uzávěrky soutěže PRODLOUŽEN
do 30. 9. 2011

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
11. 9. neděle

14.00–17.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Akce proběhne v Zámku i v Přírodovědné
stanici. Přijďte si prohlédnout interiéry obou
pracovišť Domu dětí a mládeže a dozvědět
se více o volnočasových aktivitách pro nový
školní rok.

GALERIE CALIFIA
4. 8.– 12. 9.
TIK–TAK
Výstava probíhá do 1. 9. 2011.

4. 9. neděle

18.00

LEWIS WATTS: DŮKAZ
HUGH LIVINGSTON: TEXT ŘEKY
Vernisáž výstavy.
více informací naleznete na
www.galeriecaliﬁa.net
OTEVÍRACÍ DOBA: ČT–NE 10.00–16.00
nebo po předchozí telefonické domluvě
(Markéta Mrázová 723 099 743)

HOTEL PRÁCHEŇ
28. 9. středa

19.00

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
JANA BOUŠKOVÁ
Mezinárodní hvězda, členka České ﬁlharmonie, harfový recitál světové úrovně.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč.
Rezervace vstupenek: mobil 603 229 559.

DALŠÍ AKCE
3. 9.

14.00

PIVNÍ SLAVNOSTI
MC a penzion Houba – ochutnávka 15 druhů
piv, pečené prase na grilu, hraje Experiment,
akce se koná za každého počasí
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