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SLOVO STAROSTY

Peníze jako princip
Nadbytek neznamená bohatství 

(Jan Werich)
Žijeme ve společnosti, ve které jsou nejvyšší 
hodnotou peníze, majetek. Vizionáři bla-
hobytu neustále ženou hmotnou civilizaci 
lidstva kupředu. Věda, výzkum, nové tech-
nologie, produktivita, vše je zaměřeno na 
člověka a jeho nezadatelné právo mít se lépe. 
My za to přece stojíme. Konečně svobodně 
nakupujeme, konečně jsme lidmi. Mezi pro-
klamacemi a skutečností je však paradoxní 
a propastný rozdíl. Svět bohatne, lidé chud-
nou. Svět se stabilizuje, člověka zachvacuje 
nejistota. Medicína raketově akceleruje, ci-
vilizační choroby také. Národnostní menši-
ny se integrují, rasové nepokoje se stupňují. 
Globalizovaný svět se stává jedním velikým 
a  důmyslným strojem na produkci bohat-
ství. Řídí ho lidé, kteří jsou posedlí hmot-
nými statky a  pro jejich hromadění udělají 
cokoliv. Ne, že by to bylo něco nového, že 
by snad někdy v historii mocní tohoto světa 
vyznávali jiné hodnoty. Jen současná tech-
nická vyspělost civilizace dodává tomuto 
procesu jiné rozměry a jiné možnosti. Řeče-
no terminologií dnes moderní situační ana-
lýzy, technologie dnešní doby přinášejí nové 
hrozby a nové příležitosti. 
Hrozbami, jako jsou fatální důsledky ozbro-
jených konfl iktů, nezvratné poškozování 
životního prostředí a drancování přírodních 
zdrojů, možnost takřka neomezené medi-
ální manipulace, všeobecná skepse a cynis-
mus vedoucí k  devalvaci pravidel a  k  roz-
kladu společenské soudržnosti, se nebudu 
podrobně zabývat, neboť nechci ve čtenáři 
vyvolat pocit beznaděje a  bezvýchodnosti 
a ani sám v sobě takový pocit nemám. 
Příležitostí je rozumný životní standard pro 
stále větší část populace. Vysoce produk-
tivní technologie to umožňují. Ruku v ruce 
s tím by ale muselo přijít uvědomění si hra-
nic přiměřeného komfortu, rozumná míra 
očekávání, zkrátka zdrženlivost. Takový po-
stoj není člověku přirozený; je to něco, co se 

Snažme se pozitivně ovlivňovat mladou generaci

musí naučit. Není však ani proti lidské přiro-
zenosti; vždyť v dobách opravdového nedo-
statku lidé dokázali žít skromně, bez velkých 
požadavků a  přitom netrpěli stresem a  de-
presemi více než nyní. Jak se však má dnes 
někdo učit zdrženlivosti a uměřenosti, když 
nejsilnější výchovné faktory společnosti, 
tedy politické a  společenské autority a  ma-
sová média se hlásí ke kultu spotřební spo-
lečnosti? Jak se může populace orientovat 
na duchovní hodnoty, když společenským 
imperativem je získávat a  vlastnit majetek, 
reprezentovat se hmotnou úrovní? Zkuste 
vysvětlit školou povinnému dítěti, že mu 
místo nového mobilního telefonu koupíte 
abonentku na příští koncertní sezónu. I kdy-
by nakrásně pochopilo, že to bude pro něj 
prospěšnější, stane se v komunitě vrstevní-
ků terčem posměchu a bude tím trpět. 
Několik posledních generací bylo pozname-
náno trpkou zkušeností, že čestné a  slušné 
jednání je překážkou na cestě k  úspěchu. 
A tak se v postojích lidí za léta vytvořila to-
lerance ke lži, podvodu, korupci, ke zneužití 
moci a informací apod. Výmluvnou ilustrací 
stavu jsou dnes typické závěry ofi ciálních 
orgánů, které by měly vyšetřovat a  posti-
hovat nemravné jednání osob ve veřejných 
funkcích. Zpravidla konstatují, že se osoba 
XY takového jednání skutečně dopustila, 
ale protože není dostatek důkazů nebo pro-
tože zrovna na tento případ nemáme vhodný 

paragraf, osoba XY nebude trestána, nemu-
sí nic vracet, nemusí se omlouvat, nemusí 
se vzdávat funkce a může dál pokračovat ve 
svém nemravném jednání. Lidé se učí jednat 
podle zásady pomoz si, jak můžeš a na druhé 
se neohlížej. 
Se stavem myšlení jdou ruku v  ruce kon-
krétní sociální a ekonomické aspekty dnešní 
společnosti. Chudoba, kriminalita, rasová 
nesnášenlivost, alkohol a drogy, hazard atd. 
V  kontrastu s  tím milionové a  miliardové 
příjmy fi rem, dosažené mnohdy s podporou 
přímé či nepřímé korupce. Deseti i stamilio-
nové příjmy manažerů nezřídka na postech 
kontrolovaných státem.
Další (Nebo spíše první? Nebo jedinou?) pří-
ležitostí je tedy posun hodnotového žebříč-
ku od ideálu konzumu ve prospěch trvalých 
vnitřních (duchovních) a vnějších (konstruk-
tivně společenských) hodnot. Nečekejte, že 
v  závěru článku navrhnu globální řešení si-
tuace. Jsou povolanější. A kdyby někdo s jis-
totou věděl, jak na to, už by se s námi o svůj 
recept podělil. Ale nemyslím si, že máme úpl-
ně svázané ruce. Zlepšení stavu, domnívám 
se, musí vyjít ze společnosti samé, nelze je 
dosáhnout institucionálně. Jde o  překonání 
rezignace, o zájem a odhodlání. Ve svém oko-
lí bychom našli hned několik dobrých příkla-
dů prospěšného úsilí, které posiluje stabilitu 
a solidaritu v občanské společnosti. 

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

Najdi v knihovně knížku 
s ilustracemi Cyrila Boudy (můžeš 
přinést i svou knížku z domova)!

STALO SE

Evropská unie 
podporuje realizaci 
projektu 
MULTIFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ 
VEŘECHOV – PRO KULTURU, SPORT 
A VZDĚLÁVÁNÍ 
Město Horažďovice v  současné době re-
alizuje projekt s  názvem „Multifunkční 
zařízení Veřechov – pro kulturu, sport 
a  vzdělávání“. Jedná se o  rekonstrukci 
a novou přístavbu téměř 40 let nevyužíva-
ného objektu č.p. 42 ve Veřechově, bývalé 
základní školy, s cílem zvýšení vybavenos-
ti nejen obce Veřechov, ale i okolních obcí 
vybudováním vhodného zázemí pro roz-
voj kulturních, společenských, zájmových 
a volnočasových aktivit.
Realizace projektu byla zahájena v květnu 
t.  r. a  podpořena Evropskou unií částkou 
ve výši 8,4 mil. korun z celkových nákladů 
9,4 mil. korun. 

 Jitka Vokatá, MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

V  letošním roce pokračuje město Horaž-
ďovice v  realizaci opatření vedoucích ke 
zlepšení tepelně-technických vlastností 
budov školských zařízení v  našem městě. 
Za fi nanční spolupráce Evropské unie se 
realizují projekty „Snížení energetické 
náročnosti MŠ Loretská 935 v  Horaž-
ďovicích“ a „Snížení energetické nároč-
nosti MŠ Křesťanská, J. z Poděbrad 724 
v  Horažďovicích“, které navazují na již 
realizované projekty zateplení základních 
škol. Předmětem těchto projektů je zejmé-
na výměna oken, zateplení střešního pláště 
a celkové zateplení obvodových konstrukcí 
jednotlivých budov. Na tyto projekty při-
spěla Evropská unie částkou 7,2 mil. ko-
run pro zkvalitnění prostředí pro budoucí 
generace. Předmětná podpora představuje 
62 % z  celkových nákladů obou projektů, 
které dosáhly výše 11,7 mil. korun.

Probíhající práce

Původní stav

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu

Mezi další významné projekty, které díky 
fi nančnímu přispění Evropské unie bylo 
možné realizovat, patří projekt s  názvem 
Horažďovice – vrty HV1, HV2, HV3, 
HV4. Předmětem tohoto projektu bylo 
provedení hydrogeologického průzkumu 
v  k. ú. Horažďovice, skládajícího se z  geo-
fyzikálního měření a vybudování čtyř prů-
zkumných hydrogeologických vrtů, včetně 
provedení hydrodynamických zkoušek 
a  laboratorních rozborů, za účelem ově-
ření možnosti budoucího zajištění zdrojů 
pitné vody pro rozšíření zásobování oby-
vatelstva. Na tento projekt, jehož realizace 
byla již ukončena, získalo město Horažďo-
vice z  celkových nákladů projektu ve výši 
1,4 mil. korun dotaci 1,2 mil. korun.

 Jitka Vokatá, MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 

Prostředky Evropské unie přispívají k realizaci 
dalších projektů

Vaše příspěvky, můžete zasílat na email: 
bucokova@muhorazdovice.cz. U  jednot-
livých fotografi í zveřejníme na přání jmé-
no autora. 

VÍTKŮV HRÁDEK
Zřícenina nejvýše položeného hradu v  Če-
chách se nachází na Svatotomášském po-
hoří při staré zemské hranici v  nadmořské 
výšce 1 053 metrů, kudy prochází hlavní 
evropské rozvodí.
Jádro hradu tvořila původně jen věž s  jed-
noduchým vnějším opevněním. Ve 14.  sto-
letí došlo k  přestavbě dominantní věže 
do její dnešní podoby – svými rozměry 
14×17,5  metrů patří k  největším obytným 
věžím v Čechách. 
Hrad Vítkův Hrádek (Vítkův Kámen, Wit-
tinghausen) byl založen v polovině 13. stole-
tí Vítkem z Krumlova jako správní a obranné 

středisko nově osídlené oblasti. Svým rozsa-
hem nepatřil k velkým hradním stavbám.
Zřícenina Vítkova Hrádku je využívána jako 
turistická rozhledna umožňující za dobrého 
počasí shlédnout panorama „http://www.
alpy.net/“ \t „_blank“ rakouských Alp s ma-
sivy Velkého Prielu, Dachsteinu a Watzma-
nu i  velkolepý výhled do vltavského údolí 
a českého vnitrozemí.
Občanské sdružení Vítkův Hrádek momen-
tálně spravuje tuto významnou kulturní pa-
mátku a srdečně Vás zve na společenské akce.

 Miroslav Kovačičín

Zajímavá místa Prácheňska a okolí
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KULTURA 

Galerie Califi a
Další z kolektivních výstav v Galerii Cali-
fi a je výstava Lewise Wattse a  Hugha Li-
vingstona. název příspěvku
Hugh vytváří zvukové instalace a hraje ex-
perimentální hudbu na violoncello. Absol-
voval s vyznamenáním studia hudby v Yale, 
v  roce 1990 obdržel cenu Bachovy spo-
lečnosti za vynikající hudební dovednosti 
a přínos k hudebnímu životu v Yale. Absol-
voval magisterské studium moderní hudby 
v Kalifornském institutu umění a doktorát 
na Kalifornské univerzitě v  San Diegu. 
V  galerii představuje dílo „Text řeky“, jde 
o digitální práci, která byla vytvořena pří-
mo pro náš kraj, znázorňuje řeku Otavu, 
která ho velice okouzlila a inspirovala. Ota-
va je zde zobrazena pomocí kaskád a prou-
dů slov, jež popisují její životní prostředí, 
sociální kontext, ekonomiku, geografi i, 
vědeckou charakteristiku a ekologii. 
Vernisáže, zahájenou panem starostou Kar-
lem Zrůbkem, se zúčastnil osobně i  Hugh 
Livingston, který svou instalaci doprovodil 
nádhernou hudbou na violoncello.
Lewis se snaží vizuální cestou dokumentovat 
kulturu, historii i současné zkušenosti v afro-
amerických komunitách. Používá fotografi i 
jako nástroj svého vidění kulturní krajiny 
i jako způsob kladení otázek. Na této výstavě 
prezentuje výtvarná díla z Oaklandu v Kali-
fornii, New Orleans v Luisianě a z Harlemu 
(New York), z komunit se silným kulturním 
a historickým dědictvím, jež se odráží v kra-
jině a v lidech, kteří v ní žijí a pracují. Lewis 
Watts přednáší umění na Kalifornské univer-
zitě v Santa Cruz. Už 30 let působí v oblasti 
San Franciského zálivu jako fotograf, kurátor 
a  archivář výtvarných děl. Jeho fotografi cké 
a  archivní práce jsou široce publikovány. Je 
spoluautorem kroniky Harlem of the West, 
The San Francisco Fillmore Jazz Era z roku 
2006, jež pomocí nalezených fotografi í a úst-
ního vyprávění sleduje historii kulturního ži-
vota čtvrti Fillmore v letech 1941–1968. Tato 
rozvíjející se afroamerická komunita byla zni-
čena při rozvoji města.
Výstavu je možné zhlédnout do 1. října.

 Markéta Mrázová, 
asistentka ředitelky Galerie Califi a

mo
ře

19. 10. – 30. 11. 2011
výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Horažďovice 
pod vedením Mgr. Hany Kotálové
srdečně zveme na vernisáž 19. října v 16.30 hod.
galerie Califi a Horažďovice (sobota, neděle 10.00–16.00)

www.galeriecalifi a.net | www.zus.horazdovice.cz
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VU3V zahajuje 
svou činnost 
v Horažďovicích
KÓD, ŠIFRA NEBO PŘEKLEP?
Pod touto záhadnou zkratkou se skrývá 
Virtuální univerzita 3. věku, což je akti-
vita, která umožňuje vzdělání na vysoko-
školské úrovni všem seniorům, invalid-
ním občanům bez rozdílu věku a  osobám 
kategorie 50+ (nezaměstnaní a  osoby če-
kající na přiznání důchodu apod.)
I v našem městě budou mít senioři možnost 
od letošního října využít tuto novou mož-
nost vzdělávání. Letošní semestr se bude 
skládat ze 4 přednášek (cca 2 hodinových), 
které se budou konat po 14 dnech v  sále 
knihovny. Úvodním tématem bude astrono-
mie, kde všichni získají informace o historii 
slunečních hodin od antiky po současnost 
a  poznají slavné astronomy rudolfínské 
doby. Vzdělávací program je zpoplatněn, 
jedná se o částku 150–300 Kč za jeden se-
mestr (4–6 přednášek). Poplatek se bude 
vybírat až po úvodní ukázkové přednášce, 
aby se účastníci mohli rozhodnout, zda jim 
tento způsob vzdělávání vyhovuje.
V dalším období si budou moci studenti vy-
bírat z dalších témat např. etika jako výcho-
disko z krize společnosti, kouzelná geomet-
rie, lesnictví, myslivost, pěstování a využití 
jedlých a léčivých hub a mnoho dalších.
Po absolvování každého kurzu získá každý 
účastník pamětní list a  studium šesti libo-
volných semestrů je ukončeno slavnostní 
promocí v aule České zemědělské univerzity.
Využijte i Vy možnost plnohodnotně a ak-
tivně strávit svůj volný čas, setkat se s no-
vými přáteli a získat mnoho nových infor-
mací z různých oborů.
Do letošního semestru se můžete přihlásit 
do 10. října v Městské knihovně Horažďovi-
ce, e-mail region@knihovna.horazdovice.cz 
nebo na telefonu 376 547 594. 
Bližší informace o  VU3V se dozvíte na 
www.e-senior.cz, termín zahájení výuky 
v Horažďovicích bude upřesněn přihláše-
ným zájemcům.

 Miluše Lešková

Příhodová, jedoucí za klub Strahovští 
osvoboditelé silnic, v  čase 38 minut a  2 
vteřiny. Její ztráta na vítěze činila 5 minut 
a 16 vteřin. Ve 12:50 odstartoval z náměstí 
hlavní závod, ve kterém byly dvě katego-
rie muži I a muži II. Celkem bylo do hlav-
ního závodu přihlášeno 19 závodníků, za 
muže I  jich startovalo 8 a  za muže II 11. 
Závod se jel 35  minut plus jedno kolo. 
Celkovým vítězem závodu Horažďovické 
kolo a  vítězem kategorie muži II se stal 
Jiří Reeh z  klubu Cyklo – Míčka Sušice 
v čase 43 minut a 45 vteřin. Druhý v pořa-
dí a  druhý v  kategorii muži II byl Michal 
Janeček z  klubu JIKO ČÁCHA SUŠICE, 
který za vítězem zaostal o pouhých 10 vte-
řin. Celkově třetí byl Jan Hubr z  klubu 
Cyklo Macner, který vyhrál svoji kategorii 
muži I a na prvního závodníka měl ztrátu 
35  vteřin. Po závodech dospělých už tra-
dičně startovaly závody dětí. Malí závod-
níci byli rozdělení do kategorií podle věku 
a každá kategorie měla i svojí vlastní trať. 
Celkem se na horažďovickém náměstí se-
šlo 52 malých cyklistů. Nejmladší závod-
nici, která se letos zúčastnila, bylo jeden 
a  půl roku a  s  pomocí tatínka také dojela 
do cíle. Všechny děti měly samozřejmě 
startovné zdarma a  za svoji snahu byly 
odměněny krásnými cenami věnovaný-
mi našimi sponzory, kterým bych tímto 
chtěla poděkovat. Dále chci také poděko-
vat všem, kteří pomohli závody připravit 
a  kteří pomáhali i  v  jejich průběhu. Dou-
fám, že se závodníkům u nás líbilo a že nás 
přijedou podpořit i příští rok.
Sponzoři závodu: HAPON, město Horaž-
ďovice, hotel Zlatý Jelen, Lion – Bohemia 
Sport s.  r.  o., TS Strakonice, Klempířství 
Korch, Lékárna U  Špitálníků, Rema Tur-
bo, Rint, Ježek, AVS, Triga oil.

Gabriela Panušková

Sportovní víkend 
O  posledním srpnovém víkendu se v  Ho-
ražďovicích sportovalo…

PRŮCHA OPEN CUP 2011 
V  rámci sportovního víkendu se opět 
uskutečnil volejbalový turnaj, tentokráte 
za účasti sedmi týmů. Pořadatelé přivítali 
tradiční domácí účastníky – Čtvrtek, Sta-
rou školu, Borgu, Druidy, ze Sušice tým 
Sešlost a nováčkem byli hosté z Kasejovic. 
Líté boje probíhaly ve dvou skupinách, 
kdy se do zápasů o  prvenství probojovaly 
týmy Čtvrtek a Průchovci, druhou dvojici 
tvořili volejbalisté Staré školy a Kasejovic. 
Velmi vyhecovaná semifi nálová utkání 
rozhodla o  fi nalistech, které tvořily týmy 
Čtvrtek a Kasejovice. Zápas o třetí místo, 
mezi Průchovci a Starou školou, nakonec 
nebyl sehrán, pro neúplný tým Staré školy. 
Finále bylo zkouškou psychické i zejména 
fyzické odolnosti, protože zápas narušil 
silný déšť. To však nic nemění na zaslouže-
ném vítězství mužstva kolem Miloše Boře. 
Jen škoda, že některý ze zápasů nenavští-
vil někdo  z radnice, aby se podíval na stav 
umělé plochy sportovního areálu. 

Václav Štěpán

HORAŽĎOVICKÉ KOLO 
V neděli 28. 8. se už tradičně na horažďo-
vickém náměstí konaly cyklistické závody 
Horažďovické kolo, které patří do seriálu 
Pošumavské ligy horských kol. Trať zá-
vodu vedla historickým centrem města, 
závodníci projížděli například zámeckým 
nádvořím, při řece kolem hradeb, Pra-
chatickou ( jihozápadní) bránou, kolem 
mastných krámků a kostela. Celková dél-
ka tratě byla 2200 metrů. Do prvního zá-
vodu, který odstartoval ve dvanáct hodin 
odpoledne z náměstí, bylo přihlášeno cel-
kem 19 závodníků. Společně jeli veteráni, 
ženy, junioři a kadeti. Největší zastoupení 
měla kategorie veteráni I  a  II, zúčastnilo 
se celkem 11 závodníků. Vedle nich se na 
startovní čáru postavili i  3 junioři, 1 ka-
det a  4 ženy. Jelo se 25 minut plus jedno 
kolo. Nejrychlejší v  cíli byl Michal Hrabý 
z  klubu JIKO ČÁCHA  Sušice, který trať 
zvládl za 33  minut a  19 vteřin a  vyhrál 
tedy i  svojí kategorii veteráni I. Kategorii 
veteráni II vyhrál Josef Fidranský z klubu 
CYKLOSERVEX – DURATEC, který za 
celkovým vítězem zaostal jen o  6 vteřin 
a  v  konečném pořadí skončil na 4. místě. 
Vítěz juniorské kategorie Michal Povolný 
z Klatov dojel 8. se ztrátou více jak minu-
ty na vítěze. Prvním kadetem byl Lukáš 
Kadlec, z  týmu AUTHOR TEAM STUP-
NO, který se umístil celkově na 2. místě 
se ztrátou pouhých 5  vteřin na prvního 
závodníka. Kategorii žen vyhrála Klára 

FOTOÚLOVKY
Dejte svůj hlas snímku, který vás 

nejvíce zaujal. Hlasovat můžete na 
www.knihovna.horazdovice.cz

od 1. 10. do 31. 10. 2011



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 9/2011 | 5

Městská knihovna 
ve spolupráci s oblastní charitou pořádá 

pro všechny milovníky knih

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
První setkání se uskuteční 

ve středu 5. 10. od 14.00 hod.
 ve společenské místnosti 

Oblastní charity Horažďovice.

Přijďte strávit příjemné chvíle 
nad poslechem zajímavých knih!

TÝDEN KNIHOVEN 
3.–9. října 2011 – 15. ročník 

15. kraj České republiky – kraj knihoven
V rámci Týdne knihoven bude pro 

čtenáře, kteří mají problémy s včasným 
vracením knih, vyhlášena AMNESTIE.

Nabízíme možnost 
REGISTRACE ZDARMA.

Program Městské knihovny Horažďovice 
najdete na poslední straně a na 

www.knihovna.horazdovice.cz. 

Pamětní deska 
Štěpána Karla Vydry
V letošním roce si připomínáme dvojí vý-
ročí významného horažďovického rodáka 
a  zakladatele Městského muzea, Štěpána 
Karla Vydry (1861–1911). Je to tedy 150 let 
od narození a 100 let od úmrtí. Bez práce 
tohoto obětavé nadšence bychom dnes 
nemohli provádět návštěvníky po našem 
muzeu a pyšnit se sbírkami.
V  90. letech 19. století proběhly v  Praze 
dvě celonárodní velké výstavy, které byly 
vyvrcholením úsilí dokázat všem, že čes-
koslovanský národ má stejnou hodnotu 
jako ostatní národy a  jeho historie je bo-
hatá a významná. Jednalo se Jubilejní vý-
stavu v  roce 1891 a  Národopisnou výsta-
vu českoslovanskou v  roce 1895. Oběma 
těmto velkým akcím předcházely menší 
výstavy v krajích.
V  roce 1894 probíhaly přípravy a  sběr 
materiálů na Krajinskou výstavu, která 
se uskutečnila na panském ostrově v roce 
1894. Na další rok byla plánována velká 
Národopisná výstava českoslovanská 

v Praze. Zde se poprvé setkáváme se jmé-
nem Štěpán Karel Vydra. V roce 1893 byl 
ustanoven Okresní národopisný odbor, 
který organizoval sběr všech památek na 
minulost, ať písemných, fotografi ckých 
nebo hmotných.V  čele tohoto sdružení 
dobrovolníků stál právě Vydra. Jeho na-
sazení bylo zřejmě od začátku veliké, do-
choval se zápis, kde si stěžuje na malou 
ochotu a pomalou práci ostatních. Burcu-
je všechny dobrovolníky a  vysvětluje, že 
pokud nechce pracovat ani jeden ani dru-
hý, tak třetí musí stihnout práci za všech-
ny. V každém případě se shromáždilo ve-
liké množství předmětů, dále archiválie, 
cechovní památky a  fotografi e. Expozice 
Horažďovicka na NVČ v Praze měla velký 
úspěch a fond sebraných předmětů utvořil 
základ našich muzejních sbírek. Celá his-
torie vzniku je doprovázena nedostatkem 
fi nancí a  obrovským osobním nasazením 
Vydry. Dá se říci, že byl motor, který hnal 
práci kupředu. V roce 1895 je rozhodnuto 
o založení muzea a v roce 1896 je založena 
Musejní společnost, která má vše potřeb-
né na starosti. Po dvou letech třídění a za-
pisování je muzeum pro veřejnost otevře-
no 8. 9. 1898. 
Vydra pokračuje v dalších sběrech, cíleně 
rozšiřuje sbírky a  jeho zásluhou máme 
např. velice kvalitní a  rozsáhlou sbírku 
s cechovní tématikou. Ve své době byl vy-
soce ceněn jako archeolog a historik, zpra-
coval a  uspořádal horažďovický archiv, 
který měl v té době 5 000 položek. Zapiso-
val také lidové zvyky a písně i v notových 
záznamech. Základem evidence našich 
muzejních sbírek jsou také dodnes Vydrou 
krasopisně psané inventární knihy. V plné 
práci a  s  dalšími plány na činnost umírá 
náhle Vydra v  srpnu 1911 na tyfus. Jeho 
úmrtím končí jedna velice důležitá kapito-
la v dějinách muzea. 
Jeho písemná pozůstalost se nám do-
chovala jen ve zlomcích. Rukopisy téměř 
nemáme a  články neuveřejňoval , dokud 
nebyl přesvědčen, že jsou bez chyb. Prací 
pro muzeum jeho činnost nekončila, byl 
řídícím učitelem ve škole a  členem řady 
spolků. Jediná fotografi e, kterou máme, je 
z tabla vojenských vysloužilců.
Vydrovy záznamy lidových písní u nás pro-
studovali pánové Martin Kaplan a  Josef 
Fiala, sběratelé lidových písní, kteří u  nás 
v  muzeu měli v  létě koncert. Budou tak 
laskavi, že nám některé ze zaznamenaných 
písní zahrají při odhalování pamětní desky.
Umělecký návrh pamětní desky vytvořil 
akad. mal. Petr Mika 

Zveme všechny zájemce k  nám do mu-
zea 13. října 2011 v  15. hod. Odhalíme 
pamětní desku a  společně si připomene-
me osobnost Š. K. Vydry. Ten v roce 1899 
vyslovil přání, aby muzeum vždy vzkvé-

talo a projevila se tak láska ke starým pa-
mátkám. Pevně věřím, že by s  námi náš 
zakladatel muzea byl spokojen a líbil by se 
mu rozvoj naší činnosti.

Hana Smetanová

… pár slov o návrhu 
Návrh pamětní desky zakladatele horaž-
ďovického muzea, Štěpána Karla Vydry, je 
koncipován tak, aby pamětní deska v sym-
bolické rovině vypovídala o  vzniku zcela 
nové instituce – muzea v  Horažďovicích. 
Z  tohoto důvodu je základní část pamětní 
desky provedena z většího kusu tmavé břid-
lice s přírodním, nevyhlazeným povrchem. 
Do této desky, která symbolizuje rozsáhlý 
a  dosud neutříděný základ pozdějších sbí-
rek, ze kterého Š. K. Vydra čerpal, je vsaze-
na menší deska – už z precizně opracované 
černé leštěné žuly, do níž je pískováním 
převedena podobizna zakladatele horažďo-
vického muzea, provedená podle jeho jedi-
né zachovalé fotografi e.
Tak, jako se Š. K. Vydra musel při zakládá-
ní muzea velmi podrobně zabývat různý-
mi detaily při tvorbě sbírek, jejich třídění 
a  zapisování, odráží tuto skutečnost i  jeho 
detailně provedená podobizna, na které di-
váka zaujme zejména pohled jeho očí – po-
hled nadšeného a pro věc zapáleného člově-
ka, který založením horažďovického muzea 
umožnil budoucím generacím i  po mnoha 
letech obdivovat odkaz jejich předků.
V  kontrastu se záměrnou „muzeální“ 
konzervativností levé části žulové desky 
je v  její pravé části s  údaji o  zakladateli 
muzea použit moderní typ bezpatkového 
písma, charakterizující současnou dobu 
vzniku pamětní desky. 
Autor dílo vytvořil bez nároku na autorský 
honorář a návrh věnuje Městu Horažďovi-
ce a Městskému muzeu v Horažďovicích.

Ak. mal. Petr Mika, 
autor návrhu pamětní desky
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Malí nohejbalisté 
vybojovali stříbro 
a čtvrté místo na 
MČR
Kadaň, Horažďovice – Stříbrné medai-
le, plus lichotivé čtvrté místo navrch, si 
odvezli z  5. mistrovství České republiky 
mladších žáků v  nohejbale trojic a  dvojic 
malí nohejbalisté TJ Sokol VYNK Horaž-
ďovice Hapon. 
V  Kadani poměřila poslední srpnový ví-
kend své síly prakticky celá tuzemská špič-
ka v  nejmladší kategorii. A  horažďovické 
naděje prokázaly, že do ní právem patří. 
Přitom po sobotním turnaji trojic nic nena-
svědčovalo tomu, že pro ně bude šampio-
nát úspěšný. „Nepovedl se nám klíčový zá-
pas ve čtvrtfi nále proti Peklu nad Zdobnicí. 
Nezvládli jsme roli favorita, dostali tvrdou 
lekci a po zásluze se loučili už v prvním kole 
pavouka,“ ohlédl se za prvním dnem mis-
trovství trenér Horažďovic Josef Slavíček. 
Do nedělního klání dvojic nastoupily dvě 
horažďovické formace – áčko v  sestavě 
Josef Slavíček, Filip Hokr a  béčko ve slo-
žení Marek Bartheldy, Martin Buriánek. 
A  oběma se dařilo. Áčko s  přehledem vy-
hrálo skupinu a  pak lehce v  play-off pře-
šlo přes Karlovy Vary i nebezpečné Plazy. 
Béčko zase způsobilo největší senzaci 
celého hracího dne, když po parádním vý-
konu vyřadilo jednoho z  favoritů, dvojici 
pražských Čakovic. 
V  semifi nále obě horažďovické sestavy 
narazily na sebe. Teprve po infarktové 
koncovce se posledním možným míčem 
radovalo z postupu do fi nále duo Slavíček, 

Hokr. „Na víc už jsme dosáhnout nemohli. 
Marek s  Martinem sice v  následném sou-
boji o  bronz dřeli, ale nedokázali ze sebe 
setřást zklamání z  promarněného postu-
pu do fi nále a podlehli Českým Budějovi-
cím. Áčko mělo zase ve fi nále velký respekt 
z nejlepšího hráče této kategorie – prostě-
jovského Ftačnika. Celkově mi ale všichni 
kluci udělali radost, a to nejen výsledkem, 
ale hlavně předvedenou hrou. Doufám, že 
jim tenhle úspěch dodá chuť do dalšího 
tréninku,“ uzavřel kouč Slavíček. 
Výsledky 5. MČR ml. žáků – trojice (14 týmů): 
1. Prostějov (Ftačnik, Spáčil, Chytil), 
2.  Čakovice, 3. České Budějovice, 4. Ža-
tec,… 8.–12. Horažďovice (Bartheldy, 
Hokr, Buriánek, Slavíček). 
Dvojice (16 týmů): 
1. Prostějov (Ftačnik, Spáčil, Chytil), 2. Ho-
ražďovice A (Slavíček, Hokr), 3. České Budějo-
vice, 4. Horažďovice B (Buriánek, Bartheldy). 

(hh)

Mladí nohejbalisté

Z RADNICE

Rada města 15. 8. 2011
bere na vědomí zápisy ze 4. a  5. jedná-
ní kulturní komise konaných ve dnech 
11. 7. 2011 a 4. 8. 2011 a schvaluje termí-
nový kalendář akcí na rok 2012 dle návrhu 
kulturní komise
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti STAFIS-KT s. r. o., na realiza-
ci díla „Oprava fasády a části střechy Tře-
bomyslice č. p. 1 – II. etapa“ s nabídkovou 
cenou ve výši celkem 476 246 Kč + DPH
schvaluje umístění pamětní desky 
Š. K. Vydry na budovu zámku č. p. 11
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti STAFIS – KT, s. r. o., na rea-
lizaci díla„Zateplení bytových domů Ho-
ražďovice – II. etapa“ s nabídkovou cenou 
ve výši 8 240 970 Kč vč. DPH
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
Sdružení fi rem Jindřich Lachout – Mon-
ToP, (vedoucí účastník sdružení) a  TE-
NERGO Brno, a. s., (účastník sdružení) 
na realizaci díla „Rozšíření systému CZT 
Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši 
5 257 568,80 Kč bez DPH

Rada města 29. 8. 2011
rozhodla o  přijetí nabídky na provede-
ní opravy kamenné zdi na pozemku p. č. 
st. 17 v  k. ú. Babín u  Horažďovic ve výši 
34 500 Kč
rozhodla o  přijetí nabídky společnosti 
ODYS, s. r. o. Nebahovská 1200, Pra-

chatice na provedení díla „Úpravy vy-
tápění knihovny, Horažďovice“ ve výši 
122 991 Kč + DPH
schvaluje pronájem nebytového prosto-
ru o  rozloze 1  000 m2, Strakonická 372, 
Horažďovice nájemci Kareš, spol. s.r.  o., 
Vilímovská 6, Praha 6 za účelem sklado-
vacích prostor na dobu určitou s platností 
od 1  9.  2011 do 31.  12.  2011. Nájemné je 
stanoveno ve výši 300 Kč/m2/rok
schvaluje darovací smlouvu se společností 
Šumava Net s. r. o., Jiřího z Poděbrad 234, 
Horažďovice (dárcem) a  městem Horaž-
ďovice (obdarovaným) na poskytnutí ne-
peněžního daru v  hodnotě 6  468  Kč (2  ks 
minikamery se záznamem a  1 ks kamery 
do auta) pro potřeby městské policie 
podporuje záměr Oblastní charity Horaž-
ďovice provozovat od 1. 1.2012 novou so-
ciální službu – Občanskou poradnu a roz-
hodla zařadit do rozpočtu na rok 2012 
příspěvek Oblastní charitě Horažďovice 
120 000 Kč účelově určený na zajištění so-
ciální služby Občanská poradna
schvaluje darovací smlouvu se společnos-
tí LYCKEBY AMYLEX a.  s., Strakonic-
ká  946, Horažďovice (dárcem) a  městem 
Horažďovice (obdarovaným) na přijetí 
peněžních darů v hodnotě 860 000 Kč na 
fi nancování základních a mateřských škol 
v Horažďovicích

Rada města 12. 9. 2011
rozhodla o  přijetí nabídky Mgr. Jiřího 
Fialy, akad. sochař, Zvíkovec 71, Zbiroh 
na provedení statického zajištění dříku 
a  oplechování hlavice Mariánského slou-
pu ve výši 24 000 Kč + DPH 
schvaluje zařazení do fi nančního plá-
nu pro rok 2011 příspěvkové organizace 
ZŠ Blatenská provedení nutné opravy ple-
chové střechy 1. pavilonu ZŠ a použití in-
vestičního fondu příspěvkové organizace 
ve výši 41 tis. Kč na fi nanční krytí opravy
schvaluje smlouvu s  DDM Horažďovice 
na využití části plaveckého bazénu pro vý-
uku plavání, potápění a horolezectví a po-
věřuje starostu města podpisem
souhlasí s pořízením 50 ks propagačních 
plastových karet KČT k příležitosti odha-
lení pamětní desky Š. K. Vydry
schvaluje smlouvu o  spolupráci mezi 
Českou zemědělskou univerzitou v  Praze 
a  městem Horažďovice. Předmětem této 
smlouvy je spolupráce smluvních stran 
při vzdělávání seniorů v  regionech, které 
bude zajištěno vzdálenou formou s  využi-
tím multimediálních kurzů. Středisko bude 
zřízeno při Městské knihovně Horažďovice

Rada města 19. 9. 2011 
na základě výsledků konkurzního řízení 
a doporučení konkurzní komise jmenuje 
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V E Ř E J N Ý I N T E R N E T

Vám poskytuje

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

pro občany Horažďovicka prvních 30 min
denně

3. TÝDEN V ŘÍJNU(17.10. - 21.10. 2011)

ZDARMA

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

s  účinností od 1. 10. 2011 Mgr. Jaroslavu 
Šimkovou, Horažďovice ředitelkou Zá-
kladní školy Blatenská ul., Horažďovice 
na dobu určitou do 30. 9. 2013
Rada města  Horažďovice děkuje  Mgr. Jo-
sefu Štěrbovi za dosavadní výkon funkce 
statutárního zástupce školy a přeje paní   
Mgr. Jaroslavě Šimkové mnoho úspěchů 
i pracovní spokojenost v nové funkci ředi-
telky školy.

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k  nedobrým zkušenostem 
s  úpravou zeleně ve městě i  v  integrova-
ných obcích chci prostřednictvím HO 
upozornit občany, aby včas podali žá-
dosti o  kácení stromů a  keřů rostou-
cích na městských pozemcích. Jedná se 
o  jednotlivě rostoucí stromy a  skupiny 
keřů, které byly v minulosti nevhodně vy-
sazeny v  blízkosti nemovitosti, o  stromy 
a keře nemocné a nevegetující a o stromy 
a  keře, které ohrožuji bezpečnost osob 
nebo hrozí poškozením staveb. Žádosti 
s  uvedením druhů stromů či keřů, par-
celního čísla (případně čísla popisného) 
a  s  uvedením důvodu kácení doručte na 
podatelnu Městského úřadu nebo přímo 
na Technické služby do 21. října 2011. 
Všechny včas podané žádosti budou 
předloženy k projednání Radě města tak, 
aby mohl proběhnout schvalovací proces 
do zahájení vegetačního klidu. Kácení 
stromů a keřů předchází další legislativní 
kroky ze strany orgánů ochrany krajiny, 
které vykonávají státní správu na území 
města a integrovaných obcí a po místním 
šetření a vydání rozhodnutí Odborem ži-
votního prostředí lze kácení realizovat. 
Žádám proto všechny občany, kteří chtějí 
provést jakékoliv úpravy městské zeleně, 
aby termín podání žádosti dodrželi. Ká-
cení, kromě havarijních stavů, lze pro-
vádět pouze v  období vegetačního klidu 
od 1. listopadu 2011 do 31. března 2012. 
Všechny žádosti podané po uvedeném 
termínu nebudou projednány a  budou 
muset být znovu podány v  říjnu 2012. 
Děkuji za pochopení. 

Ján Tropp,
Vedoucí Technických služeb

ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola
BAREVNÉ PODĚKOVÁNÍ
Celá školka proběhla rekonstrukcí 
a všechny třídy byly také vymalovány. Bo-
hužel v rozpočtu už se nenašla rezerva na 
nákup barev, a proto to chvilku vypadalo, 
že třídy budou vymalovány jen „nabílo“. 
Bylo nám líto, že by naše děti trávily tolik 
času v  jednotvárné třídě, a  proto jsme se 
dohodli, že barvy zaplatíme sami. Nako-
nec nám moc pomohla fi rma Petr Drázda, 
která nám poskytla barvy pro naše „Oveč-
ky“ zdarma. Děkujeme jim touto cestou za 
jejich sponzorský dar.

Rodiče a jejich dětičky

Křesťanská mateřská škola má v současné 
době 5 tříd a kapacitu 105 dětí. Již druhým 
rokem pracují v 5. třídě s názvem Žabičky 
naši předškoláci. Každé třídě je vyhraně-
no jedno dopoledne a  v  kolektivu stejně 
starých dětí zpívají, malují, cvičí a  pracují 
na úkolech, které jsou zaměřené na jejich 
snadný přechod do velké školy. Díky spolu-
práci s učitelkami základních škol víme, jak 
děti nejlépe připravit na vstup do velké ško-
ly. Hravou a  zábavnou formou se snažíme 
zažít s dětmi co nejvíce příjemných zážitků, 
ale přitom se zaměřujeme na nedostatky 
v  řeči, pozornosti, grafomotorice, zdoko-
nalujeme pohybové dovednosti apod. To 
vše se lépe procvičuje v menším kolektivu, 
kde je možný individuální přístup. Děti 
s  individuálním vzdělávacím plánem nebo 
vyžadující zvláštní péči, navštěvují tuto tří-
du hned dvakrát týdně a již na začátku roku 

je na dětech vidět snaha přiučit se něčemu 
novému. My věříme, že tak připravíme 
naše svěřence na bezproblémový přechod 
do školy, pomůžeme tím rodičům a všech-
ny děti budou za rok dělat radost i paní uči-
telkám v základních školách.

Veronika Mandáková, KMŠ

Střípky z Paloučku
Letošní školní rok jsme začali poněkud 
netypicky. Děti jsme přivítali až 5. září. 
Důvodem bylo to, že jsme během prázdnin 
Na Paloučku zažívali ROZSÁHLOU re-
konstrukci všech tří pavilonů. Patřila sem 
výměna všech oken a  vchodových dveří 
a  dále rozsáhlá a  komplikovaná výměna 
vodovodních rozvodů ve dvou pavilonech 
(hospodářský pavilon prošel rekonstrukcí 
již v loňském roce). Protože rekonstrukce 
byla náročná, bylo nutné přizpůsobit práci 
různých druhů, řemesel a to vše napláno-
vat tak, abychom mohli na začátku nové-
ho školního roku přivítat naše děti s jejich 
rodiči (část prací probíhala za provozu 
v  červenci). Chtěla bych poděkovat všem 
zaměstnancům, kteří přerušili svoji dovo-
lenou a nasadili všechny své fyzické i psy-
chické síly k  tomu, abychom mohli naši 
školičku opět uvést do provozu (pracovalo 
se i  o  víkendu). Děkuji také dobrovolní-
kům za jejich pomoc.
Vnitřní prostory naší školky jsou vkusně 
a  moderně zařízené a  v  současné době je 
využívá 112 dětí. Nejsou ještě dokonče-
né další práce na venkovních prostorách 
budov – zateplení obvodových zdí a  stře-
chy. Z  toho důvodu musely být upraveny 
příchodové vstupy do MŠ. Prosím rodiče 
o trpělivost a zároveň o bedlivé dodržování 
bezpečnosti při pohybu v  prostorách are-
álu MŠ. Věřím, že práce budou v  termínu 
dokončené a naše školka bude mít podobu 
hodnou Paloučku.

Palouček u zubaře…
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Na Paloučku neleníme. Přivítali jsme již 
první velmi zajímavou návštěvu. Studen-
ti zubního lékařství UK Praha – Terka 
a  David – děti názorně za pomoci pohád-
ky a přímých zkušeností učili, jak správně 
pečovat o  svoje zoubky, jak používat zub-
ní kartáček a  jaké jíst potraviny, aby byly 
zoubky zdravé. Studentům moc děkujeme, 
jejich návštěva vzbudila v  dětech nadšení, 
a proto jsme se domluvili podle studijních 
možností mediků na návštěvě další.
Hezké podzimní dny z Paloučku.

 Bc. Marie Sládková

ZŠ Blatenská 
VÝLET DO PRAHY
Ve středu 14. září se žáci 7.A, 7.B a 8.B vy-
dali na exkurzi do Prahy. Na Pohořelec jsme 
dorazili po deváté hodině. Cestou k  Hra-
du jsme se zastavili u  Černínského paláce 
a  u  Lorety. Prohlídku Hradu jsme zahájili 
v  Katedrále sv. Víta, kde jsme sestoupili 
i do podzemí, do hrobky, v níž jsou uloženy 
ostatky největších českých králů. Ve Sta-
rém královském paláci jsme byli překva-
peni ohromnou velikostí Vladislavského 
sálu. Prohlédli jsme si repliku korunovač-
ních klenotů. Další zastávkou byla bazilika 
sv. Jiří a pak jsme přešli do Zlaté uličky, kte-
rá se nám moc líbila. Sledovali jsme střídání 
hradní stráže. Překvapilo nás, že takovou 
funkci vykonávají i  ženy. Nerudovou ulicí 
jsme došli do kostela Panny Marie Vítězné. 
Spolu s turisty z celého světa jsme obdivo-
vali Pražské Jezulátko a  jeho šatičky. Přes 
kouzelnou Kampu a  Karlův most jsme se 
přesunuli do Náprstkova muzea na Starém 
Městě. Zhlédli jsme expozici americké kul-
tury a  nezapomenutelnou výstavu egypt-
ských mumií. Z mostu Legií jsme sledovali 
činnost zdymadla na Vltavě. Prohlídka Pra-
hy a  jejích památek trvala celý den, domů 
jsme se vrátili až večer. Velmi se nám tam 
líbilo a rádi bychom se tam znovu podívali. 

 Jiří Křesák, 6.B

Před královskou hrobkou 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY BLATENSKÁ 

V loňské školní fotosoutěži s tématem 
ZVÍŘE pětadvacetičlenná porota 
anonymně posoudila práce 16 soutěžících. 
Jako nejlepší byla oceněna fotografi e 
jiřiček, které zachránil a vyfotografoval 
Tomáš Pikeš. Chceme vás seznámit se 
snímkem i textem vysvětlujícím okolnosti 
jeho vzniku. Zároveň vyhlašujeme téma 
pro letošní ročník fotografi cké soutěže. 
Žáci naší školy mohou zaslat své fotografi e 
na téma VODA VE VŠECH PODOBÁCH 
do 20. března 2012 na adresu foto.zs@
seznam.cz. 

 Mgr. Blanka Štěrbová

JIŘIČKY
Hnízdo bylo postaveno v  rohu nepoužíva-
ných dveří. Někdo dveře otevřel a  hnízdo 
spadlo. Ptáčata ležela na zemi. Kdyby je tať-
ka nevzal domů, asi by je přejel traktor nebo 
snědla kočka. Taťka přinesl ptáčky domů. 
Začali jsme je krmit. Napřed jsme jim museli 
rozevírat zobáčky, ale za pár dní je už otevíra-
li sami. Měli jsme je už asi dva týdny a museli 
jsme jim dávat kolem čtyř set much denně. Je-
den byl silnější a dva slabší. Odnesli jsme je na 
zahradu a jeden z nich nám uletěl. Další dva 
jsme vyfotili a poslali do soutěže. 

Tomáš Pikeš

ZŠ Komenského
BRANNÝ DEN 
Branný den nemají jen Šmoulové ve své 
vesničce, ale máme ho i  my, žáci ZŠ Ko-
menského.
V pátek 2. září, hned po zkoušce evakuace, 
zahájila branný den paní ředitelka. Jed-
notlivé třídy se podle itineráře rozešly na 
určená stanoviště, která pro nás již potře-
tí vzorně nachystali vojáci ze strakonické 
posádky. Na školním hřišti jsme si mohli 
vyzkoušet střelbu na kovový terč nebo dře-
věný špalík. Zajímavé bylo stanoviště spo-
jovací techniky. Volali jsme různými druhy 
vysílaček. U  „zbraní“ nám voják nejprve 
popsal současnou výzbroj české armády, 
a pak se zájemci pokoušeli vystavené zbra-
ně rozložit a složit. Pod tajuplným názvem 

POZVÁNKA ZŠ KOMENSKÉHO 
HORAŽĎOVICE NA KROUŽEK 

„HURÁ DO ŠKOLY!“
Vedení a učitelky ZŠ Komenského Horaž-
ďovice zvou budoucí prvňáčky a jejich ro-
diče na kroužek „HURÁ DO ŠKOLY!“, ve 
kterém se děti nenásilnou formou připraví 
na povinnou školní docházku.
Náplň kroužku: 
hry zaměřené na sluchovou 
a zrakovou přípravu
uvolňovací cviky
cvičení pozornosti
vytváření jednoduchých matematických
představ
rytmické a pohybové hry
Zájemci o  kroužek si mohou vyzvednout 
přihlášky od 1. září 2011 v ředitelně základní 
školy nebo v  mateřských školách. Vyplněné 
přihlášky odevzdávejte v  ředitelně základní 
školy či v mateřských školách do 16. září 2011.
Lekce budou probíhat vždy v pondělí v době 
od 13.00 do 13.45 hodin.
Zahajujeme 3. října 2011 a  končíme 5.  pro-
since 2011 závěrečnou lekcí, které se mohou 
zúčastnit i rodiče.
Děti navštěvující MŠ budou ze školky vy-
zvednuty a  opět odvedeny zpět pedagogic-
kým dozorem.

Na setkání se těší 
vedení školy a pedagogický sbor

topografi e se skrývaly ukázky práce s ma-
pou a buzolou. Poslední, co nás na školním 
hřišti čekalo, byl skok do dálky z  místa. 
Disciplínu zařadil pan učitel Herman, aby 
prověřil naši zdatnost po prázdninách. 
Další stanoviště se nacházela za bazénem 
(děkujeme FK  Horažďovice za poskytnu-
tí prostoru tréninkového hřiště). U  hodu 
granátem bylo úkolem trefi t se do jednoho 
ze tří čtverců. Protichemická ochrana se 
nám moc líbila. Po krátkém povídání jsme 
si mohli ve dvojicích zasoutěžit v  oblékání 
protichemických oděvů. Moc nám slušely. 
K oblíbeným stanovištím každoročně patří 
lanové centrum, nezklamalo ani letos.
Celý branný den se na nás usmívalo sluníčko, 
nemuseli jsme sedět v lavicích, užili jsme si.
Děkujeme všem, kteří pro nás branný den 
připravili.

 Kristýna, Adriana, Aneta a Jakub ze 7. A

Branný den v Komenské

Ptáčata
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Magická hranice 
300 žáků překonána! 
Střední škola Horažďovice se může v září 
pochlubit nejvyšším počtem žáků ve své 
historii.
V  době, kdy středním školám počty žáků 
klesají, Horažďovice naopak připisují na 
své konto téměř čtyřicet žáků navíc oproti 
loňskému roku. 
Co je důvodem nebývalého přílivu žáků? 
Zajímavé a  na trhu práce žádané obory, 
atraktivní prostředí, kreativní pedago-
gický sbor, promyšlené výukové postupy 
a  motivující atmosféra, kvalitní materi-
ální zázemí. V průběhu studia se žáci zú-
častňují četných výstav, exkurzí a soutěží, 
některé obory také školních i  městských 
kulturních a  společenských akcí, při kte-
rých uplatňují nabyté znalosti a  doved-
nosti a získávají cenné zkušenosti. Za pro-
duktivní práci v rámci odborného výcviku 
jsou žáci odměňováni. Tím vším škola vy-
tváří žákům výborné studijní podmínky.

Studijní obory ( jsou ukončené maturi-
tou a  jejich absolventi mohou pokračovat 
v  dalším studiu na  vyšších odborných 
i na vysokých školách):

GRAFICKÝ DESIGN (82-41-M/05)
Do čtyřletého studia jsou žáci přijímáni 
na  základě talentových zkoušek a  dalších 
kritérií přijímacího řízení. Absolventi bu-
dou připraveni pro výkon odborných čin-
ností v  široké oblasti propagační tvorby, 
v grafi ckých studiích, reklamních agentu-
rách, jako výtvarní redaktoři, designéři ve 
výstavnictví, v  obchodních organizacích 
apod. Příležitosti se otevírají v dalším stu-
diu i na poli samostatné výtvarné činnosti. 

GASTRONOMIE (65-41-L/01)
V  čtyřletém studiu žáci získávají znalosti 
z  technologie, ekonomiky, organizace, 
účetnictví, z  oborů fyziologie, výživy, 
hygieny, léčebné výživy, cestovního ru-
chu a  všeobecně vzdělávacích předmětů 
včetně  jazyků. Praktické vyučování pro-
bíhá ve  škole, na smluvních pracovištích 
i  v  zahraničí. Kvalifi kaci si žáci dále roz-
šiřují v  odborných kurzech (barmanský, 
sommeliérský, baristický, carvingový, 
cukrářský, kurz práce s konvektomatem). 
Absolventi se mohou uplatnit v  gastro-
nomických  podnicích zejména ve  vyšších 
provozních funkcích.

PODNIKÁNÍ (64-41-L/51)
Do tohoto studijního oboru přijímáme 
absolventy středních odborných učilišť se 
zaměřením na obchod, služby a technická 
povolání. Dvouleté studium je ukončeno 
maturitní zkouškou. V  průběhu studia 
vykonávají studenti sedmidenní praxi 
na  vybraných provozech. Absolventi jsou 
připraveni vykonávat provozní, ekono-
mické, obchodní a  administrativní čin-
nosti v podniku a samostatně podnikat.
 
Učební obory ( jsou ukončené výučním 
listem; jejich absolventi mohou pokračo-
vat ve dvouletém maturitním studiu):

ARANŽÉR (66-52-H/01)
Absolventi učebního oboru Aranžér se uplat-
ní ve společnostech obchodu a  služeb, re-
klamních agenturách, výstavnictví a propa-
gační činnosti. Žáci získávají výtvarné cítění 
i řemeslnou zručnost, seznamují se s různý-
mi materiály a jejich zpracováním, aranžová-
ním výloh a výstav, propagací, počítačovým 
zpracováním návrhů apod. Po týdnech se 
střídá teoretické vyučování s odborným vý-
cvikem. Ten probíhá ve škole, ve třetím roč-
níku pak i ve fi rmách v místě bydliště. 

CUKRÁŘ (29-54-H/01)
Absolventi učebního oboru Cukrář nacháze-
jí uplatnění zejména v  cukrářské, případně 
cukrovinkářské výrobě (menších a  středně 
velkých cukrárnách i  hotelech) a  v  obcho-
dech s cukrářskými výrobky. Žáci se učí 
samostatné práci, správnému zacházení se 
surovinami, dodržování technologických 
postupů a osvojují si pravidla slušného cho-
vání a ve školní prodejně se učí komunikovat 
se zákazníky. Teoretické i praktické vyučo-
vání probíhá v  týdenních cyklech v  budově 
školy. Při praktickém vyučování se žáci se-
známí se širokým spektrem cukrářských 
prací. Zájem o naše cukrářské výrobky svěd-
čí o dobré práci našich učitelů a žáků. 

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK (65-51-H/01)
Připravuje žáky pro výkon povolání ku-
chaře a  číšníka v  hotelech, restauracích 
a  pohostinstvích. Žáci se učí správnému 
zacházení se surovinami, zásady racionál-
ní výživy, zvládají přípravu teplých a stude-
ných pokrmů, pravidla jednoduché i složité 
obsluhy a  společenského chování. Výuka 
probíhá v týdenních intervalech teoretické-
ho a praktického vyučování. Praktické vyu-
čování probíhá v odborných učebnách a ve 
vyšších také na smluvních pracovištích.

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 
(41-55-H/01)
Tradiční obor připravuje žáky pro výkon po-
volání opravář zemědělských strojů a zaříze-
ní užívaných v zemědělství i mimo něj. Žáci 
se učí samostatné práci, řemeslné zručnosti, 
správné obsluze  strojů, dodržování tech-

nologických postupů a  osvojují si pravidla 
slušného chování. Velký důraz je kladen na 
dodržování bezpečnosti práce. Součástí tříle-
tého studia je i odborný výcvik, který probíhá 
ve školních dílnách a na smluvních pracoviš-
tích. Žáci mohou získat řidičské oprávnění 
skupin B, C a T; absolvovat svářečské kurzy. 
A jaké překvapení tentokrát připravujeme? 
V  půdních prostorách právě vzniká archi-
tektonicky velmi zajímavý výtvarný ateliér. 
Bude sloužit zejména uměleckým oborům 
Grafi cký design a  Aranžér, ale jistě ho při 
různých příležitostech využijí i  ostatní 
žáci. Se slavnostním otevřením počítáme 
v  měsíci listopadu. Ateliér bychom rádi 
ukázali veřejnosti při dnech otevřených 
dveří 4. listopadu a 9. prosince. 

 Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

SPOLKY 

Nový školní rok v DDM 
a Přírodovědné stanici 
LÉTO V DDM
Letošní léto bylo v  horažďovickém Domě 
dětí a  mládeže, potažmo i  v  Přírodovědné 
stanici, ve znamení personálních změn, 
které do jisté míry ovlivní fungování obou 
našich zařízení. Považujeme proto za důle-
žité o této skutečnosti zpravit své okolí. 
V srpnu odešli do penze dlouholetí zaměst-
nanci DDM manželé Bláhovi, kterým tímto 
velmi děkujeme za vše, co pro smysluplné 
naplňování volného času nejen horažďovic-
kých dětí udělali. Členové kroužků, které 
manželé Bláhovi vedli, se ale nemusejí obá-
vat, že by se s nimi již nepotkávali. Při tvorbě 
nové programové nabídky jsme zachovali 
osvědčené a oblíbené kroužkové tituly, jako 
je keramika, práce se sklem, či modelářské 
kroužky. Kromě těchto a  několika dalších 
tradičních kroužků letos nabízíme i  novin-
ky, které by neměly ujít Vaší pozornosti. 
Kromě dvou příměstských a  třech pobyto-
vých táborů nás v  létě zaměstnávaly pře-
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devším práce na přípravě projektu rekon-
strukce Podbranského mlýna, ve kterém 
zamýšlíme vybudovat centrum environmen-
tálního vzdělávání. Program centra bude 
tématicky vázaný na krajinu řeky Otavy 
a environmentální problematiku současnos-
ti. Za úspěch považujeme získání silného 
zahraničního partnera projektu, kterým je 
Bavorský národní park. Začátkem září t.  r. 
jsme podali projektovou žádost do programu 
přeshraniční spolupráce Česko–Bavorsko, 
nyní pokračujeme v legislativním boji v rámci 
různých správních řízení a netrpělivě čekáme 
na leden 2012, kdy by se mělo o podpoře na-
šeho projektu rozhodnout. Držte nám palce!

PROGRAMOVÉ NOVINKY
Téměř polovina z  pohybových a  herních 
kroužků je naprostými novinkami, není 
tedy jednoduché zvolit tu nejzajímavěj-
ší, přesto se o  to pokusíme ve stručném 
výčtu. Již v  září nás potěšil velký zájem 
o Zumbu Junior, která je trendovou zále-
žitostí a  v  našem DDM ji děti učí profe-
sionální učitelka tance Darina Vernero-
vá. Za zmínku stojí i nově rozjetá jóga či 
méně ladný, leč o to napínavější Ultimate 
Frisbee – stále oblíbenější sport hraný 
s létajícím talířem. Nelze opomenout ani 
po letech obnovený střelecký kroužek 
(Sniper) či kroužek pro terénní cyklisty, 
zvaný cykloTREK. Velmi jsme zvědavi na 
odezvu u  Geocachingu – moderní turis-
ticko-orientační hry, která se stává oblí-
benou hrou jednotlivců i celých rodin po 
celém světě, Česko nevyjímaje.
Na poli technickém je zásadní novinkou za-
ložení mechatronické dílny s  modelovými 
CNC stroji, tedy přesnými stroji řízenými 
počítačem, na kterých je možné vyrábět 
jednoduché obrobky. V  nabídce rukoděl-
ných kroužků najdete tituly jako Kreativ-
ní dílna, Tvoření s  textilem či Šikulka pro 
nejmenší. Novinkou je Mladý záchranář 
a  mezi jazyky pak francouzština a  anglic-
ký jazyk pro mladší děti. Krokem směrem 
k  uspokojení alternativních potřeb dětí je 
nově otevíraný kroužek dyslexie, na kterém 
se bude dětem věnovat speciální pedagog. 
Pomyslnou berličku podáváme i  dětem, 
kterým nejde chemie či jiné přírodovědné 
disciplíny (doučování). 
Nejvýraznější změny v  nabídce kroužků 
zaznamenává Přírodovědná stanice, která 
přidala nové kroužky jako např. Akva-te-
ra, Chovatelský, Myslivecký, Ornitologic-
ký či kroužek pro zájemce o  chov bezob-
ratlých živočichů (Skarabeus). Novinkou 
je rovněž kynologický výcvik pro děti a je-
jich psí miláčky, organizovaný na cvičišti 
Loreta a vedený Romanou Krásnou.

AKCE A KLUBY 
V říjnu Vás zveme do zámku na Podzimní 
dílnu, ve které si přijdou na své celé rodi-

ny – budeme zdobit hnětynky a  vyrábět 
draky (So 15. října od 13.00) a následnou 
Drakiádu s  předváděčkou neobvyklých 
dračích modelů (Ne 16. října od 14.00). 
Jeden páteční večer zasvětíme cestopis-
nému výletu do Jižní Ameriky v  podání 
fotografa a  cestovatele Tomáše Hrůzy 
(Pá 21. října od 19.00; sál DDM). 
Kompletní nabídku volnočasových akti-
vit najdete na webových stránkách www.
ddm-hd.cz, tamtéž je ke stažení i přihláš-
ka na kroužky. 

 Tomáš Pollak, DDM Horažďovice

Mateřské Centrum 
Křesťanského 
společenství 
Horažďovice…
po prázdninách opět otevřelo dveře ma-
minkám s  malými dětmi k  pravidelnému 
setkávání. Školička, jak našim středeč-
ním aktivitám také říkáme, je vhodná pro 
předškolní děti a je pro Vás otevřena kaž-
dou středu od 9.00 do 11.30 hodin. Snaží-
me se zde spojit pohodu a relaxaci pro ro-
diče i prarodiče se zábavou a rozptýlením 
pro děti. Děti si mohou u  nás pohrát, se-
známit se s novými kamarády, začlenit se 
do kolektivu, naučit se písničkám, říkan-
kám i  tělesným dovednostem. Program 
pro děti máme vždy připraven. Nejprve si 
zacvičíme, zaběháme, zazpíváme, povíme 
si říkanky, zazpíváme ukazovací písničky 
a  zahrajeme si pohybové kolektivní hry. 
Poté máme svačinku. Když se občerství-
me, začíná druhá část programu a  tou je 
výtvarná činnost. Pokaždé děláme něco 
jiného, modelujeme, malujeme, tiskáme, 
vyrábíme a tvoříme co se dá, s přihlédnu-
tím i k ročním obdobím a svátkům. Sna-
žíme se, aby se děti u nás cítily přijímané 
a spokojené, abychom našim společným 
programem rozvíjeli jejich schopnosti 
a  dovednosti a  tím pomáhali ke zdravé-
mu utváření jedinečné osobnosti kaž-
dého z  nich. Teplý šálek čaje a  příjemně 
a užitečně strávené středeční dopoledne 
je zde pro Vás!
Na nové tváře se těší 

Alena Ledvinová, Radka Nosková 
a Marie Polešová za MC KS HD

Mateřské centrum 
Dráčkov 3, o. s. 
Úterý 4. 10. OTEVÍRÁME
Dovolujeme si pozvat všechny dětičky 
(0–4  roky) a  jejich doprovod do nově ote-
vřených prostor našeho mateřského centra. 
Najdete nás na adrese Žižkova 757 (bývalý 
katastrální úřad, vedle potravin).
Přes prázdniny jsme se přestěhovali z  pro-
najatých prostor v  Mateřské školce a  nový 
školní rok začínáme úplně v novém.V novém 
prostředí, s  novým odhodláním, s  novými 
plány a možnostmi. Věříme, že se u nás bude 
líbit nejen našim „starým Dráčkům“, ale že si 
k nám najdou cestu i nové dětičky, které čeká 
velká herna plná hraček a překvapení.
Touto cestou bych také ráda poděkovala všem 
maminkám, které pomáhaly s úklidem a vý-
zdobou. Velká část celého stěhování byla fi -
nancována z dotace Plzeňského kraje, ale dík 
patří také fi rmě Teraso, s. r. o., která zajistila 
vymalování celých prostor, dále pak p. Dob-
řemyslovi, který nám prodal za symbolickou 
cenu nábytek (včetně montáže), p. Krskovi za 
instalaterské práce, p. Chalupnému za mon-
táž lavic a věšáků do šatny, panu Voskovi za 
pokládku koberce a v neposlední řadě i Měs-
tu Horažďovice, které nám darovalo dětské 
stolky a židličky. Čeká nás ještě hodně práce 
a stále je co zlepšovat a dodělávat, ale to vše 
musíme zvládnout za provozu.
Přijďte a sami posoudíte, jak se nám práce 
daří.
Na všechny se moc těšíme.
Otevírací doba Po–Pá 9.00–12.00
Info na www.drackov-webnode.cz

 Vaše Dračice

Pěvecký spolek 
Prácheň 
Pěvecký spolek Prácheň se nyní nachází 
ve velmi složité situaci. Ve druhé polovi-
ně prázdnin jsme řešili zásadní existenční 
problémy, ale podařilo se nám dojednat 
spolupráci s  novým sbormistrem panem 
MVDr.  Stanislavem Smitkou, který má 
mnoho zkušeností s prací v klatovském Šu-
mavanu. Díky jeho ochotě zapojit se do čin-
nosti Práchně okamžitě, jsme mohli i nadá-
le jednat o  společném vystoupení našeho 
sboru a  žáků hudebního oboru Základní 
umělecké školy v  Horažďovicích. Pro nás 
ani pro žáky ZUŠ není jednoduché vystu-
povat tak brzy po prázdninách, ale tento 
koncert se nemohl konat jindy.
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Projekt je fi nancován z prostředků Evrop-
ské unie, Nadace O2, MŠMT ČR, Plzeň-
ského kraje a Města Horažďovice. 

Skautské středisko 
Prácheň 
HRY, ZÁŽITKY, NOVÉ POZNATKY, 
KAMARÁDI… 
Skautské schůzky
Hvězdičky (holky 6–11 let) 
pátek 16.00–18.00 v Domečku na Panské
Tygříci (kluci 6–11 let)
pátek 16.00–18.00 v Domečku na Panské
Perly (holky 12–16 let)
pátek 17.00–19.00 v Domečku na Panské
Modré želvy (kluci, 12–16 let)
pátek 17.00–19.00 v Loděnici na Ostrově

Jak se ve skautu bavíme?
Program je přizpůsoben věku dítěte. S dět-
mi si hrajeme, soutěžíme, občas něco vyrá-
bíme, učíme je novým věcem, snažíme se 
u nich hrou a působením v partě vrstevníků 
vytvořit dobré návyky, např. ohleduplnost 
k lidem i k přírodě a další hodnoty.
Pravidelně se s  dětmi scházíme v  pátek 
odpoledne. Snažíme se je vytáhnout ale-
spoň jednou do měsíce pryč z  města (od-
polední, jednodenní či vícedenní výlety) 
a v létě pořádáme 14denní tábor (vždy na 
začátku července).
Kdo se o děti stará?
Děti jsou v  dobrých rukou vedoucích. Jsou 
to rozumní a zodpovědní mladí lidé, všichni 
mají dlouhodobou praxi s prací s dětmi. Aby 
mohli vést oddíl, musí postupně složit dvě 
zkoušky, které obsahují poznatky z pedago-
giky, psychologie, právních předpisů, zdra-
vovědy a zásad bezpečnosti. Každý vedoucí 
musí absolvovat také zdravotnický kurz.

Skautské středisko Prácheň, 
strediskoprachen.skauting.cz

Jana Mráčková, vedoucí střediska
731 415 596, janee@seznam.cz

DRAKIÁDA
Zveme Vás na společné pouštění draků

Dračí řidičáky, drakoopravna, 
hry, diplomy aj.

Loreta 16. 10. 2011, 14.00–16.00 hod.

Volnočasový klub DOK 
Do klubu přichází 40 návštěvníků za den. 
Přijď taky.

OTEVÍRACÍ DOBA
Kulečník, ping pong, počítače, hry a další 
– zadarmo
KDY   V KOLIK  PRO KOHO
ÚT    14–18 hod.  (10–21 let)
ST    14–18 hod.  (10–21 let)
     18.30 Zumba s Rendou 
     (pro mládež do 26 let, zadarmo)
ČT    14–18 hod.  (13–26 let)
PÁ    14–19 hod.  (10–21 let)
NE    14–17 hod.  (9–26 let)
V neděli bez počítačů a internetu.

ProHD, o. s. 
VÝZVA PRO AKTIVNÍ LIDI

ProHD, o. s., tedy občanské sdružení 
Pro Horažďovice, je nezisková organi-
zace, která vznikla s  cílem postupně 
zaplnit mezery ve společenském dění 
v Horažďovicích. S radostí se pokusíme 
pomoct každému s  dobrým nápadem, 
stačí se na nás obrátit – máme zkuše-
nosti se získáváním menších grantů 
(do 100 tis.), organizační zkušenosti, 
máme prostory i  nějaké to vybavení. 
Máte už dlouho v hlavě nápad? Chtě-
li byste promítnout fi lm, uspořádat 
seminář na nějaké téma, výtvarný či 
jiný kurz, menší kulturní akci (hudba, 
amatérské divadlo, …), setkání milov-
níků sci-fi , cokoliv (iniciativě se meze 
nekladou) – a nemáte prostor, potřeb-
né vybavení, pomůcky či materiál, ale 
nechybí Vám nadšení a schopnost něco 
dotáhnout do konce? 
Vás hledáme a vy hledáte nás:) 
Ozvěte se na 731 415 596 
či janee@seznam.cz. 
Těšíme se na spolupráci.

Jana Mráčková, za o. s. ProHD

16. září jsme si na výše zmíněném koncertě 
připomněli 170. výročí narození Antonína 
Dvořáka (narozen 8. 9. 1841). Během kon-
certu zazněly jeho klavírní skladby, sólový 
i  sborový zpěv. Sbor má stále problémy 
s klavírním doprovodem. Pro tento koncert 
se této role skvěle ujala paní Zora Ponico-
vá, učitelka hry na klavír na ZUŠ. Tímto 
bych jí velice rád ještě jednou poděkoval. 
Myslím si, že se jednalo o  velmi povedené 
vystoupení a můžeme jen doufat, že společ-
né akce Práchně a ZUŠ budou někdy v bu-
doucnu pokračovat. 
Nyní se již budeme pilně připravovat na 
vánoční koncerty. O našich aktivitách Vás 
samozřejmě budeme včas informovat na 
stránkách Horažďovického obzoru nebo si 
je můžete najít na stránkách našeho sboru: 
www.psprachen.cz. 

Martin Petrus, pěvecký spolek Prácheň

Kolik to stojí?
Registrace se platí až v  prosinci, do té 
doby má dítě dost času se rozmyslet, jestli 
se mu ve skautu líbí. Poplatek činí 350 Kč 
(300 Kč za dalšího sourozence), zahrnuje 
i  zdravotní pojištění úrazů na našich ak-
cích a dvouměsíčník pro děti.

S  hlubokým zármutkem oznamu-
jeme, že nás dne 10. 9. 2011 navždy 
opustil horažďovický rodák pan 
Jedlička Jiří. Přestože žil a  bydlel 
s  rodinou v  Teplicích, rodné Horaž-
ďovice miloval a  pravidelně je na-
vštěvoval. Se svými vzpomínkami 
z dětství prožitého na Hůrce a na léta 
válečná, se podělil se čtenáři Horaž-
ďovického Obzoru několika svými 
příspěvky, kde zavzpomínal na své 
kamarády především z  Boubína, 
Horažďovic a okolí. V létě se přijel se 
svým rodným městem a  kamarády 
rozloučit. Podlehl těžké nemoci, kte-
ré odolával 2 roky, ve věku 85 let.

 Pavel Jedlička, syn
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Sbor 
dobrovolných hasičů
PŘIBYSLAVSKÝ PYROCAR
Tři dny přes tři kraje jela historická ha-
sičská vozidla propagační jízdu, kterou 
zvala na letošní sraz hasičských vozidel 
Pyrocar. Současně připomínala i 120. vý-
ročí založení Zemské ústřední hasičské 
jednoty Království českého, z  jehož tra-
dic vychází dnešní Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. 
27. srpna přesně v  11 hodin se 333 ha-
sičských vozidel rozhoukalo a tím začalo 
oficiálně třetí celorepublikové setkání 
hasičských automobilů a  jejich osádek 
Pyrocar 2011. 
Pozdravit jej přišla celá řada ofi ciálních 
hostů. Především pak hejtman kraje Vyso-
čina Jiří Běhounek, náměstek generálního 
ředitele Hasičského záchranného sboru 
České republiky plk. ing. František Zadina 
a  další. Vše naznačovalo, že ústřední den 
Pyrocaru bude slunečný. Hodinu po slav-
nostním zahájení se však nad Vysočinou 
začaly zatahovat zlověstné mraky. Ochla-
dilo se, ale nic neubralo na intenzitě dobré 
nálady více než 30 000 účastníků největší-
ho letošního setkání hasičů. 
„Vznikla tu nová tradice, která nemá ob-
doby,“ řekl starosta Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a  Slezska ing. Karel Richter. „Je 
bezpochyby úspěšná a  pevně věřím, že 
se bude dalšími ročníky nadále rozvíjet.“ 
„Nejúžasnější je, v  jakém perfektním sta-
vu požární technika do Přibyslavi přijela. 
Klobouk dolů, jak se o ni dobrovolní hasiči 
starají,“ doplnil jeho slova plk. Zadina. 
Hasiči si měli navzájem o čem povídat a pře-
dávali si zkušenosti. Ukázalo se, že i  starší 
technika se dá modernizovat různými způ-
soby. A  to právě plnilo účel přibyslavského 
setkání. Celé odpoledne a večer zněla areá-

lem hudba různých žánrů a hosté se účast-
nili zajímavých ukázek nejen hasičů. Ko-
lem sedmnácté hodiny však prudká změna 
počasí a  nepříjemný déšť narušily průběh 
hezké akce. Její organizátoři ale neúnavně 
pokračovali dále ve své práci a  parádní oh-
ňostroj ve fi nále tak patřil hlavně jim. 
Z hasičských novin vybral a krátil

 Karel Halml 

Svaz zdravotně 
postižených 
v Horažďovicích
Postřehy z  členské schůze, která se konala 
5. 9. 2011 v kulturním domě v Horažďovicích.

Dívky z  tanečního kroužku v  Horažďovi-
cích, které předvedly orientální tance, pod 
vedením paní Lucie Tyrpeklové. Byla tak 
laskavá, že ještě o  prázdninách svolávala 
své svěřenkyně, aby se vystoupení hned po 
nástupu do školy mohlo uskutečnit.

Výrobky naší členky paní Roubové z  Ho-
ražďovic, které jsou srovnatelné s  výtvar-
ným uměním. Byla ochotná nám ukázat, 
co vznikne, když je nápad a  šikovné ruce. 
Svému koníčku věnuje všechen volný čas. 
Dostali jste chuť na cukroví? Bohužel, je 
háčkované.

Účast na členských schůzích je vždy velká. 
Úsměv na tváři svědčí o pohodovém setkání.

 Božena Behenská

ZAJÍMAVOSTI

80. výročí narození 
horažďovického rodáka 
RNDr. Milana Daniela, DrSc.
Krátce před prázdninami, konkrétně 
14. června 2011, jsme si připomenuli 80. vý-
ročí narození našeho krajana a  světově 
proslulého vědeckého odborníka v  oboru 
parazitologie RNDr. Milana Daniela, DrSc. 
Ačkoliv většinu svého života prožil mimo 
Horažďovice, přesto patří k těm, kteří se do 
svého rodiště rádi vrací. I proto považuji za 
důležité zmínit v  krátkém sloupku zásluhy 
Milana Daniela.
Základní školu absolvoval v  Rakovníku. 
Zmiňovaný školský úřad jej zařadil mezi 
své nejvýznamnější absolventy. Po studiích 
na Přírodovědecké fakultě pražské Karlovy 
univerzity (obor zoologie-parazitologie) v le-
tech 1951–1956 působil až do roku 1986 jako 
vědecký odborník Parazitologického ústavu 
Československé akademie věd. Poté dlouhá 
léta zastával pozici vedoucího vědeckého 
pracovníka Ústavu tropického zdravotnictví 
Institutu pro další vzdělávání lékařů a farma-
ceutů v Praze (dnes Institut postgraduálního 
vzdělávání zdravotníků). Dr. Milan Daniel je 
dodnes aktivním zaměstnancem Státního 
zdravotního ústavu v Praze (Centra epidemi-
ologie a  mikrobiologie). Celou řadu odbor-
ných i popularizačních textů Dr. Daniela lze 
nalézt na internetových stránkách Státního 
zdravotního ústavu – www.szu.cz.
Ve své vědecké činnosti se zabýval zejména 
výzkumem cizopasných členovců (zejmé-
na roztočů – klíšťat) sajících krev. V  rámci 
svých aktivit se zúčastnil celé řady expedic 
do ohnisek nákaz – zejména pak v  oblasti 
jihovýchodní Evropy (Maďarsko, státy teh-
dejší Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko). 
Jedna z  jeho cest vedla i do ohniska nákazy 
na východě Slovenska.
Kromě expedic pracovních se podílel i  na 
řadě studijních cest. Navštívil Skalisté hory 
ve Spojených státech amerických (1963), byl 
členem I. (již v padesátých letech 20. století) 
a II. československé horolezecké výpravy do 
oblasti Hindukúše na pomezí Afganistánu 
a  Pákistánu a  účast přijal i  na III. českoslo-
venské horolezecké expedici do Himalájí, 
konkrétně k  hoře Makalu (Nepál). Této vý-
pravy probíhající mezi 2. únorem a  17. čer-
vencem 1973 se kromě Dr. Daniela (coby 
vědeckého pracovníka) účastnil v pozici ve-
doucího významný slovenský horolezec Ivan 
Gálfy (1933–2011), z  dalších členů zaujme 
jméno Jozefa Psotky (1934–1984) a  mistra 
sportu Česlava Wojčika.
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V  rámci svých cest se Dr. Daniel podílel na 
sběru a  průzkumu místních endemických 
druhů parazitů. Druhové jméno danieli nese 
11 jím objevených živočišných druhů. Ještě 
nedávno Milan Daniel zavítal na další výpra-
vu do africké Keni.
Náš rodák je též autorem mnoha odborných 
studií a popularizujících knih. Uvádím např. 
následující – podíl na redakci a  předmluvě 
– Klíč zvířeny ČSSR. Díl 4. Želvušky, jazyč-
natky, klepítkatci, sekáči, pavouci, štírci, 
roztoči (1971), Život a  smrt na vrcholech 
světa (1977), Himaláj – společně s  Janem 
Kalvodou (1978), Biomathematic study on 
the nest environment of susliks citellus citel-
lus (L.) – společně s  Vladimírem Aubrech-
tem (1983), Tajné stezky smrtonošů (1985), 
Small mammals in eastern of Nepal Hima-
laya (1985), Mesostigmatid mites in nests 
of small terrestrial mammals and features of 
their environment. Cizopasní roztoči hnízd 
drobných zemních savců a zvláštnosti jejich 
životního prostředí (1990).
V  Městské knihovně v  Horažďovicích si lze 
zapůjčit dvě práce Milana Daniela, a to kni-
hu Himaláj a Život a smrt na vrcholech světa.
Dr. Daniel je dodnes velice aktivní i v před-
náškové činnosti. 

Mgr. Roman Vaněk

O malých krámcích, 
obchodech, živnostech 
a službách
Horažďovice mají pěknou, bohatou minu-
lost. Po ukončení druhé světové války zůsta-
ly Horažďovice městem živnostníků, řeme-
slníků, zemědělců, což bylo i příčinou čilého 
života, jaký se tu během věku utvářel. 
Soukromí majitelé měli své fi remní štíty.
Havlíčkova ulice:
Frančík   řezník a uzenář 
Velinger    holič 
Kůs      řezník koňský  
Holoubek  švec
Rücker    obchodník s dobytkem 
Křižan     zlatník a hodinář
Srb      prodejna masných výrobků 
Herzig     zlatník a hodinář
Kohout    klempíř, vodovody
Korous    kupec
Lob      šicí stroje, kola 
Malý      pánský krejčí
Zach     rybářské potřeby, hračky 
Šulcová    dámská krejčová
Kučera    fotograf 
Bečvářová   sklad tabákových výrobků
Přerost    kožešník, kloboučník 
Ševčíkova ulice:
Zapletal    kupec 
Cais      prodej konfekce
Hodek     konzum – koloniál 
Štěpán    metráž, dámská konfekce 

Rücker    řezník, uzenář, hostinský
Shrabal    pekař 
Marek     cukrář 
Kurešová   módistka
Rupa     prodejna cukrovinek 
Roučková   obchod s koženým zbožím
Rofl íková   mléko, mléčné výrobky 
Breu      obchod s koženým zbožím 
Pejša     železářství 
Tichava    knihkupec
Hanzlík    sklenářství 
U Turků    noviny, papírnictví 
Müller     drogerie 
Klas      kartáčník, košíkář
Matoušek   elektrikář 
Kulda     holič
Černá     mandl, žehlení prádla 
Měchura   holič
Skřivánek   knihař 
JUDr. Pták právník
Česká pojišťovna  
Domková   módistka
Brejcha    krejčovské družstvo

KOLONIÁL – obchodníci Zapletal, Korous 
a  další ve městě – Pejša, Krondl, Duchoň, 
Dýba, Klas měli nad vchodovými dveřmi 
označení Obchod se zbožím smíšeným.
Název Koloniál vznikl podle zboží, které se 
k  nám dováželo z  tehdejších kolonií, tedy 
z  cizokrajných zemí, Afriky, Jižní Ameri-
ky. Bylo to převážně koření, exotické ovoce 
a jiné plodiny cizozemského původu. Čoko-
láda byla vzácností. Krámky měly sortiment 
potravin, které byly nejpotřebnější. Mouka, 
cukr, sůl, fazole, čočka. To všechno stálo ve 
velkých jutových pytlích, odkud se vážilo 
do papírových sáčků a  kornoutů. Vážily se 
rozinky, káva, čaj. Někdy visel od stropu ple-
tenec buřtů, ze kterého se ukrajovalo podle 
potřeby zákazníků. Máslo stálo na pultě 
pod skleněným poklopem, často ve vodě, 
aby nežluklo. Krájelo se rovněž na váhu. 
Chléb a pečivo dodávali do obchodu místní 
pekaři. Nechyběl ani sud s  kvašenou zele-
ninou a  okurky rychlokvašky. Kromě běž-

ného cukroví, většinou tvrdého, dětmi byly 
oblíbeny hlavně šuměnky, Tiky a  cukrová 
mejdlíčka. Vchod do obchůdků byl opatřen 
zvonkem, který při pohybu dveří mile zacin-
kal. Při vstupu do krámu zákazníka ovanula 
příjemná vůně koření. Co do výběru zboží se 
dřívější krámky dnešním supermarketům 
nemohly ovšem rovnat. Staré krámky právě 
svými skromnými poměry naplňovaly lid-
ský rozměr a dýchaly milou poezií.
KONZUM – prodejna spotřebního druž-
stva byla obchod se zbožím smíšeným 
v  Ševčíkově ulici. Po druhé světové válce, 
v letech 1945–1947, prodávala u nás zboží 
také UNRRA. Byla to akce organizovaná 
Spojenými národy na pomoc zemím posti-
ženým válkou. Konzum měl svoji členskou 
základnu a  výuku učňů pro své prodejny, 
vedenou panem Hodkem. 
ŘEZNÍCI A UZENÁŘI – byli na Horažďo-
vice v dosti hojném počtu. Kromě pracovní 
uniformy měli řezníci sváteční stejnokroj. 
Ten oblékali na svatby, pohřby, při setká-
ních, svátcích a slavnostech. Řeznická živ-
nost patřila odedávna k  privilegovaným. 
Jejich cech fungoval až do 50. let minulého 
století, kdy byly zrušeny živnosti. Horažďo-
vičtí řezníci a uzenáři: Otta Rücker, Fran-
čík, Kůs a další ve městě Ferdinand Rücker, 
Bláha, Slivoň, Lövi. Měli svoji dílnu na 
bourání, výrobu, udírnu a  řeznický krám. 
V  krámu prodávali všechny druhy masa 
jatečních zvířat. Tradiční masné výrobky, 
uzeniny, párky, klobásy, uzená masa, sa-
lámy, byly vyrobeny z  opravdového masa, 
ochucené pikantními bylinkami a kořením. 
Krásně voněly a  ještě lépe chutnaly. Pan 
Kůs měl výrobky z koňského masa. Při vý-
robě uzenin vás do nosu udeřila omamná 
vůně a krám byste našli i poslepu.
MASNA – byla prodejna masných výrobků 
bez potravinových lístků. Byla velice ob-
líbená. Zboží bylo kvalitní, sice dražší, ale 
dostupné. Byla řízena panem Srbem v Hav-
líčkově ulici.
HANDLÍŘ – pan Rücker byl obchodník 

Cech řeznický – slavnostní průvod z roku 1947
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s  dobytkem, v  oboru byl machr. Měl také 
hospodářství a pole.
HOSTINEC U  Rückerů – při návštěvě Ho-
ražďovic se chodilo na občerstvení do vyhlá-
šené restaurace u Rückerů v Ševčíkově ulici, 
ráje jedlíků. V hospodském lokále bývali stálí 
hosté, štamgasti, trhovci, návštěvníci jarmar-
ků, výročních trhů a společenských akcí. I po 
mši svaté se zašlo na jedno. Měli vyhlášenou 
domácí teplou i  studenou kuchyni. Vše se 
vařilo z kvalitních surovin, které brali z řez-
nického krámu, který byl součástí hostince. 
V šenku z pípy čepovali světlé a tmavé pivo, ke 
kterému nabízeli báječnou hustou dršťkovou 
polévku, klobásy, párky, utopence s  posole-
ným rohlíkem. Hotová jídla a nápoje prodá-
vali i přes ulici. Bývalo tam veselo. Popíjelo se 
pivo, hrála harmonika a mastily karty. Na se-
keru se nedávalo. Při odchodu branců na voj-
nu přijížděli starostové obcí se svými rekruty 
na alegorických povozech tažených párem 
krásných valachů v  ozdobených postrojích 
a hodovali a bavili se až do ranního kuropění. 
PEKAŘ – pan Shrabal byl majitelem pe-
kárny v Ševčíkově ulici. Svojí prací a řeme-
slným kumštem živil obyvatele města. Kaž-
dý den ve své pekárně vyráběl voňavý žitný 
chléb, bílé pečivo pekl přes ulici. Na krámu 
pak výrobky prodával. Pekl v  peci a  jeho 
rohlíky křupaly ještě druhý den po koupi. 
Při vstupu do krámu vás do nosu udeřila 
omamná vůně a teplo. Na teplý chléb a roh-
líky jsme se víc než těšili. 
CUKRÁRNA – kdo uměl dávat lásku ře-
meslu byl cukrář pan Marek. Jeho cukrár-
na byla na konci Ševčíkovy ulice. Nabízel 
desítky výrobků v  několika provedeních. 
Přes rok i  jiné dobroty, hlavně dorty na 
přání zákazníka. Trouba byla u něj zapnuta 
téměř celý den. Když začalo venku být hor-
ko, vyráběl čtyři druhy kopečkové zmrz-
liny. Zmrzlinu vanilkovou, čokoládovou, 
jahodovou a  míchanou. Porce byla velká 
za korunu, malá za polovic. Ke zmrzlině 
se dávala lžička ze dřívka. Když pekl, byla 
cukrárna provoněna i s ulicí. Dnes můžeme 
říci, že jeho práce voněla. Měl sladký život. 
OBCHOD NA CUKROVINKY „RUPA“ 
– byl řízen paní Šestákovou. Prodejna čoko-
ládových specialit potěšila každého čokolá-
dového gurmána. Na mlsání měli čokoládu, 
čokoládové cukrovinky i tvrdé bonbony, čo-
koládové oplatky, sušenky a spoustu dalších 
dobrot. Vedli pultový prodej, zboží se prodá-
valo na váhu do reklamních fi remních sáčků 
a kornoutů. Nabídce zboží se těžko odoláva-
lo, byl to voňavý krám. 
MLÉKÁRNA – výživa obyvatel – mléko 
a  mléčné výrobky se daly nakoupit u  ná-
jemce mlékárny paní Rofl íkové v Ševčíkově 
ulici. Na rozvoz mléka upozorňoval rachot 
mlékárenských konví. Mléko bylo čerstvé, 
přírodní, s  obsahem smetany, lahodné 
chuti i  vůně. Mléko se prodávalo z  mléká-
renských konví do přinesených nádob. Na-

lévalo se mlékárenskou měrkou. Na pultě 
nabízela mléčné výrobky, čerstvé máslo, 
tvaroh, sýry (byly přikryté poklopem proti 
hmyzu), chléb, pečivo i  kvasnice. Mléčné 
výrobky se kupovaly na váhu. Každé ráno 
stávaly před mlékárnou dlouhé fronty. 
U kterých krámů nebyly?

 Josef Kočí

Září 
Zářím se přihlásí o slovo i podzim. Vedra 
rychle ustupují nočnímu chladu, někdy 
dokonce i nočním mrazíkům. Draci, pole-
tující na šňůrách, oznamují první podzim-
ní větry. Září hned na svém počátku usadí 
děti do školních lavic a  pomalu také kon-
čívají dovolené. Na polích se rozhořívaly 
ohníčky a zavoněly i pečené brambory. Na 
léto zbyla jen vzpomínka s nadějí, že nám 
ho ještě prodlouží babí léto. Začala bolet 
záda shrbená od sběru brambor. Sucho 
se však někdy podepsalo na jejich úrodě 
a také varovně na zasetých ozimech. Není 
náhodná pranostika, že v  září rolníku na 
dešti moc záleží. Po vyklíčení je třeba pří-
tomnost vody v půdě. Pokles obsahu vody 
se však může přesunout i  na počáteční 
období roku. Obilí zatím vždy vyklíčilo, 
i když s potížemi. Zatím!!! 
Na začátku září, kolem svátku sv. Jiljí, při-
chází takzvané jilské ochlazení. Po něm 
okolo Narození Panny Marie v  období 
pozdního léta přichází léto mariánské, 
které pokračuje obdobím ludmilsko – ma-
toušských poklesů teplot. Na ně navazuje 
období léta sv. Václava, zvané někdy sva-
továclavským „babím létem“. 
Svatý Václav se narodil kolem roku 907 
jako nejstarší syn knížete Vratislava I. 
a  Drahomíry. Pod vlivem babičky sv. 
Ludmily se již v  mládí přiklonil ke křes-
ťanství. Ve střetu s  císařem Jindřichem 
I. Ptáčníkem byla Václavova vojska po-
ražena saskými vojsky a  Václav se podle 
legendy zavázal platit za porážku ročně 
300 volů a 300 hřiven stříbra. Tím vzrost-
la nespokojenost a  do  čela nespokojenců 
se nakonec postavil Václavův bratr Bole-
slav, který jej spolu s dalšími zavraždil ve 
Staré Boleslavi. K oslavě kultu sv. Václava 
přispěl sám Karel IV. Sestavil novou his-
torii o  sv. Václavu, mučedníku a  českém 
vévodovi. V  roce 1346 dal před výstav-
bou kaple sv.  Václava upravit jeho hrob. 
V roce 1358 nechal zhotovit zlaté obložení 
Václavovy lebky a postavit zlatý náhrobek 
s  drahými kameny. Tak postupně vznikal 
svatováclavský kult, který přispěl k upev-
nění české státnosti a  českého národního 
sebevědomí. 
Svatý Václave, vévodo České země, nedej za-
hynouti nám ni budoucím!

 Karel Halml

Klub „Nebuď sám“
4. 10. úterý – Harmoniky. Oblíbení Úter-
níci zahrají k  poslechu i  k  tanci v  jídelně 
DPS 1061 od 15.00 hod. Příspěvek na ob-
čerstvení činí 10 Kč.

5. 10. středa – Čtení na pokračování. 
Pracovnice Městské knihovny pro vás 
připravily příjemné odpoledne nad zají-
mavou knihou. Začínáme ve 14.00 hod 
ve společenské místnosti v suterénu DPS 
1061. 

11. 10. úterý – Zdobení hnětynek. Zdo-
bení a  prodej hnětynek – zájemci si mo-
hou ozdobit i vlastní donesené hnětynky. 
Jídelna v přízemi DPS 1061 od 13.30 hod.

12. 10. středa – Beseda o putování Špa-
nělskem. O  cyklopouti do Santiaga de 
Compostela a  Madridu bude vyprávět 
p.  F.  Chalupný. Společenská místnost ve 
IV. patře DPS od 14.00 hod.

Sbírka Bílá pastelka – Celonárodní sbír-
ka Bílá pastelka. Její výtěžek bude věno-
ván na výukové programy pro lidi, kteří se 
učí zvládat pro vidícího člověka zcela běž-
né činnosti, jako např. samostatně chodit 
se slepeckou holí, obsluhovat počítač bez 
možnosti používat zraku a mnoho dalších 
dovedností nezbytných pro samostatný 
a  nezávislý život ve změněných a  značně 
ztížených podmínkách. Zakoupením ori-
ginální „Bílé pastelky“, jako symbolu svě-
ta neviditelných linií, symbolu světa nevi-
domých a  výraz lidské solidarity a  dobré 
vůle. Zakoupením pastelky tak pomůžete 
těm, kteří se učí zvládat život ve tmě.

18. 10. úterý – Výlet na Šumavu. Pojeď-
te s  námi obdivovat krásy podzimní Šu-
mavy. Výlet zakončíme sladkou tečkou 
v  cukrárně. Příspěvek na dopravu je 100 
Kč. Odjezd od DPS 1061 v 8.00 hod. Zá-
jemci hlaste se v kanceláři OCH.

20. 10. čtvrtek – Přednáška p. M. Jor-
dánové na téma: Podzimní pohybový 
a  stravovací režim pro seniory. Spole-
čenská místnost ve 4. patře DPS 1061 od 
13.30 hod. 

27. 10. čtvrtek – Česko – Otázky a odpo-
vědi. Opět se sejdeme při zábavné spole-
čenské hře. Jídelna v  přízemí DPS 1061. 
Začínáme ve 13.30 hod.

Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se 
sejít při společné modlitbě ve společen-
ské místnosti v suterénu DPS 1061.

Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve 
společenské místnosti v  suterénu DPS 
1061 posezení v klubu seniorů.

 M. Petříková, 
Oblastní Charita Horažďovice

pokračování příště
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KULTURA V OKOLÍ

Zamykání hradu 
Velhartice 
Zamykání hradu Velhartice se již stalo fe-
noménem, který lze těžko popsat slovy. Je-
dinečná atmosféra, která nutí opakovaně se 
na akci vracet a přivádět s sebou své přátele, 
známé a příbuzné, ta je nevýstižná! Plně vy-
chází z  koncepce správy hradu i  ostatních 
pracovníků, dát lidem prostor prožít akci 
společně a  zejména rodinám naučit se být 
spolu, cosi dohromady zažít a hlavně hrát si. 
Letos, v  sobotu 29. října 2011, vás čeká 
tradiční běh o  hradní klíč (již 13. ročník), 
prohlídky hradu i zámku, možnost zastřílet 
si z luku, zhlédnout v plné funkci středově-
ký obléhací stroj – trebuchet a také…
A samozřejmě slavnostní ohňostroj, který se 
odehraje na světově unikátním kamenném 
mostě. Nakonec pak lampiónový a  ohnivý 
průvod až ke kašně na velhartickém náměs-
tí. Také budete moci zhlédnout historické 
postavy velhartického panství. Program za-
číná ve 14.00, ale hrad je otevřen po celý den.

 Mgr. Lukáš Kopecký

Dostanu tě na jahody
Vážení přátelé, zveme vás na první před-
stavení v  rámci předplatného skupiny A/1 
německé autorky Ute Stein Dostanu tě na ja-
hody do Kulturního domu v Horažďovicích.
Humorný pohled autorky na lidské vlast-
nosti, které si většinou nepřiznáme…
Světový dirigent, sužovaný rozmary hysteric-
ké operní pěvkyně, před ní nalézá úkryt v ho-
telu. Jednoho večera ho však navštíví tajemná 
krásná slečna… Kdybychom prozradili víc, 
než jen výchozí situaci příběhu, ochudili by-
chom diváky o rozuzlení celé zápletky.
Účinkují herci Divadla Metro Praha:
Michaela Dolinová, Ivan Vyskočil, Zuza 
Ďurdinová nebo Kateřina Urbanová, Yve-
ta Tannenbergerová, Matěj Merunka nebo 
Michal Slaný.
Toto představení můžete zhlédnout ve středu 
12. října 2011 od 19.30 hodin.

Dále upozorňujeme na možnost zakoupení 
předplatného. Předplatitel ušetří 20 až 30 Kč 
na jednom představení, má předplatitelskou 
legitimaci (nemusí chodit pro vstupenky na 
jednotlivá představení), má stálé místo v prv-
ních řadách, má možnost na první akci v říjnu 
vyhrát některou z cen získaných od sponzorů.
Bližší informace na tel. 376 311 261, 
www.divadlo.klatovynet.cz
Vstupenky zakoupíte v  předprodeji kina 
Otava, Strakonická č. 16, Horažďovice.

Mgr. Zdeňka Koubová, 
ředitelka SDS Klatovy

KŘEST KNIHY
Srdečně Vás zveme 

dne 20. 10. 2011 od 18.00 do Hostince u Bílé Růže 
na představení a autogramiádu knihy 

„NEDOKÁŽU TI ŘÍCT SBOHEM“
Jedná se o romanticky laděný román horažďovické 

autorky Petry Šustové. 
Kniha bude na místě k dispozici. 

Těšit se můžete i na malé překvapení. 
Autogramiáda se uskuteční ve spolupráci s Městskou 

knihovnou Horažďovice

Program – podzim, zima 2011:
14. 10. Rusko ve fotografi ích 
    pana Jaroslava Kortuse.
11. 11. Svatomartinské husí hody 
    s ochutnávkou (vstupné).
10. 12. sobota, od 15 hod. Vánoční výstava. 
Dekorace, perníčky ke koupi i k zhotovení

Změna programu vyhrazena, pokud není 
uvedeno jinak, vstupné je dobrovolné, ob-
čerstvení zajištěno. Rezervace míst a  infor-
mace na tel. 724119332, nebo na www.vrb-
no-ubytovani.cz. I vy si můžete náš sál zadat 
pro svojí akci.
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 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

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177

 774 42O 554
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koberce | lina | korek | plovoucí podlahy

PRODEJ • POKLÁDKA

UBRUSY • PROSTÍRÁNÍ • PODSEDÁKY

GARNÝŽE • ŽABKY • LIŠTY • LEPIDLA

KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY A ZÁVĚSY

POVLEČENÍ • MICRO DEKY • PŘEHOZY

POLŠTÁŘKY • TAPETY • ROHOŽE

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY THOMSIT

PŮJČOVNA VYSAVAČŮ
(NA HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ koberců a čalounění)

A VYSOUŠEČŮ ZDIVA

INSTALATÉR – TOPENÁŘ

Martin Bůžek

Provádíme:  

• montáže ústředního vytápění

• rozvody vody a kanalizace

• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů

• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.

Havlíčkova 41, Horažďovice

e-mail: martin.b41@volny.cz

Tel.: 724 806 207

Módní přehlídka
15. 10. 2011 – Hotel Prácheň
JAMI BOUTIQUE – Ševčíkova 32 
HORAŽĎOVICE, tel: 732 250 924
– česká dámská kolekce
– malé i nadměrné velikosti
– nová kolekce 
 PODZIM–ZIMA
 PLESOVÁ SEZONA 
– tombola
Vstupenky nutno 
zakoupit na prodejně 
(omezený počet)
Vstupné 50–100 Kč

– vystavené modely 
 možno zakoupit za 
 zvýhodněnou cenu

HERVE s. r. o.
Blatenská 1088, 341 01 Horažďovice

výkup palet a gitterboxů

prodej ekologických dřevních briket 

a palivového dřeva

tel: 376 512 587



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 9/2011 | 17



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 9/2011 | 18

transportbeton
pr myslové podlahy
erpání betonu

písek a drt  
do betonu

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

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

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

ESKÁ BETONÁRNA BEZ ZAHRANI NÍHO KAPITÁLU

  dispe er:           603 116 284

  S NÁMI SE DOMLUVÍTE...

NABETON !
pondělí - pátek 7 - 16 hodin,
sobota 7 - 12 hodin

Koberce – Lina – Nábytek
Znovu otevřeno – bývalá kasárna.

koberce – lina – plovoucí podlahy – lišty
garnyže – kusové koberce – běhouny

lepidla – doplňky – rohožky

koberce již od: 79 Kč
lina již od: 115 Kč

prodej přímo z rolí – prvotřídní pokládka
rozvoz po celé ČR zdarma – prodejní 

plocha přes 120 m2 – tradice již 25 let

AKCE ŠROTOVNÉ 
ZA VÁŠ STARÝ KOBEREC VÁM VYPLATÍME 100 Kč 

(platí při koupi koberce nad 10 m2) 
AKCE PLATÍ OD 3. 10.–17. 10. 2011

 

ul. Blatenská, tel. 606 203 470
E-mail. kobercehorazdovice@seznam.cz

P

V MĚSÍCI LISTOPADU NOVĚ OTEVŘENO

KADEŘNICTVÍ „ IVA“

IVA KOROUSOVÁ

PALACKÉHO 1061 (penzion)

341 01 HORAŽĎOVICE

OBJEDNÁVKY NA TEL: 607 708 076
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AKCE
7. 10. pátek 8. 10. sobota 20.00
VIDITELNÝ SVĚT 
SR – Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá. Psycholo-
gické drama do 12 let nevhodné. Vstupné 70 Kč. 

14. 10. pátek 15. 10. sobota 20.00
ZROZENÍ PLANETY OPIC
USA – Místo evoluce… revoluce. Akční sci-fi  
do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 75 Kč. 

21. 10. pátek  20.00
22. 10. sobota  17.30
OŠETŘOVATEL
USA – Zvířata v ZOO odhalí své největší tajem-
ství – umí mluvit – nesmí jim odejít zbožňovaný 
ošetřovatel. Český dabing. Vstupné 85 Kč. 

26. 10. středa 27. 10. čtvrtek 17.30
ŠMOULOVÉ 
USA/Belgie – Nenechte si ujít! Šmoulové 
jsou tady! Český dabing. Vstupné 85 Kč. 

28. 10. pátek 29. 10. sobota  20.00
MUŽI V NADĚJI
ČR – Nová komedie Jiřího Vejdělka do 12 let 
nevhodná. Vstupné 88 Kč.

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! OD 1. 10. 2011 V KINĚ 
OTAVA ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY!!!

KINO OTAVA – hlavní vchod: 

předprodej vstupenek, kopírování, příjem pla-
kátů na výlep – výlepové dny úterý a pátek.

Otevírací doba: 

čtvrtek, pátek, sobota 16.00–20.00.

TELEFONY:

kino Otava    376 511 890

kulturní dům  376 512 436

kancelář KS   376 512 237

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

14. 10 pátek  17.00 
SKŘÍTKOVÉ A BUDLIBANI
28. 10. pátek  17.00 
ČERVENÁ KARKULKA

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

31. 10. pondělí 10.00–18.00 
PRODEJ ODĚVŮ „PROSTĚJOV“

KNIHOVNA
TÝDEN KNIHOVEN 

3. 10.  odd. pro dospělé 8.00–11.00
KNIHOVNICKÝ KRAJ SE PŘEDSTAVUJE…
Den otevřených dveří (pro ZŠ, SŠ, veřejnost)

4. 10.   sál knihovny 10.00, 11.00
BÝTI BÁSNÍKEM 
Pásmo veršů s  hudebním doprovodem v  po-
dání Jiřího Langmajera (pro ZŠ, SŠ)

5. 10.  sál knihovny 9.00, 10.00
POHÁDKOVÁ KYTICE
Vystoupení loutkového divadla na téma po-
hádky K. J. Erbena (pro MŠ, veřejnost)

spol. místnost Charity Horažďovice 14.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Čtení ze zajímavých knih nejen pro seniory 
(pro Charitu, veřejnost)

6. 10.    sál knihovny
CARMEN TROCHU JINAK
Představení nového on-line katalogu 

(pro ZŠ, SŠ, Charita)

7. 10.  sál knihovny 9.00, 10.30 
HRNEČKU VAŘ! ANEB CO SE VAŘÍ NA 
RADNICI?
Beseda se starostou o dění ve městě (pro ZŠ)

7. 10.   sál knihovny 18.00
POKEC
Tradiční setkání knihovnic a přátel knihovny

10. a 17. 10. sál knihovny 16.00
PAMĚŤ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY
Pokračovací kurz Trénování paměti

UPOZORNĚNÍ

Z technických důvodů bude knihovna 

ZAVŘENA:

oddělení pro dospělé: STŘEDA 2. 11. 2011 

oddělení pro děti: 31. 10. 2011 – 4. 11. 2011

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
15. 10. sobota 13.00–17.00
PODZIMNÍ PROGRAM 
PRO CELOU RODINU 
aneb každý si přijde na své při výrobě tradič-
ních hnětynek a  draků, součástí programu 
bude dílna pro nejmenší děti. 

16. 10. neděle 14.00
POUŠTĚNÍ VYROBENÝCH DRAKŮ 
a  letové ukázky draků netradičních – pouze 
za příznivého počasí, místo bude upřesněno 
na www.ddm-hd.cz a nástěnce DDM. 

21. 10. pátek sál DDM 19.00
PUTOVÁNÍ JIŽNÍ AMERIKOU 
cestopisný večer s  fotografem Tomem Hrů-
zou (fotografi e a vyprávění o cestě po zemích 
latinské Ameriky).

GALERIE CALIFIA 

LEWIS WATTS A HUGH LIVINGSTON
Výstava probíhá do 1. října

19. 10.  vernisáž 16.30
MOŘE
výstava prací žáků ze ZUŠ v Horažďovicích

OTEVÍRACÍ DOBA: SO–NE  10.00–16.00

nebo po předchozí telefonické domluvě 

(Markéta Mrázová 723 099 743)

www.galeriecalifi a.net

HOTEL PRÁCHEŇ
28. 9. středa  19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
JANA BOUŠKOVÁ
Mezinárodní hvězda, členka České fi lharmo-
nie, harfový recitál světové úrovně. 

Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. 

Rezervace vstupenek: mobil 603 229 559. 

KULTURNÍ DŮM
7. 10. pátek   19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – 3. lekce.

8. 10. sobota 21.00
MORČATA NA ÚTĚKU
Host večera: HARLET. 

Prodej vstupenek na místě.

12. 10. středa 19.30
UTE STEIN: DOSTANU TĚ NA JAHODY
Uvádí Divadlo Metro, předplatné skupiny 
A/1. Hrají: Michaela Dolinová, Ivan Vysko-
čil a další. Po představení proběhne losování 
legitimací předplatného. Předprodej vstu-
penek v  kanceláři kulturního střediska, tel. 
376  512 237, pondělí–středa: 8.00–12.00, 
v kině Otava, tel. 376 511 890, čtvrtek–sobo-
ta: 16.00–20.00.

14. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – 4. lekce. 

Od 20.00 prodej vstupenek na 1. prodlouženou.

15. 10. sobota 21.00
KABÁT REVIVAL
Rocková zábava.

17. 10. pondělí  10.00
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Divadelní představení pro 4.–7. třídy ZŠ.

18.–19. 10. úterý–středa  
PRODEJNÍ TRHY
21. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – 5. lekce

1. prodloužená. 

22. 10. sobota 21.00
V3SKA
Předkapela DVA a PŮL CVRČKA. Nenechte 
si ujít – poprvé v Horažďovicích!!!

28. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – 6. lekce.

30. 10. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje ÚHLAVANKA. Před-
prodej vstupenek v  neděli 25. 9. v  kulturním 
domě, poté v kině Otava, tel. 376 511 890, ote-
vírací doba čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00. 

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
1. 10. sobota  20.00
ZKAŽENÁ ÚČA
USA – Zasloužila by z chování přinejmenším 
dvojku, šokuje studenty i  své kolegy. Kome-
die do 12 let nevhodná. Vstupné 88 Kč.

7. 10. pátek 8. 10. sobota 17.30
AUTA 2 
USA – Skvělá jízda kolem světa! Animova-
ná komedie pro celou rodinu. Český dabing. 
Vstupné 85 Kč. 


