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SLOVO STAROSTY
„Posíláme Radě města Horažďovice prostřednictvím pana starosty dopis týkající
se záměru protipovodňové ochrany města
Horažďovice. Zvolili jsme tuto cestu podání, neboť bychom si přáli, aby celý tento
dopis byl uveřejněn v příštím vydání HORAŽĎOVICKÉHO OBZORU…“.
Tak začíná nejobsáhlejší dopis k tématu, který nám zaslalo Občanské sdružení Nábřežní
ulice Horažďovice. Především děkuji za zaslané příspěvky, které však pro jejich délku
nelze uveřejnit; zasilatele prosím o pochopení. Texty budou k dispozici zastupitelům.
Smyslem znovuotevření diskuse o navržených protipovodňových opatřeních (PPO)
v této fázi není dosažení rozhodnutí, zda
jsou dobrá či špatná, zda jsou neúplná nebo
přehnaná, komplexní nebo nevyrovnaná.
Takové zjištění vyžaduje pečlivou analýzu,
ale i tak – nedělejme si iluze – bude výsledek
vždy zpochybnitelný. Nicméně považuji za
nezbytné v té věci výrazně pokročit směrem
k deﬁnitivnímu rozhodnutí. Rada města potřebuje znát odpovědi na mnoho otázek, aby
na doporučení odborníků mohla předložit
zastupitelům jeden návrh nebo více alternativních návrhů řešení.
Výsledkem této diskuse by měl být soubor
otázek, které předložíme nezávislým odborníkům. Při jejich formulování se inspirujeme došlými podněty. Odpovědi pak budeme
konfrontovat jednak s projektem samotným, jednak se zásadami, které by měly být
při realizaci PPO dodrženy. Mezi hlavní zásady patří jednak efektivita, to jest příznivá
relace mezi náklady na realizaci a provoz
PPO a hodnotou takto ochráněného majetku, jednak reálná udržitelnost (PPO musí
fungovat dlouhodobě a náklady na jejich
provoz a údržbu musejí být v možnostech
našeho rozpočtu), dále objektivita (PPO nesmějí prosazovat skupinový či osobní zájem
na úkor zájmu obecního), respekt k historickému stavu (kvůli nové ochraně majetku jednoho by neměl být obětován majetek
druhého, byť by měl nižší hodnotu) a v nepo-

slední řadě i zásada estetického včlenění do
pobřežních oblastí města (stavba nesmí znehodnotit atraktivitu Horažďovic pro místní
občany ani pro návštěvníky). Dodávám,
že odhadované náklady na realizaci celého
stávajícího návrhu PPO jsou cca 118 miliónů Kč, přičemž vyčíslené škody v roce 2002
činily asi pětinu této částky (23 mil.).
Ještě připomenu, že stávající návrh počítá
s opatřeními aktivními (prohrábky dna,
průleh Jarovského jezu a rekonstrukce
Mrskoše na sklápěcí jez) a pasivními (stavby ochranných bariér). Průleh a prohrábky
jsou hotové. Navržená opatření jsou velmi
rozsáhlá a významně by po svém dokončení ovlivnily chování příští velké vody v Horažďovicích. Někteří občané mají pochopitelné obavy, že výsledný efekt může být pro
určité lokality výrazně negativní, že jejich
majetky by mohly být po realizaci PPO
ohroženy více než nyní.
Níže jsou uvedeny otázky, na které potřebujeme mít jednoznačné odpovědi. Pod
uvedenými formulacemi se skrývají další
desítky dílčích otázek, bez jejichž zodpovězení nelze dát konečné stanovisko.
• Do jaké míry bude hrázemi ovlivněna nebo
poškozena stovky let formovaná tvář města?
• Je investice přes sto miliónů v přijatelné relaci s výsledným ochranným efektem? Jaký
má být ochranný efekt (vyjádřeno v Kč?)
• Má město prostřednictvím PPO napravovat
historicky nerozumné počínání, které vedlo
k zastavění záplavové říční nivy občanskými
i průmyslovými stavbami?
• Jaké budou náklady města na údržbu vybudovaných hrází a souvisejících zařízení?
• Existuje model škodního průběhu povodně
při již realizovaných PPO?
• Mají hráze úplně zabránit zatopení chráněných oblastí nebo „jen“ omezit rychlost proudění a tím eliminovat ničivou sílu vody?
• Je projekt v souladu s evropskou, státní
a krajskou koncepcí protipovodňové ochrany?
• Jsou modelové výpočty chování vody při
průtoku městem spolehlivé? Dokáží přesně
určit výšku hladiny, rychlost a směr proudění
vody v konkrétních místech řečiště?
• Nemůže se systém opatření za určitých podmínek (např. extrémní povodeň výrazně větší
než pamatujeme) obrátit proti svému smyslu

(přispět ke zhoršení následků)? (Zvýší realizovaná PPO riziko škod v některé oblasti?)
• Je technologie sklápěcího jezu Mrskoš spolehlivá? Může nastat situace, ve které nový
Mrskoš zapříčiní zvýšení hladiny v nadjezí
nebo zvýší rizika škod v podjezí?
• Je vhodné postavit hráze podél téměř celého
levého břehu a přitom nechránit domy v Nábřežní ulici?
• Je možné ještě posílit soubor aktivních opatření a zvýšit jejich účinek?
• Je navrženým souborem opatření dostatečně vyřešeno odvádění povrchové, splaškové
a průsakové vody z ochráněného území?
• Změní hráze účinek spodní vody na stavby
v ochráněném území a jak?
• Je projekt harmonickým a vnitřně bezkonﬂiktním komplexem dílčích opatření?
Vážení občané, problematika PPO se dotýká strategických záměrů města, její posuzování není vůbec jednoduché a klade na
zúčastněné obrovskou zodpovědnost. Lze
najít řešení, s kterým by souhlasili všichni
obyvatelé záplavové oblasti a navíc i oslovení odborníci? Obávám se, že nikoliv. Proto
nám nezbývá, než se řídit zdravým úsudkem, opřeným o názory odborníků a přihlížet k obecným zásadám, které jsou popsány výše. Zajímá nás také každý Váš názor.
Dál můžete podávat vaše náměty označené
„PPO“ poštou, přes podatelnu nebo e-mailem (zrubek@muhorazdovice.cz).
Přeji vám pohodové léto, a pokud se vydáváte do daleka za odpočinkem a poznáním,
potom především šťastný návrat domů.
Karel Zrůbek

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA: 9. 7. 2012 OD 17.00 HODIN VE SVATÉM POLI – PRO VEŘEJNOST
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STALO SE

KULTURA

Liduška koncertovala
Když jsem seděla v velkém sále muzea při
příležitosti zahajování muzejní sezony
nebo na koncertu Fidli ﬁdli nebo na závěrečném koncertu horažďovické ZUŠky
a nebo na koncertu čtyř ZUŠ, lehce jsem
si povzdechla, jak se úroveň výuky za posledních 30 let posunula. Ráda konstatuji,
že k lepšímu, ba nejlepšímu. V dobách,
kdy jsem já navštěvovala ZUŠku, se stěží
odehrál jeden závěrečný koncert, a to ještě
ne vždy, o kvalitě skladeb se raději ani nebudu zmiňovat – nudné etudy. Dnes žáci
a studenti hrají vážnou hudbu světových
skladatelů, populární písně z domácí i zahraniční produkce, které jsou melodické
a samozřejmě náležité líbivé. Ani se nedivím, že děti vystupují s nadšením a notnou
dávkou sebevědomí.
Nutno podotknout, že je to práce kantorů,
kteří se neváhají zapojit a vystupují s dětmi. Nelitují času stráveného nad úmorným nacvičováním.
Při závěrečném koncertu zaznělo mnoho děkovných vět, ale ani jedna z úst nás
rodičů směrem ke kantorům, ale i našim
dětem. Ráda bych tedy tento handicap napravila a doufám, že si mohu dovolit mluvit za nás rodiče, kteří posíláme děti do
hodin klavíru, houslí, ﬂétniček, recitace
a tak dále, a poděkovala všem učitelkám
a učitelům, kteří neúnavně nacvičují různorodá vystoupení a přetvářejí naše děti
v tom nejlepším slova smyslu. Děkuji za
celoroční práci, úžasné hudební zážitky
a alespoň pomyslnou kytičku předávám
vám všem.
A našim dětem… i jim je třeba vyjádřit dík.
Za to, že dokáží svou pílí navodit příjemné chvíle, vykouzlit úsměv tam, kde není
a rozehřát zatvrzelá srdce.
Přeji vám všem hodně radosti ze hry a prima prázdniny!
Markéta Bučoková, OPPŠK

21. 7. 2012 v 19.00 hodin
SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
v kapli na Svaté Anně
Koncelebrovat bude P. Petr Koutský

Ševčíkovy hudební
večery
MISTŘI NĚMECKÉHO BAROKA
pátek 13. 7. 2012 v 19.00 hodin
velký sál Městského muzea v Horažďovicích

Koncert Mistři německého baroka je prvním ze dvou koncertů 18. ročníku Zámeckého hudebního léta. Koncert byl zařazen
do projektu Ševčíkovy hudební večery
2012, který podporuje Plzeňský kraj.
Program koncertu je sestaven z děl významných německých barokních skladatelů – Johanna Sebastiana Bacha, Georga
Friedricha Händela a Georga Phillipa Telemanna (od jehož smrti uplynulo v červnu
letošního roku 145 let). V programu jsou
srovnávána jak instrumentální, tak i vokální díla všech tří autorů, kteří se vzájemně
znali. Bach a Telemann udržovali přátelské
styky, některé další vztahy však byly spíše
odměřené, ne-li dokonce přehlíživé.
Händel měl spíše kosmopolitní povahu a většinu života strávil mimo Německo, což se
projevovalo i v jeho skladbách. Při výběru námětů z bible se ve svých oratoriích náboženskými náměty příliš neřídil. Bach a Telemann
byli vynikajícími varhaníky, současně typickými představiteli německé hudby. Jejich
oratoria mají hluboký duchovní rozměr. Zá-

kladem Bachova přístupu k hudbě byla snaha
o řemeslnou dokonalost, projevující se v rozlehlých kontrapunktických a harmonických
stavbách. Telemannovy skladby vynikají svěžestí melodických myšlenek i formy. V koncertu zazní také ukázka z díla Carla Phillipa
Emanuela Bacha – syn J. S. Bacha – z období
tzv. galantního baroka a skladba vídeňského
kapelníka Johanna Josefa Fuxe.
Pod vedením mezinárodně renomované
cembalistky Jitky Navrátilové (absolvovala
AMU u profesorky Zuzany Růžičkové) přijede do Horažďovic soubor LYRA DA CAMERA ve složení: Johana Rosická (soprán),
Kateřina Chudobová (ﬂétna) a Bledar Zajmi
(violoncello).
Vstupné na koncert: 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek: mobil 603
229 559. POZOR! Koncert se tentokrát
koná v zámku, nikoliv v hotelu Prácheň.
Před zahájením koncertu dojde ke slavnostnímu předání šeku s ﬁnanční podporou členům občanského sdružení Hudba
bez hranic, o. s. Podporu z menších komunitních grantů ERA získal v tvrdé konkurenci projektů koncert z cyklu Ševčíkovy
hudební večery 2012 Zrunkova Missa:
Harmonia pastoralis. Projekt podpořila
ERA prostřednictvím Nadace VIA.
Úspěchy sdružení tak přinášejí do regionu Horažďovicka významné ﬁnanční prostředky k realizaci zajímavých kulturních
projektů a zvyšují prestiž města v rámci
Plzeňského kraje.
Ing. Jitka Kutišová, Hudba bez hranic, o. s.
František Křižík byl významný
český elektrotechnik a vynálezce.
Narodil se 8. 7. 1847. Víš, jak se
jeho rodné město jmenuje a znáš
některý z jeho vynálezů?

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz
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27. 7.–29. 7. 2012
Pátek 27. 7.
Kostel sv. Petra a Pavla
19.00
Velkobor±NRQFHUWYNRVWHOHVY3HWUDD3DYODY+RUDåćRYLFtFK
Sobota 28. 7.
=iPHFNpQiGYRĜt
9.00
)DUPiĜVNêMDUPDUN
Face painting±0DORYiQtQDREOLþHM
± 9\VWRXSHQtGHFKRYpKXGE\Sedmikráska
2WDYČQN\±WDQHþQtY\VWRXSHQt
12.00–14.00
Karavana
Parkán
± ýHVWVOiYDERKDWVWYt–GLYDGORSURGČWL
± ýWHQtQDKUDGEiFKDQHE3UiFKHĖVNêPNUDMHP±þWHQtVHVSLVRYDWHOHP2)LELFKHP
16.00–18.00
Jaroslav Hutka – koncert
± .RQFHUWGtYþtFRXQWU\NDSHO\%HUXãN\ a &RZER\VKRZ
Skate park
12.00–18.00
=iYRG\QDSUNQHFKDNROHFK
21.00–23.00
Koncerty: 6N\ZDONHU6XIRFDWHZLWK\RXUIDPH$WRQWKHSLQJSRQJWDEOH
1HGČOH
9.30
   
    
   

Mše svatá – kostel sv. Petra a Pavla
3ĜHGQiãND0JU(GXDUGD1HXSDXHUD3K'±2GND]%\]DQFHYQDãHPUHJLRQX
±PDOêViOPX]HD
3RVH]HQtVStVQLþNRX±NWDQFLDSRVOHFKXKUDMtÒWHUQtFL±NXOWXUQtGĤP
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Město Horažďovice a Římskokatolická farnost Horažďovice vás zvou na

MARIÁNSKÝ KONCERT
VÁCLAV HUDEČEK
A PELLANT COLLEGIUM
18. 8. 20112 v 18.00 hod
kostel sv. Petra a Pavla
v Horažďovicích
s Václavem Hudečkem zahrají
houslistky ZUŠ HORAŽĎOVICE
informace o koncertu a předprodej
vstupenek na: 376 547 557,
bucokova@muhorazdovice.cz

Knihovna Seniorům
DOKOŘÁN
Ani v jarním čase horažďovická knihovna
nezahálela a ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice uspořádala pro seniory
celou řadu zajímavých akcí.

… příjemné chvíle strávili také při toulkách
městem s Václavem Trčkou, který procházku centrem Horažďovic doplnil zajímavým
vyprávěním o historii našeho města.

… s vedoucí knihovny Lenkou Šimonovou
si horažďovičtí senioři pomocí hádanek,
hlavolamů, hrátek se slovy či různých luštěnin procvičili paměť…

Akce proběhly za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Seniorům Dokořán.
Petra Tomešová, MěK Horažďovice
… do tajemství těla pak nahlédli společně
s Mirkou Bauerovou při cvičení série osmi
cviků starých Číňanů – Baduan Jin…

Velevážené publikum!
Zveme vás na představení

ČEST, SLÁVA A BOHATSTVÍ
Divadelní hru vymysleli, sepsali a secvičili účastníci Letního literárně-dramatického semináře pod vedením
spisovatelky Petry Braunové
Představení pro veřejnost se uskuteční
28. 7. 2012 ve 14. 00
v Horažďovicích v zámeckém parkánu.
Hraje se za každého počasí!
Mokrá varianta – v sále DDM.

… tajemství duše se věnovali při besedě se
spisovatelkou a novinářkou Helenou Brejchovou-Vrábkovou…

Otázka č. 6

POZOR, OBJEVÍ SE I SKUTEČNÁ
HEREČKA JITKA SMUTNÁ

Horažďovické střípky aneb fotovzpomínání

Na Vaše odpovědi, kde se tento objekt nachází, čekáme do 20. 7.
2012. Připomínáme, že odpovídat můžete pomocí internetového
formuláře na www.knihovna.horazdovice.cz nebo papírového formuláře, který je k dispozici v městské knihovně.

Správná odpověď z Horažďovického obzoru 5/2012:
Východní zeď domu č. p. 58 v Podbranské ulici (vedle hotelu Bílá růže)

Tato soutěž probíhá za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Seniorům Dokořán.
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Kde čápi dávaj
dobrou noc
O tom, že i v Horažďovicích „rosteme s knihou“ se mohli v sobotu 19. 5. přesvědčit návštěvníci 18. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu „Svět knihy“.
Horažďovická knihovna společně s členy
Tyjátru Horažďovice zde dětem představila komiks Horažďovice – Perla Otavy. Děti
celým pořadem prováděli čápi Ema a Eda,
kteří sídlí na komíně bývalého pivovaru,
a kterým se u nás tak líbí, že ani na zimu neodlétávají. Povídání o Horažďovicích bylo
zpestřeno soutěžemi, při kterých děti lovily
perly, nebo plnily zvon zlaťáky. Nechyběli
zde ani sami tvůrci komiksu – spisovatelka
Petra Braunová a ilustrátoři Milan Starý
a Barbora Botková.
Městská knihovna děkuje partnerům této
akce: Lence Štěpáníkové a Karlu Šťastnému za moderování pořadu a skvělou propagaci našeho města, Bohuslavu Nováčkovi
za zhotovení stojanů pro komiks v nadživotní velikosti a Michaelu Formanovi za barevné doladění stojanů.
Petra Tomešová, MěK Horažďovice

„Městské muzeum a autor Vás zve na výstavu do prostor horažďovického zámku v horní místnosti věže.“

Křemelná

Projekt
Návrat k tradicím

Dne 22. 5. 2012 nás v interaktivní dílně Návrat
k tradicím navštívila třída Rybiček z Křesťanské mateřské školky v Horažďovicích.

Galerie Caliﬁa
Zveme Vás na zahájení výstavy „Pensive“,
které proběhne 14. 7. 2012 v 16.00. Pensive což v překladu znamená „Zamyšlení“ je
výstava čtyř umělců z Louisiany, Tenesee
a Texasu (Mark Cervenka, Kelli Scott Kelley,
Floyd Newsum, Lynn Randolph). Zatímco
samostatně zkoumáme téma příběhu – představivost, paměť, emoce, odpovědnost, povahu a sociální problémy každý umělec vytváří
atmosféru, která je často klidná někdy melancholická jindy hřejivá či příjemně impulzivní. Jejich práce nutí diváka k zamyšlení
nad působením díla na lidské pocity, myšlenky, jednání a přesto bez přečtení autorových
myšlenek nedokáže dílo plně předat jeho
záměr. Každý umělec vytvořil dílo, které se
v procesu i tématu vrství. Rozhodně se nejedná o unikátní díla těchto autorů, jde spíše
o předání kulturního původu, příběhů a zkušeností umělců z jihu USA. V této výstavě se
také setkáte s výtvory rezidentních umělců,
kteří pobývají na Artmillu (Kathleen Graves,
Janiel Engelestad a Oto Hudec) a také dětí,
kteří absolvují „Summer camp“.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Markéta Mrázová

Program pro nejmenší v dílně začal vyprávěním pohádky Jak krteček ke kalhotkám
přišel, pomocí této pohádky a obrázků
v knížce se děti dozvěděly postup výroby
lněných látek. Dále jsme si povídali a názorně ukazovali zpracování ovčí vlny, tkaní
a výrobu lžičky z lipového dřeva.
Poté se děti pustily s velkým odhodláním
do práce. Česaly a předly vlnu, tkaly a zkoušely si hoblinku ze dřeva. Práce jim šla od
ruky, byly moc šikovné.
Na památku si děti odnesly kousek vlastnoručně upředené vlny, hoblinky a také lžičku
z lipového dřeva a kuličku z vlny.
Na konci návštěvy jsme se domluvili, že nám
děti vyrobí maňáska krtečka do naší dílny.
Tímto bychom rádi poděkovali dětem
z Křesťanské mateřské školky a jejich učitelkám za krásné obrázky a maňáska krtečka, který bude provádět naše nejmenší
návštěvníky dílnou.
pracovníci muzea

26. 4. jsme pro domácí školáky z Pošumaví připravili exkurzi v terénu. Tentokrát nás čekala poměrně náročná túra
v délce přes 10 kilometrů, kdy jsme se
vydali po stopách dávných horníků na
1125 metrů vysoký šumavský vrchol Křemelná. Podle archeologických nálezů se
zde těžilo ve 14.–15. století a dodnes zde
zůstaly zachovány výrazné stopy po dobývání zlata. Ty jsou soustředěny především na návrší severně od vrcholu a říká
se jim Sněžné jámy. Jsou to šachty, které
dnes připomínají spíš rokle, na jejichž
dně bývá krátká štola. Jejich hloubka je
i 20 metrů a až do letních měsíců v nich
zůstává sníh a ledové útvary podobné
krápníkům. Nejbohatší ledové útvary
jsme viděli v Ledové štole (Eiskeller) poblíž zaniklé osady Stodůlky, jejíž původní
obyvatelé štolu znali a v případě horečnatých onemocnění sem chodili pro led,
který používali na obklady.
Aleš Červený
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SPORT
47. ročník
Horažďovické
padesátky
V pátek a sobotu 25.–26. května proběhl již
47. 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 letos vydařilo
špičkově. Pěkné bylo ve dnech před pochodem i v noci pro stovkaře a hlavně po celou
sobotu. Sluníčko svítilo a současně byla
i optimální teplota a mírný větřík.
Pochod na všech pěti trasách absolvovalo
449 účastníků, což je o téměř 50 více než
vloni, a je to nejvyšší účast za posledních
třicet let. Vyšší účast byla jen v sedmdesátých letech ve čtyřech ročnících – dvakrát
přes pět set, jednou 606 a rekordních 737
v roce 1980. Potěšitelné ale je, že v posledních deseti ročnících si na náš pochod najde cestu rok od roku více účastníků.
Velké obsazení měly tradičně kratší trasy –
H15 a H 7 celkem 215 účastníků, nejvíce ale
bylo na střední trase H 28, kterou absolvovalo 143 účastníků, (z toho 117 cyklistů). Pěkná účast byla ale i na trase 50 km s 81 účastníky (76 cyklistů) a na trasu H 100 se jich
přihlásilo deset – pět pěších a pět cyklistů
a všichni dorazili včas do cíle!!!
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 takovýchto skleniček již 29!
Za výběr trasy jsme byli pochváleni. Trasy
letošního ročníku byly po dvou letech zase

obměněny. Podstatně patnáctka v blízkém
okolí města, stejně i delší trasy směrované
k rozhledně na Chlumu u Chanovic. Díky
pochopení obecního úřadu v obci měli
účastníci vstup na rozhlednu volný. Snad
jediným záporem byly dlouhé úseky cesty
po silnici (jedna ze dvou záporných připomínek k organizaci pochodu) hlavně u trasy H 28, jinak ale nešlo trasu k rozhledně
vybrat tak, aby příliš nepřekročila délku
obvyklých 25 km. U trasy H 50 potom byly
navíc kladně hodnoceny překrásné výhledy
mezi Čečelovicemi a Měčichovem.
Děkuji všem, kteří se podíleli jakýmkoliv
způsobem na zajištění pochodu. Radě Města a zastupitelům města Horažďovice a Ing.
Jirkovi z ﬁrmy Elika, s. r. o. – prodej paliv
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 25. května
2013!!!
Ing. Rudolf Dvořák,
Klub přátel Horažďovické padesátky

XC MUNIČÁK
Horažďovice
V úterý 8. května proběhl 7. ročník závodu
horských kol XC MUNIČÁK. Tento závod
pořádá cyklistický klub MTB Ježíkov v blízkosti města Horažďovice. Trať závodu byla
jako každý rok náročná, vedla téměř výhradně po lesních cestách. Závodníky na ní
čekaly velmi strmé výjezdy a prudké sjezdy,
technicky náročné úseky mezi stromy a nechyběly ani nebezpečné přejezdy skalek.
V letošním ročníku se délka jednoho kola
pohybovala okolo 5 km a převýšení bylo 105
m. Závodníci byli rozděleni do čtyř kategorií – elite (5 kol), hobby (3 kola), veteráni
nad 50 let (2 kola) a ženy (2 kola). Do závodu se také přihlásil jeden kadet a jeden žák,
který se stal historicky nejmladším účastníkem XC MUNIČÁKu. A jako každým rokem se na trať vydali hájit barvy klubu MTB
Ježíkov i Číča s Parohem na tandemu (dvoukolo). Celkem tedy startovalo 47 závodníků
a všichni se s nástrahami tratě bravurně vypořádali. V cíli byl z kategorie elite jako první Michal Janeček z Pačejova, který tento
závod vyhrál už po šesté a patří k jeho pravidelným účastníkům. Kategorii hobby vyhrál Tomáš Vlček, ve veteránech na prvním
místě skončil Karel Kulhavý a za ženy si zlatou medaili odnesla Lucie Lišková. Nejen,
že se letošního ročníku zúčastnilo doposud

nejvíce cyklistů za dobu pořádání závodu,
ale vydařilo se i počasí, které všem zúčastněným dovolilo bujaré oslavy vítězství až do
pozdních odpoledních hodin. Všem cyklistům děkujeme za účast a doufáme, že se jim
závod líbil a přijedou i na následující ročníky. Závěrem bych chtěla poděkovat řediteli
závodu Jiřímu Chodovi, předsedovi klubu
Pepovi Maxovi a všem členům klubu za velmi dobře připravený závod.
Gabriela Panušková

Z RADNICE
RADA MĚSTA 9. 5. 2012
neschvaluje rozšíření vodovodu a kanalizace v jihovýchodní části Předměstí dle
žádosti vlastníků pozemků a schvaluje vyjádření města Horažďovice k této žádosti
souhlasí s připojením transformovny Horažďovice na budovaný vodovodní řad
Horažďovice-Předměstí za podmínek, že
žadatel vypracuje projektovou dokumentaci dle podmínek provozovatele vodovodu
a předloží ji MěÚ odboru investic, rozvoje
a majetku města k odsouhlasení a vodovodní přípojka bude zřízena na náklady žadatele
schvaluje úplnou uzavírku provozu na
místních komunikacích ulice Hornická
a Žižkova v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace, z důvodu provádění stavby
„Rozvod sídliště Blatenská SO 2 – větev 3“
v období od 11. 6. 2012 do 6. 7. 2012
schvaluje podporu projektu pěveckého
spolku Práchen při pořádání setkání pěveckých sborů západočeské oblasti dne
24. 5. 2014 (popř. 17. 5. 2014)
schvaluje pořízení videoprojektoru pro
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kulturní středisko Horažďovice v celkové
hodnotě 150 800 Kč + DPH
souhlasí s umístěním zahradního altánu
na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Horažďovice
dle předloženého návrhu s podmínkou, že
ZŠ a ZUŠ požádá a obdrží územní souhlas
k umístění
schvaluje cenovou nabídku Vlastivědného
muzea Dr. Hostaše v Klatovech, na provedení archeologického výzkumu stavby „Horažďovice Předměstí – kanalizace“ formou
dohledu ve výši 324 Kč/hod. práce vedoucího ZAV a 131 Kč/hod práce terénního pracovníka, max. však 10 000 Kč/rok
v záležitosti výstavby Otavské cyklostezky
souhlasí s podáním žádosti o dotaci Plzeňského kraje na výstavbu úseku Otavské cyklostezky v části SO 102 ve výši 796 494 Kč
a doporučuje ZM v případě získání dotace,
zařadit do rozpočtu města částku ve výši
218 327 Kč na doﬁnancování realizace projektu Otavská cyklostezka v části SO 102
souhlasí s umístěním recyklační sochy
„Babylon“ před galerií Caliﬁa na prostranství zámeckého nádvoří v době od
10. 5. 2012 do 30. 6. 2012 a souhlasí s používáním atria zámeckého nádvoří k slavnostním vernisážím a příležitostným akcím pořádaných galerií Caliﬁa

RADA MĚSTA 28. 5. 2012
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče InTePs s. r. o., Kollárova 511, Písek
na realizaci díla „Zřízení ústředního vytápění v 18 BD v Horažďovicích“ s nabídkovou
cenou ve výši 4 414 248 Kč bez DPH
nesouhlasí s komunikačním připojením
nemovitosti p. č. 238/31 v k. ú. Horažďovice k místní komunikaci ulice Za Tržištěm
p. č. 238/6 v k. ú. Horažďovice, čtyřmi samostatnými sjezdy z důvodu, že se jedná
o nové zastavitelné území, kde je nezbytné
nejprve zpracovat zastavovací studii
schvaluje provozní řád VH na „Vápence“
(provozní doba květen–září od 9.00 hod.
do 20.30 hod., vstupné osoby mladší 15-ti
let + doprovod zdarma, ostatní 50 Kč/hod.)
souhlasí s uspořádáním divadelního
představení ochotnickým spolkem Tyjátr
Horažďovice na Panské zahradě ve dnech
29. a 30. 6. 2012, 13. a 14. 7. 2012 za podmínky, že veškeré náklady budou hrazeny
z vlastních zdrojů divadelního ochotnického spolku Tyjátr
schvaluje ceník vstupného do Aquaparku
s platností od 1. 6. 2012 dle předloženého
návrhu
souhlasí s podnájmem nebytových prostor
v domě čp. 11, Mírové náměstí, Horažďovice
(Vinárna pod věží) občanskému sdružení
Provoque o. s., Lipová 895, Horažďovice
zastoupeného Jiřím Lukešem za účelem
provozování vinárny na dobu určitou 36 měsíců s platností od 1. 6. 2012 s podmínkou,
že budou respektována ustanovení nájemní

smlouvy ze dne 30. 1. 2002 a bude doložena
smlouva o podnájmu nebytových prostor na
dobu určitou mezi Martinem Rosou a občanským sdružením Provoque o. s. jako příloha k platné nájemní smlouvě

Oznámení
odboru dopravy
Městský úřad Horažďovice, odbor
dopravy oznamuje, že z důvodu plánované celorepublikové technické
odstávky registru vozidel bude přepážka registru vozidel ve dnech od
29. 6. 2012 do 9. 7. 2012 uzavřena.

OPRAVA MOSTU EV. Č. 17214-1
PŘES ŘEKU OTAVU
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy opakovaně odpovídá na dotazy
veřejnosti ohledně plánované opravy
mostu, který převádí silnici III/17214
přes řeku Otavu směrem na obce Boubín, Velké Hydčice, Svaté Pole.
Zdejší odbor dopravy jako speciální stavební úřad vydal stavební povolení na
stavbu s názvem „Most ev. č. 17214-1“,
kterým byla povolena oprava pravobřežní opěry tohoto mostního objektu.
Stavebník, kterým je Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje, začlenil stavbu
do plánu prací, ale termín provádění
stavby není znám.
Způsob provádění stavby, kdy dojde
k provizornímu podepření stávajícího
mostního objektu, předpokládá úplnou
uzavírku provozu na tomto mostě.
Povolení uzavírky a případné objížďky
podléhá správnímu řízení, které povede
zdejší odbor dopravy a v tomto smyslu
není podaná žádná žádost.
M. Kotišová, odbor dopravy

Informace
živnostenského
odboru
ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB CZECH POINT
Na základě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob lze požádat o výpis z Rejstříku trestů pro právnickou osobu. Údaje z evidence rejstříku
trestů právnických osob, které se uvádějí
na výpisu, jsou veřejně dostupné. Správní
poplatek za vydání výpisu je ve výši 100 Kč.
Novou službu nabízí také výpis z rejstříku
trestů fyzických osob. Žadatel si může vyžádat, aby do výpisu z Rejstříku trestů byly
také zahrnuty údaje z trestního rejstříku
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některé ze zemí Evropské unie, ve které
žadatel pobýval, měl tam trvalé bydliště
nebo byl dočasně státním příslušníkem
této země.

ZMĚNY V PROVOZOVÁNÍ
SILNIČNÍ DOPRAVY
Dne 1. června 2012 nabyl účinnosti zákon
č. 119/2012 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů, který nově rozlišuje velká a malá vozidla.
Nový název koncese pro provozování silniční dopravy:
• nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo věcí
• osobní provozovaná vozidly určenými
pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče (dále jen velká vozidla)
• nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo věcí
• osobní provozovaná vozidly určenými
pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče (dále jen malá vozidla)
Na základě přechodných ustanovení platí,
že podnikatelé v silniční dopravě provozované velkými vozidly jsou povinni ve lhůtě
1 roku od nabytí účinnosti zákona požádat
živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání, na jejímž základě se uvede
do souladu rozsah podnikání podle příslušných ustanovení zákona. K žádosti o změnu rozsahu předmětu podnikání je nutno
doložit všechny potřebné doklady dle živnostenského zákona a zákona o silniční dopravě. Toto ustanovení se týká i podnikatelů, kteří mají živnost přerušenou.
Dále podnikatelé v silniční dopravě provozované velkými vozidly a odpovědní zástupci, kterým byla odborná způsobilost
přede dnem nabytí účinnosti zákona nahrazena vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce, a kteří ke dni nabytí účinnosti zákona vykonávali činnost odpovědného
zástupce nebo byli držiteli platné koncese,
vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů
osvědčení o odborné způsobilosti. Žádost
lze podat nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti zákona do 1. 6. 2014, není-li žádost
podána, odborná způsobilost uplynutím
této lhůty zaniká.

FINANČNÍ ZPŮSOBILOST
Trvání ﬁnanční způsobilosti prokazuje
podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na
každý kalendářní rok nejpozději do 31. července tohoto roku. Požádá-li podnikatel
v silniční dopravě provozované velkými
vozidly dopravní úřad před uplynutím této
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lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání ﬁnanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna
kalendářního roku.
Finanční způsobilost se prokazuje způsoby uvedenými v nařízení č. 1071/2009. Finanční způsobilost prokazuje dopravce na
základě ročních účetních závěrek, které
ověřil auditor nebo jiná oprávněná osoba
(daňový nebo účetní poradce). Dopravce
musí prokázat, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9000 EUR, je-li používané jediné vozidlo a 5000 EUR na každé další používané
vozidlo (přepočet na rok 2012: 223 902 Kč
pro jedno vozidlo a 124 390 Kč pro každé
další vozidlo).
Odchylně od uvedeného postupu může
dopravce prokázat ﬁnanční způsobilost
předložením potvrzení, jako je bankovní
záruka nebo pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání
poskytnutého jednou nebo více bankami
nebo jinými ﬁnančními institucemi včetně
pojišťoven, jímž za něj společně a nerozdílně ručí, pokud jde o ﬁnanční částky výše
uvedené. Finanční způsobilost dokládá
i podnikatel, který má živnostenské oprávnění přerušené.
Podrobné informace změny silničního
zákona najdete na stránkách Krajského
úřadu Plzeňského kraje, odbor dopravy,
sekce dopravci ( www.kr-plzensky.cz ).

nebo biocidními přípravky“ a přechází do
živnosti volné obor č. 3
• u živnosti „Péče o dítě do tří let věku
v denním režimu“ se nově umožňuje prokázat odbornou způsobilost jak pro vnik
živnostenského oprávnění, tak pro vlastní
výkon činnosti i dokladem o:
a) odborné kvaliﬁkaci k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního
právního předpisu („zákon č. 563/2004
Sb.“) o pedagogických pracovnících
b) nebo profesní kvaliﬁkaci pro činnost
chůvy pro děti do zahájení povinné školní
docházky podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání)
Marie Šolcová,
vedoucí živnostenského odboru

Oznámení
V týdnu od 20. 8.–24. 8. 2012 bude prováděna údržba mlýnského náhonu. Z tohoto
důvodu bude po uvedenou dobu omezen
průtok na minimální hodnotu.
V případě vyššího výskytu srážek a zvýšeného průtoku vody může být termín posunut na následující týden.
Pavel Matoušek,
odbor investic, rozvoje a majetku města

NOVELA ŽIVNOSTENSKÉHO
ZÁKONA 455/1991 SB. PLATNÁ OD
1. ČERVENCE 2012
• ruší povinnost označovat provozovnu
identiﬁkačním číslem provozovny
• rozšiřuje funkce živnostenského úřadu
jako centrálního registračního místa (např.
možnost vyřízení přihlášek při opětovném
zahájení podnikatelské činnosti vůči OSSZ
a zdravotním pojišťovnám)
• živnostenský úřad zruší živnostenské
oprávnění, jestliže podnikatel neprokáže
důvod užívání prostor § 31 odst. 2 k místu
podnikání, je-li rozdílné od bydliště
• na žádost podnikatele zruší živnostenský
úřad oprávnění ke dni, který mu podnikatel
oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem
uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí
živnostenského úřadu
• do živnostenského rejstříku bude zapisována doba pozastavení nebo přerušení
provozování živnosti podnikatelů, tuto informaci lze získat na www.mpo.cz
• ruší se vázaná živnost „Diagnostická,
zkušební a poradenská činnost v ochraně
rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných
produktů, objektů a půdy proti škodlivým
organismům přípravky na ochranu rostlin

Evropská unie
podporuje realizaci
projektu Rekonstrukce
a modernizace
Aquaparku Horažďovice
Město Horažďovice realizuje projekt s názvem „Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“, jehož předmětem je
zejména zatraktivnění „bazénové haly“
včetně úpravy příslušné technologie a stavební úpravy vstupu do rekonstruovaného
welness centra, instalace nové atrakce „pirátské lodi“ se 2 skluzavkami do dětského
bazénu, rekonstrukce whirpoolu s navýšením kapacity, rekonstrukce bazénku s vlnami na divokou řeku s jeskyní a výměna
osvětlení. Tato část projektu byla ukončena
30. 4. 2012 a od 11. 5. 2012 je možné tyto
nové prostory opět využívat. Zbývající část
spočívající v modernizaci welness provozu
s realizací páry, infrasauny, ﬁnské sauny,
ochlazovací sprchy, masáže, solária a přístavby odpočívárny do prostoru stávající

terasy bude dokončena do 30. 6. 2012.
Realizace projektu je podpořena Evropskou unií částkou ve výši 2,4 mil. korun
z celkových nákladů 15,8 mil. korun. Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě tohoto
jediného takto komplexně zaměřeného zařízení v regionu.
Jitka Vokatá, odbor investic,
rozvoje a majetku města

Skončil 5. ročník
soutěže ve sběru
hliníku…
Na konci května jsme ukončili 5. ročník
Soutěže ve sběru hliníku. Soutěž se vyhlašuje pro příslušný školní rok a je určená
třídním kolektivům. Hlavním cílem této
ekologicky zaměřené soutěže je upozornit
na různorodost odpadů, které produkujeme. Při současném hektickém způsobu života často nemáme čas si to uvědomit a zamyslet se nad jejich dalším osudem.
Při tomto půlkulatém jubileu mi dovolte
malé srovnání: oproti prvnímu ročníku,
kdy se podařilo nasbírat 70,31 kg hliníku,
to letos bylo úctyhodných 274,30 kg.
Do soutěže se v tomto školním roce zapojilo 20 kolektivů dětí. Své zástupce měly
obě mateřské a obě základní školy. Sbíraly
se hliníkové obaly z potravin, hliníkové folie apod., s výjimkou plechovek od nápojů.
Touto cestou bychom rádi poděkovali těm,
kteří se shromažďováním hliníku dětem
pomáhali, hlavně rodičům a učitelům, neboť svým kladným přístupem se postarali,
aby se soutěž pro děti stala atraktivní.
Zúčastněné kolektivy se podle množství
nasbíraného hliníku umístily následujícím
způsobem:
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1. Ovečky, KMŠ
41,36 kg
2. Broučci, KMŠ
39,90 kg
3. Berušky, MŠ Na Paloučku 34,07 kg
4. 2.A. ZŠ Blatenská
16,05 kg
5. Včeličky, MŠ Na Paloučku 15,83 kg
6. 4.B. ZŠ Komenského
15,30 kg
7.
5.B. ZŠ Komenského
13,91 kg
8. Hvězdičky, MŠ Na Paloučku 11,70 kg
9.
Motýlci, MŠ Na Paloučku 10,93 kg
10. 5.A. ZŠ Komenského
10,50 kg
11. 3.A. ZŠ Komenského
9,17 kg
12.–13. 2.A, ZŠ Komenského
8,18 kg
2.B. ZŠ Komenského
8,18 kg
14. 2.B. ZŠ Blatenská
8,04 kg
15. 1.B. ZŠ Komenského
7,87 kg
16. 3.A. ZŠ Blatenská
6,15 kg
17. 1.A. ZŠ Komenského
5,71 kg
18. 4.A. ZŠ Komenského
5,33 kg
19. 3.B. ZŠ Komenského
4,56 kg
20. 6.A. ZŠ Komenského
1,56 kg
Dne 21. června proběhlo na radnici v příjemné atmosféře slavnostní vyhodnocení
soutěže, kde pan starosta Zrůbek odměnil
tři nejúspěšnější kolektivy pěknými věcnými cenami.
Všem zúčastněným děkujeme a vítězným kolektivům blahopřejeme!
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
Konec května a téměř celý červen jsou spojeny s různými akcemi pro děti. Dne 29. 5.
jsme se byli podívat v areálu ZŠ Blatenská na
akci MALÝ ZÁCHRANÁŘ 2012. Děti zde
mohly shlédnout ukázky požární techniky
a výstroje hasičů, ukázky zbraní a prostředků PČR, poskytování první pomoci, ukázky
práce psovodů apod. Bohužel jsme nestihli
ukázku vrtulníku letecké záchranné služby,
neboť nás již volaly jiné povinnosti ve školce.
Jako škola začleněna do sítě Škol podporujících zdraví, jsme se zúčastnili preventivního
vyšetření zraku pomocí speciální diagnostické videokamery. Cílem tohoto vyšetření
je přesně, rychle a spolehlivě určit dioptrické hodnoty očí dětí. Běžné vyšetření zraku
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Konec školního roku
u dětských lékařů v rámci preventivních
prohlídek dioptrické vady často neodhalí
a často se na ně přijde až ve škole, kdy mají
děti potíže se čtením nebo psaním.
Tak jako každý rok, i letos jsme se vypravili
na Den dětí do ZŠ Komenského, kde děti
čekalo dopoledne plné soutěží a her. Počasí
nám tentokrát moc nepřálo, proto musel
být program přesunut do vnitřních prostor
základní školy. Avšak žáci 8. a 9. ročníků si
s tím poradili na výbornou. Děti odcházely
z „velké školy“ nadšené a plny zážitků.
Dne 6. 6. vyrážely od naší duhové mateřinky
dva plné autobusy dětí, které měly namířeno
do nedalekých Velhartic. Zde jsme navštívili hrad, na kterém byl pro nás připraven
program spojený s plněním úkolů, luštěním
hádanek a divadelní představení o dracích.
Děti dnes již vědí, že NENÍ DRAK, JAKO
DRAK… zkuste se jich zeptat.
Hned druhý den nás čekala slavnostní ceremonie – PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ.
Slavnostně oblečeni nastávající školáčci
trpělivě čekali, až jim rytíř se svojí madam
předá šerpu a mečem, přiloženým na jejich
drobná ramínka, je pasuje na OPRAVDOVÉ ŠKOLÁKY. Nejedno oko přihlížejících
nezůstalo suché.
A co nás ještě čeká? Tradiční noční přespání předškoláků v mateřince, spojené s hledáním pokladu, plněním úkolů, opékáním
vuřtů a večer plný her a zábavy. Zda nás
i letos navštíví Bílá paní, to nikdo neví. Jedno však víme jistě, že si to hezky užijeme.
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům
a přátelům školy za jejich pomoc během školního roku. Teď už nám, zaměstnancům křesťanské mateřské školy, zbývá jen popřát všem
„KRÁSNÉ A PROSLUNĚNÉ PRÁZDNINY
PLNÉ POHODY A DĚTSKÉHO SMÍCHU“.
Bc. Jaroslava Panušková, KMŠ
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Před námi jsou prázdniny a nám opět utíká
jeden školní rok. Zdá se, že utekl velmi rychle, ale když se ohlédneme zpět, zjistíme, co se
nám do něj všechno vešlo. Na konci školního
roku si vždy uvědomíme náš život ve školce,
když se podíváme na naše předškoláky. Před
pár roky přišli do školky coby malé děti a dnes
jsou z nich zdravě sebevědomí školáci, kteří
se jistě v další etapě svého života neztratí.
Na Paloučku prožíváme s dětmi moc hezké
chvíle. Za to musíme ale poděkovat všem,
kteří nám pomáhají a podporují nás. Děkujeme ZUŠ, která pro naše děti připravuje
velmi krásné a kvalitní programy během
celého roku. Rovněž ZŠ Komenského pro
nás připravuje každým rokem oslavu Dne
dětí. Velmi nás potěšilo příjemné přijetí
paní ředitelkou Šimkovou v ZŠ Blatenská.
Velkou podporou v našem výchovně vzdělávacím působení je nám městská knihovna, dům dětí, přírodovědná stanice.
Také musíme poděkovat odborné terapeutce Petře Lukešové, která nám věnovala ke
Dni dětí přípravky pro aromaterapii, kterou bychom chtěli pravidelně zařazovat.
Velmi nám pomáhá také Katka Pulterová,
kterou navštěvujeme na její farmě. Jízda na
koních nedělá dětem už žádné potíže.
Nesmíme zapomenout ani na rodiče a další
rodinné příslušníky našich dětí, kteří nás
podporují všemi dostupnými způsoby. Velkou zpětnou vazbou jsou pro nás milá slova
právě od našich rodičů.
Z Paloučku přejeme všem krásné léto, hezky prožité prázdniny a těšíme se na všechny
v novém školním roce.
Bc. Marie Sládková

ZŠ Blatenská
6. A NA RUMPÁLU

Vám poskytuje

VEŘEJNÝ INTERNET
Po-Pá 9.00-12.30, 13.00-17.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz

3. TÝDEN V ČERVENCI

16. 7. - 20.7. 2012

prvních 30 min denně ZDARMA

Dne 5. června se žáci 6. A za doprovodu
paní učitelky Mgr. Jany Stulíkové a Mgr.
Moniky Dubědové zúčastnili školního výletu do Strakonic. Měli jsme možnost navštívit Gymnázium ve Strakonicích a strakonický hrad. Počasí sice bylo sychravé, ale
dobrá nálada v kolektivu nemizela.
Gymnáziem nás provedl pan ředitel Mgr.
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Miroslav Hlava. Všem žákům se zde líbilo
a jistě se někteří z nás rozhodnou pro studium této školy.
Když jsme nasbírali cenné znalosti o škole,
vypravili jsme se na hrad. Po výstupu na
věž nás okouzlilo jádro historického města.
Zajímavá prohlídka strakonické chlouby
skončila a nám nezbylo nic jiného než vyrazit domů.
Obě paní učitelky si zaslouží veliký dík za
pohodový výletní den – děkujeme!
Bernardeta Bučoková

ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY
Ve čtvrtek 31. května jsem se s kamarádem
Honzou vydal na procházku. Napadlo nás,
že by bylo dobré jít na nějakou kulturní akci.
Náhodou jsme zjistili, že Městské muzeum
Horažďovice zahajuje letošní muzejní sezónu vernisáží. Nikdy jsme na žádné nebyli,
a tak jsme neváhali. Vernisáž v malovaném
sále horažďovického zámku zahájil svým
koncertem pěvecký soubor Kvítek spolu
s houslistkami ZUŠ Horažďovice. Všichni
hráli a zpívali jako dobré až výborné švýcarské hodinky. Ale ty hodinky měly srdce
a duši. Po hudebním zážitku promluvili
starosta a ředitelka muzea. Paní ředitelka

Gotická socha Madony z Rabí

vyprávěla o výstavě, kterou pro letošní rok
připravili a která je součástí mezinárodního projektu Jagellonica. A pozvala všechny
na koncert, při kterém klavírní virtuoska
zahraje na unikátní šestipedálový klavír
ze sbírek našeho muzea. Pak povídal ještě
pan Aleš Červený o knize, kterou v nedávné době vydal – Minerály horního Pootaví.
Knížku jsem si později prohlédl. Jako když
otevřete pokladnici s drahokamy. Nevěřil
bych, že se v našem kraji vyskytují tak nádherné minerály. A světlo světa spatřily jen
díky nadšení autora!
Pak už dlouho očekávaná výstava začala.
Vešli jsme do chodby, která byla věnována jen a pouze Půtovi Švihovskému. Půta
je nejvíce známý asi z pověstí. Například
Opičí daň vypráví o Půtově opici, která
utekla a místní lidé si ji spletli s čertem,
ubili ji a Půtovi dali jako dárek. To ho rozzlobilo a nechal lidi platit opičí daň. Půta
ale nebyl špatný. Pro naše město udělal
mnoho dobrého. Nedochovaly se po něm
pouze pověsti, ale i věci historické a historicky cenné. Například srdce zvonu, první
tisky Bible, gotické sochy, ale vystavené
jsou i další věci, například pečeť, dělové
koule a zajímavé kapesní sluneční hodinky. Líbila se nám dřevěná gotická socha
madony. Pochází z Rabí, kdysi měla celé
tělo, ale někdo ji upravil tím, že jí uřízl
dolní polovinu těla. Věc, která mě opravdu
překvapila, byla část vodovodu z přelomu
15. a 16. století, který nechal Půta vybudovat. Z Práchně nechal přivést vodu až na
horažďovické náměstí. Voda tekla borovými kmeny dlouhými tři až čtyři metry,
které byly vyvrtané. Otvor měl průměr asi
deset centimetrů. Kmeny byly zakopané
do hloubky asi 1,5 metru a je zázrak, že
taková věc fungovala a zachovala se. V jiných městech chodili pro vodu s vědýrky
k řece nebo pramenům, a Horažďovice
měly vodovod! Půta měl s Horažďovicemi
mnoho společného, hodně pro ně udělal,
a také zde i umřel. O jeho náhrobku mě
zaujala další zajímavost. Na náhrobku je
zobrazen v gotické rytířské zbroji a k té
patřil opravdu velký chránič rytířova údu.
Ten ale děsil některé ženy. Aby neodcházely z kostela se zvláštními pocity, ochranu
třemi ranami kladiva kameník odstranil.
Výstava je plná fotograﬁí a textu, některé
předměty, které by mohly být vystaveny,
byly zapůjčeny na velkolepou výstavu Jagellonica do Kutné Hory. To ale vůbec nevadí. Výstava mě velmi uchvátila. Možná
proto, že se týká našeho města, které mám
tak rád. Jsem rád, že jsem se zúčastnil
zahájení muzejní sezóny. Všiml jsem si,
že tam nebylo moc mladých lidí. Ale to je
škoda, protože by se jim to líbilo. A jsem
rád, že jsem si prohlédl výstavu o Půtovi.
Hodnotil bych ji víc než kladně.
Jiří Stulík

tel., fax: 376/512700
šk. jídelna: 376/513520
IČO: 75005271

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01
okres Klatovy
e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

ZŠ Komenského
DOJMY Z LIDIC
V tomto roce si připomínáme 70. výročí
vypálení obce Lidice. To byl dobrý důvod
k tomu, abychom se vydali na výlet. Myslím si, že je velmi důležité šířit mezi dětmi
povědomí o tom, jaké krutosti a bezpráví
se (nejen v našich) dějinách odehrály. Nejen proto, jak se vždy říká, aby už se to nikdy neopakovalo, ale také proto, aby si děti
uvědomily, jaké mají dnes štěstí. A taky aby
pochopily, že krutost bolí i po těch letech,
že to není jako v amerických ﬁlmech, kde
vražda a smrt nic neznamená.
14. 5. 2012 jsme se se žáky 7., 8. a 9. tříd
vypravili směrem na Prahu. V Praze jsme
zašli do divadla Rokoko na představení
Vražda jako poznaná nutnost (když jsme
to představení vybírali, ani jsme si neuvědomili, jak se nám tematicky hodí). V divadle Rokoko jsme zažili i cvičný požární
poplach. Pak už jsme směřovali do Lidic
a v hlavě jsme si opakovali fakta, která o Lidicích známe a přehrávali si v duchu scény
z ﬁlmu Lidice. Žádná z těch informací však
neměla ani zdaleka tu sílu jako jediný pohled na pustinu s křížem…
V místě, kde si kdysi hrály děti, je najednou
pusto, žádný smích, dokonce ani žádný pláč.
Jenom základy, kde kdysi stála škola, kostel,
Horákův statek. Jak vůbec mohli lidičtí muži
vydržet v jednom malém sklepě, když ani nevěděli, co je čeká? A co ženy s dětmi, když byly
odtrženy od otců, synů či bratrů?
ELIŠKA TRUHLÁŘOVÁ
Nedokážu vám ani vypovědět, co jsem cítila,
když jsem se dívala na ty bývalé Lidice. To si
musí zažít každý sám.
ŠÁRKA STULÍKOVÁ
Dojemný byl také pohled na „Památník dětských obětí válek“, který vytvořila paní Marie Uchytilová“
KATKA VUJANOVIČOVÁ
Mají tam také nahraný dokument o příběhu
Lidic, rozpohybované fotky a načtené dopisy
dětí. Viděli jsme i zachovalé košile atentátníků na Heidricha.
JAKUB CHALUPNÝ
Lidice na mě udělaly dojem asi i silnější než
Kostnice v Kutné Hoře.
JAN ZÁLABSKÝ
Příběh Lidic jsem znal už dříve z knih. Při
čtení těchto knih jsem nemohl uvěřit lidské
krutosti a krutosti války. Ale nejhorší bylo
čtení knihy s dopisy, které děti psaly z koncentračního tábora, to bylo podle mne opravdu nejhorší.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 6/2012

ZDENĚK TRUHLÁŘ
Pohled z parkoviště na údolí plné stromů
a hromadný hrob 173 mužů s velkým křížem
byl hrozně děsivý“
FILIP POLENA
Zaujal mě i růžový sad a informace o něm.
Chtěla bych ho někdy vidět rozkvetlý. Taky
mě překvapilo, kolik lidí po světě má jméno
Lidice.
ANDREA TOMEŠOVÁ
Když si představím, že před 70 lety po té louce, která zbyla po vesnici, běhaly děti a hrály
si, chce se mi brečet.
TEREZA CHLANOVÁ
U památníku lidickým dětem pokládají lidé
plyšáky a další hračky. Když jsme pak šli do
muzea a slyšeli tam číst dopisy dětí, byla to
asi nejemotivnější část.
TEREZA ŠRÁMKOVÁ
Ale lidé na světě nezapomněli na Lidice a dodnes dávají svým dětem jméno Lidice. Ale
Lidice nebyly jediné, zničeny byly také např.
Ležáky.
JIŘÍ MATĚJKA
Nejvíce mě zasáhly dopisy, které psaly děti svým
příbuzným a prosily, aby jim poslali zbytky jídla a peníze. Jenže ty děti nevěděly, že už nebylo
komu psát, že už jsou všichni mrtví. Němci vše
zničili. Zničili domy, životy, ale jedno ne. Zůstala a zůstane tu navždy vzpomínka.
ANITA KYLIÁNOVÁ
Martina Matějková + 8.B

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE HLÍDEK
MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
V sobotu 21. 5. se hlídka mladých zdravotníků 1. stupně ze ZŠ Komenského zúčastnila krajského kola soutěže Hlídek mladých
zdravotníků ve Vejprnicích. Hlídka ve složení Adéla Zálabská – velitelka, Jan Motl,
Jolana Slepičková, Simona Škantová a Tereza Šafandová získala 816 bodů z celkového počtu 840 bodů a obsadila nádherné
3. místo. Děkujeme dětem za vynikající reprezentaci školy a gratulujeme k bronzové
medaili.
Lucie Tomášková,
vedoucí zdravotnického kroužku

Dům dětí a mládeže
informuje…
S končícím červnem si dovolím v následujících řádkách krátce zbilancovat letošní
pravidelnou zájmovou činnost (kroužky)
a připomenout letní akce (tábory), jimiž
vyvrcholí činnost našeho DDM pro letošní školní rok.

KROUŽKY VE ŠK. ROCE 2011/12
Přes 60 zájmových kroužků fungovalo letos
pod hlavičkou našeho DDM a nezůstalo jen
u vysokého počtu, programově šlo o pestrou
paletu činností – od tradičních sportů, rukodělných, modelářských a přírodovědných
kroužků až po novinky, které vzbudily mezi
dětmi zájem, považujeme je za úspěšné a do
budoucna perspektivní (např. Sniper, Geocaching, Zumba Junior, Mladý chovatel aj.).
Pro příští školní rok se budeme samozřejmě
snažit nabídku zájmových kroužků udržet
a případně ji rozšířit o nové tituly. Novou nabídku kroužků již promýšlíme a zveřejníme
ji v průběhu září 2012. Rádi bychom také
opět stáli u vytvoření komplexního přehledu
volnočasových aktivit, který by měl být obsahem, či přílohou zářijového čísla HD Obzoru.

AKCE V ČERVENCI
V červenci organizujeme pět táborů – 3 příměstské v Přírodovědné stanici a 2 stanové
na tábořišti Plácek. Příměstské tábory jsou
letos realizovány ve třech turnusech, vždy
tématicky různých. Účastníky tak čekají
tábory na téma Živly, Jak se žilo a jak se žije
a Byl jednou jeden cestovatel. První dva tituly obsadily první a druhé místo v soutěži
V přírodě s přírodou, kterou organizuje Plzeňský kraj a jehož cílem je podpora táborových akcí s environmentální tématikou.
Tradiční tábořiště Plácek nedaleko Horažďovic bude pro změnu hostit nejprve pobytový tábor pro rodiče s dětmi (16.–20. 7.) a vzápětí se stane domovem pro dětské účastníky
Plácku 2012, který bude tématicky věnován
hrám, sportu a přírodě. Pětidenní část tábora na Plácku si paralelně užijí mladí rybáři,
kteří se budou věnovat převážně vlastnímu
programu (praktický rybolov na různých revírech). Současně je dětský tábor na Plácku
jediným naším táborem, na který je možné
se ještě hlásit (cca 10 volných míst) – info
a přihlášky v DDM, nebo na www.
Celé léto (od 4. 7. do 5. 9.) budeme hostit
prázdninový kurz Jóga pro zdraví, který je
určen všem zájemcům bez rozdílu pokročilosti. Lekce jógy vede Romana Krásná.
Přijďte si zarelaxovat každou letní středu
od 19.00 do sálu DDM, s sebou si přineste karimatku, deku a vhodný oděv (info
a přihlášky na tel. 728 963 083). Rovněž
nabízíme organizovaným skupinám mož-
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nost prohlídky areálu Přírodovědné stanice s doprovodným výkladem. Prohlídky
je možné absolvovat pouze po předchozí
domluvě ve všední dny ve skupině o min.
počtu 10 účastníků (cena 30 Kč/os.).

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bych rád poděkoval zejména externím vedoucím našich kroužků, kteří
práci s dětskými i dospělými účastníky realizují ve svém volném čase v době, kdy si většina ostatních lidí hledí především svých koníčků, věnuje se vlastním rodinám apod. Mzda,
kterou za svou práci berou, nemůže zcela
kompenzovat čas a energii, kterou do příprav
a realizace kroužků vkládají. Proto před nimi
nepokrytě smekám a za celoroční úspěšnou
spolupráci jim jménem celého DDM děkuji!
Rovněž děkuji dobrovolníkům, kteří nám
pomáhali v průběhu roku s organizací
akcí pro veřejnost, ať už to byli horažďovičtí skauti, starší členové našich kroužků, anebo kamarádi a naši příznivci. Bez
jejich přispění bychom těžko mohli nabídnout veřejnosti akce v takovém počtu a tak
širokého programového záběru.

DDM LETOS A V BUDOUCNU
V oblasti kroužkové činnosti považujeme
za úspěch skutečnost, že se podařilo udržet
členskou základnu kroužků na srovnatelné
úrovni s lety minulými – to za situace, kdy
ostatní zařízení našeho typu v celé ČR většinou o klienty přicházejí, návštěvnost kroužků a akcí se obecně snižuje a DDM a střediska volného času musí redukovat svou činnost

Účastníci kroužku Biopraktikum při kontrole zemních pastí u Karloveckého rybníka.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 6/2012
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i počet zaměstnanců. Protože však jde o plošně setrvalý trend, který je navíc umocněn
stále se snižující podporou ze strany zřizovatelů, lze očekávat, že nejbližší roky budou pro
většinu zařízení připravujících program pro
volný čas dětí a mládeže bolestivou fází vývoje. Ani horažďovické DDM nebude pochopitelně zmíněného trendu ušetřeno, držte nám
proto, prosím, palce, abychom se s potenciální krizí úspěšně popasovali.
Počínaje podzimem 2012 zahájíme realizaci projektu Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho
činnosti, který by měl běžet dva roky, tedy
do září 2014. Považuji za důležité na tomto místě říci, že s ohledem na pozitivní
dopad projektu na provoz horažďovického
DDM a zejména Přírodovědné stanice, na
zásadní rozšíření nabídky alternativního
vzdělávání v jihozápadních Čechách, dále
na skutečnost, že se jedná o projekt přeshraniční spolupráce s prestižním partnerem (NP Bayerischer Wald) a koneckonců
i s ohledem na objem proinvestovaných
prostředků (cca 35 mil. Kč), se jedná o projekt takového významu, že snese těžko
srovnání s akcemi, které byly v našem regionu v oblasti volnočasového školství dosud
realizovány. Tento fakt s sebou samozřejmě nese i vědomí velkého závazku, který
jsme jakožto nositelé projektu převzali.
Za všechny zaměstnance DDM vám přeji
léto nabité zážitky!
Tomáš Pollak

ká a lesklá. Do ještě nezatuhlé polevy je vytvářen z glazury mramorový efekt. Povrch je
dozdoben cukrovými ozdobami. Pochoutku
dávala děvčata chlapcům při posvícenské zábavě jako poděkování za hezký tanec. Tradice
ještě místy přetrvala a recepty se předávají
z generace na generaci. I naše hnětynka si zachovává zcela tradiční recepturu.
Vítězný regionální výrobek je možné zakoupit každý všední den od 12.00 do 14.00
hodin v cukrářské prodejně v přízemí školy.
První cenu jsme převzali z rukou ministra
zemědělství pana Petra Bendla.

SPOLKY
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Slavnostní předání se uskutečnilo 29. 5.
2012 na nádvoří Krajského úřadu v Plzni,
které se pro tento den proměnilo v tržiště
regionálních potravin. Akci doprovázela
hudební produkce a celý program moderoval herec Petr Vacek.

SŠ Horažďovice
vyhrává regionální
potravinu
Střední škola Horažďovice se přihlásila do
letošního ročníku soutěže o Regionální potravinu Plzeňského kraje v kategorii cukrářské výrobky. Naše Prácheňská hnětynka
zaujala porotu natolik, že získala 1. cenu.
Jedná se o výrobek v pravém slova smyslu
regionální, je totiž známý na Horažďovicku,
Sušicku, Strakonicku a Blatensku.
Hnětynka má tvar pravidelné květiny, celý
potažený čokoládovou polevou, která je hlad-

ve dveřích dvou nových výtvarných ateliérů v půdních prostorách školy. Získali jsme
globální grant z ESF na zvyšování úrovně
oborů cukrář a opravář zemědělských strojů
a realizaci dalších projektů připravujeme.
Je toho hodně před námi; vše děláme pro
budoucnost našich žáků. Držte nám palce!
Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

Květen byl pro nás velmi úspěšný měsíc, neboť kromě prvenství Prácheňské hnětynky
jsme získali krásné 2. místo v gastronomické soutěži Vodňanský kapr. Za naši školu
soutěžil tým ve složení Adolf Hanousek a Jakub Černý, oba dva žáci studijního oboru
Gastronomie. Celé soutěže se v roli porotce
účastnil i známý herec a nadšený rybář Rudolf Hrušínský.
Vynikajícími výsledky jsme završili velmi
plodný školní rok, ve kterém škola uspěla
také v graﬁcké a aranžérské soutěži Region
2012, v soutěži gastronomických dovedností Ahol cup i v dalších gastronomických
soutěžích v Hostouni a v Boru u Tachova.
Uspořádali jsme 1. ročník cukrářské soutěže Horažďovický větrník a v lednu hejtman
Plzeňského kraje Milan Chovanec se starostou Karlem Zrůbkem přestřihli pásku

Konec května a začátek června byl pro náš
spolek velmi náročný. Absolvovali jsme několik vystoupení a také jednu náročnou cestu.
V pátek 25. 5. jsme na horažďovickém náměstí zazpívali několik lidových písní na zahájení
akce „Prácheňsko na Práchni“. Pak už jsme
se museli jít zabalit a připravit na druhý den,
kdy nás čekala náročná cesta do Chebu.
V sobotu 26. 5. jsme se zúčastnili 9. setkání
pěveckých sborů západočeské oblasti, které
se tentokrát konalo až v Chebu. Po dlouhé
cestě jsme si chvilku vydechli a už jsme šli na
nácvik společných písní, které jsme zazpívali na chebském náměstí, kde končil průvod
všech zúčastněných sborů. Po obědě následovaly zvukové zkoušky v nově opraveném
kulturním domě a v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. My jsme se poprvé přihlásili
se svým programem do církevního programu a myslíme si, že to byla správná volba.
Večer jsme pak ještě v kostele zazpívali společně Lukášovu Missu brevis. Opět jsme se
přesvědčili o tom, jak je dobře, že se tato setkání konají. Potkali jsme se po dvou letech
s ostatními sbory a mohli si tak udělat obrázek o současné práci pěveckých sborů. Již
delší dobu jsme měli v hlavě jednu myšlenku:
uspořádat takové setkání v Horažďovicích.
Jedná se o velmi náročnou akci. O tom se
mohl přesvědčit na vlastní oči také pan starosta, kterého jsme na toto setkání pozvali.
Poté, co jsme zvážili všechna pro a proti,
jsme se rozhodli a na závěr setkání v Chebu
pozvali pěvecké sbory k setkání v Horažďovicích na jaře 2014. Již nyní se tedy můžeme
těšit na krásný kulturní zážitek, na kterém
ale již nyní musíme pracovat.
O týden později (v pátek 1. 6.) jsme vystoupili opět v Horažďovicích v rámci akce „Noc
kostelů“. Svůj krátký program jsme předvedli v kostele sv. Petra a Pavla i v Husově
sboru. A o dva dny později (v neděli 3. 6.)
jsme absolvovali svůj koncert v rámci Evropského festivalu duchovní hudby „Šuma-
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va-Bayerischer Wald 2012“, který se konal
v Těchonicích. Tohoto festivalu, který se
koná pravidelně na české i německé straně
Šumavy, jsme se letos zúčastnili poprvé.
Už se blíží prázdniny, ale i ty budou pro
nás z velké části pracovní. 24. 8. zazpíváme
v Klatovech při příležitosti 85. výročí založení Sboru dr.Karla Farského. Dále se stále
připravujeme na slavnostní koncert u příležitosti 150. výročí založení spolku a 20. výročí znovuobnovení jeho činnosti, který se
bude konat v pátek 21. 9. v muzeu. V sobotu
20. 10. pak vyjedeme na další dalekou cestu. Po čtyřech letech se vypravíme opět do
Svatého Jana pod Skalou na Berounsku, kde
absolvujeme společný koncert se sborem
Comodo z Loděnic. A pak už opět příprava
vánočního programu.
Všem čtenářům bych rád popřál krásné léto,
krásně prožité zasloužené dovolené a budeme se těšit na další příjemná setkávání
s Vámi. Informace o našem sboru stále můžete nalézat na našich internetových stránkách
www.psprachen.cz, kde najdete také kontakty na vedení sboru, a kam nám můžete stále
posílat své poznámky, dotazy či připomínky.
Za PSP Martin Petrus

potoka do jedné z nejkrásnějších partií střední
Šumavy k Antýglu, řece Vydře a k TetovskoVchynickému kanálu. Účast 51členů i nečlenů. Zájezd do bavorského Steinbühlu a Bad
Kötztingu na slavnou poutní cestu koní. Slavnostní 600. výročí této akce bylo pro mnohé
silným zážitkem. Vidět biskupa, řadu kněží
a ministrantů na koni v průvodu téměř 1000
koní všech plemen a velikostí, je výjimečnou
nejen evropskou, ale i světovou událostí. Také
zde se zúčastnilo 54 občanů. Poslední akcí
byl zájezd na Chodsko, na rekonstruovaný
zámek v Horšovském Týně, který je jedním
ze skvostů české historie, a dále na Hrádek
k pomníku J. S. Koziny. Mnozí si oživili školní
výlety svého dětství. Posezení v nově zrekonstruované Chodské chalupě příjemně zakončilo krásný den. Účast 50 zájemců opět potvrdila správnost našeho programu. Na podzim
nás čeká řada zajímavých momentů včetně
podzimního zájezdu na Malé Javorské jezero
v Bavorsku, které má svoje jedinečné kouzlo.
Připravujeme besedu s doc. MUDr. Táborským, adventní posezení a další. Většina akcí
je „otevřena“ i nečlenům a stačí sledovat vývěsní skřínku u Červené brány.
František Moser,
předseda SRP města Horažďovic

NÁŠ LETOŠNÍ VÝLET
Před 14 lety jsme obnovovali Spolek rodáků
a název dostal přídomek „a příznivců“ Horažďovic. Prvním velkým úkolem bylo dokončit zakoupení chybějících zvonů a instalovat je do zvonice chrámu sv. Petra a Pavla.
Tento dosti složitý a náročný úkol se podařilo naplnit a o půlnoci z 31. 12. 1999 na 1. 1.
2000 všechny zvony poprvé zazněly. Zároveň
jsme si vytkli další cíle. Připravit, realizovat
a vhodným způsobem provádět přitažlivý
program formou besed, zájezdů i společenských akcí. Časem se ukázalo, že řada věkově
blízkých rodáků našla do spolku cestu a na
druhé straně mnohým program spolku nic
neříkal. Naopak řada osob, které zde nemají
kořeny, našla nejen cestu do spolku či k jeho
programu, ale i cestu k městu na Otavě.
Také jsme si řekli, že nebudeme v zásadě suplovat činnost orgánů města nebo se plést do
politiky. Přesto jsme v loňském roce museli
reagovat na připomínky občanů například
k otázce starého hřbitova nebo ke špatným
schodům ke zvonům a vstupním dveřím do
věže. Řada připomínek byla městem realizována, další budeme sledovat, ev. urgovat
nápravu viditelných problémů.
Můžeme se tedy ohlédnout za celkovou činností. Ta se řídí celoročním plánem a s radostí a s uspokojením můžeme prohlásit, že
za těch 14 let jsme splnili vše, co jsme si na
každoroční valné hromadě slíbili.
Zdařily se rovněž i poslední tři zájezdy. Tradiční jarní z Horské Kvildy podél Hamerského

Je tu léto a to je čas, kdy vyjíždějí členové základní organizace SZP v Horažďovicích pravidelně, každým rokem, na jednodenní výlet.
Při vybírání trasy se dodržují osvědčená pravidla. Odjezd v 8 hodin, v 16 hodin příjezd.
Málo k chození, hodně k vidění. V našem kraji je takových míst, které stojí za to je navštívit, mnoho. Cílem naší cesty bylo tentokrát
město Spálené Pořičí a zámek Hradiště v Blovicích. Vyjeli jsme 7. června. Informace, které
jsme si opatřili, vypadaly na dobře vybraná
místa. Skutečnost však daleko předčila naše
očekávání. První zastávka byla ve Spáleném
Pořičí. Pěkné náměstí, opravené budovy,
udržovaná zeleň. Paní průvodkyně, která se
nám věnovala, nás nejprve seznámila s historií i současností města. Spálené se jmenuje
proto, že třikrát v historii téměř celé vyhořelo.
Tyto události jsou vyjádřeny i ve znaku města.
Prošli jsme zámkem. V části je umístěna Církevní střední odborná škola se zaměřením na
ekologii a sociální péči. Ta část zámku, kde je
umístěna stálá expozice, nás velmi zaujala. Je
věnována dějinám města, řemeslům a spol-
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kovému životu předků, žijících v této podbrdské krajině. Způsob, jakým je expozice pojatá
a zpracovaná, si zaslouží obdiv. Po prohlídce
zámku nás paní průvodkyně zavedla do barokního špejcharu, který býval v minulosti
součástí místního velkostatku. Nyní, po
komplexní rekonstrukci, která byla dokončena v roce 2010, jsou zde stálé historické expozice, ale také prostory pro pravidelné výstavy.
V přízemí je stálá expozice historické zemědělské techniky, která je stále doplňována.
První podlaží špejcharu je řešeno jako,,naučná stezka“ v oblasti Brd. Při procházení v nás
vzbuzovala pocit, že kráčíme opravdovou
krajinou, ale v trochu jiném čase. Tento dojem je vyvoláván mimo jiné velkoplošnými
tisky obrazů malíře Miroslava Hláska. Stezka
nás také zavedla do ﬁktivní vesnice, kde jsme
mohli nahlédnout i do místností a poznat
domácí řemesla a živobytí obyvatel obecně
nebo si na ně zavzpomínat. V druhém patře se nachází jediná stálá v České republice
Galerie českého kresleného humoru Jiřího
Wintera Neprakty. Je zde prezentována jeho
celoživotní tvorba. Z časových důvodů jsme
nemohli prohlédnout další, neméně poutavá
místa ve městě. Pamětní desky umístěné na
budově děkanství dokazují, že si zde považují
lidí, kteří se jakkoliv zapsali do historie města. Např. spisovatel Jindřich Šimon Baar, který zde žil pouze jeden rok. Duchovní a známý
léčitel Páter František Ferda se narodil v nedalekých Dražkovicích. Město v nás zanechalo dojem, že titul,,Historické Město roku
2003“ si opravdu zaslouží.
Další zastávka byla na zámku Hradiště v Blovicích. V minulosti zde byla také zemědělská
škola. Nyní, od roku 2002, se zde nachází
Muzeum jižního Plzeňska. Jsou zde umístěné většinou stálé expozice. Například ty, co
vypovídají o vývoji regionu jižního Plzeňska.
Další stálá je věnována zakladateli muzea
v Blovicích, Františkovi Raušarovi. Nachází
se zde také interiéry šlechtické, měšťanské
i lidí prostých, např. kuchyně z 1. poloviny 20.
století. Soustřeďují se zde obrazy malířů z tohoto kraje, dále sbírky uměleckoprůmyslové,
výtvarné, archeologické a další. Knihovna,
která je přístupná veřejnosti, uchovává díla
významných osobností regionu i odborné literatury. Bývají zde také výstavy obrazů a fotograﬁí, např. obrazy blovického rodáka profesora Milana Knížáka. Zdaleka není možné
popsat všechny ty,,poklady“, které jsme viděli. Všemi expozicemi nás provázela příjemná
paní průvodkyně, která vše doplňovala podrobným výkladem. Hůře chodící návštěvníci
měli možnost do poschodí vyjet výtahem.
Je třeba poděkovat lidem, kteří mají rádi
svůj kraj a lidi v něm. Že dokáží zachovat
jeho historii, jak žili jejich předkové, i pro
další pokolení.
Byl to den náročný na zážitky a dojmy, přesto jsme se k domovu vraceli spokojení.
Božena Behenská
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Sbor dobrovolných
hasičů
Poslední květnovou sobotu hostil Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Komušín hasičské
sbory z okrsku č. 8 Horažďovice na okrskové
soutěži. Těch bylo celkem osm a nezúčastnili se družstva SDH ze Slivovic a Veřechov.
Překvapili mě členové SDH z Horažďovické
Lhoty, kteří postavili dvě soutěžící družstva:
mladší a skutečné „veterány“, kteří bez veškerých úlev zdolali veškeré překážky. Obě
družstva provedli požární útok se stříkačkou PS 8, se kterou měli určité potíže, ale
terče proudem vody srazily. Za tyto výkony
jim patří obdiv a poděkování. Všechny ostatní sbory měly stříkačky PS 12.
Další překvapení pro mě bylo umístnění dvou
družstev ze SDH Kejnice, kteří se umístili na
prvém a čtvrtém místě a odvezli si mimo jiné
i putovní pohár. Představili se též děti a ženy
ze zmíněného sboru. Na místě druhém
a třetím se umístili soutěžící ze SDH Hejná.
Další umístnění bylo následující: páté místo
patřilo družstvu ze SDH Boubín následované družstvem z Komušína, Velkých Hydčic,
Třebomyslic a zklamáním bylo pro mě umístnění soutěžícího družstva z Horažďovic,
kteří – ačkoliv mladí – skončili na posledním
místě. Doufám, že v příštím roce na domácí
půdě v Panské zahradě neudělají opět ostudu
a vzorně budou reprezentovat náš sbor, který
oslaví 135 výročí založení sboru.
První tři družstva postupují do vyřazovacího kola, kde budou soutěžit všechny postupující družstva z okrsků, kteří spadají pod
hasičský obvod Horažďovice a Plánice. Vítězové pak postupují do okresního kola.
Karel Halml

Závěrečný sraz hry
„PLAMEN“
Konal se v sobotu 19. května 2012 v Malém
Boru. Na soutěž jsme jeli se dvěma družstvy.
Po slavnostním nástupu, kterého se zúčastnilo okolo 500 dětí – 49 družstev, jsme se
vrhli na první disciplínu. Obě družstva bojovala statečně o stupně vítězů. Vše se nám
nepovedlo na jedničku, ale ostudu jsme neudělali. Při vyhlášení výsledků nás mile překvapilo, když družstvo mladších, obsadilo
nádherné třetí místo. Po sedmileté práci, po
obnově kroužku, přišly medaile. Družstvo
starších se umístilo uprostřed své kategorie.
Ti už několikrát byli blízko medailí, ale vždy

scházelo málo, aby se to povedlo.
Všem chci poděkovat za reprezentaci sboru
a města. Zvlášť chci poděkovat za činnost
v kroužku Tomáši Vítovcovi a Tomáši Pechrovi, kteří soutěžili naposled v kategorii dětí,
a přejeme jim hodně dalších úspěchů v životě.

Krajské kolo dorostu
Soutěž se konala v sobotu 9. června na pěkném atletickém stadionu v Plzni-Skvrňanech. Náš sbor reprezentoval Tomáš Vítovec
v kategorii jednotlivců. Nejdříve proběhly
štafety družstev dorostenců a dorostenek.
Potom přišli na řadu jednotlivci, ty soutěžili ve třech disciplínách a zároveň probíhaly
požární útoky družstev. Tomáš podal nádherný výkon a umístil se na krásném pátém
místě, ke kterému mu blahopřejeme.
Jiří Chaluš

3. 7. úterý – Pétanque. Přijďte si s námi zahrát nenáročnou hru pro všechny generace
do krásných prostor zámeckého Parkánu.
Společně odejdeme v 9.00 hod. od DPS Palackého 1061.
18. 7. středa – Výlet na Šumavu. Společně
navštívíme dřevařské muzeum na Modravě a obec Kvildu. V její blízkosti se nachází
Jezerní slať, která bude naším dalším cílem
stejně jako cukrárna v Kašperských Horách.
Odjezd v 7.30 hod. od DPS Palackého 1061.
Příspěvek na dopravu je 110 Kč. Zájemci
hlaste se v kanceláři OCH.
19. 7. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi.
Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o České
republice zábavnou formou. Jídelna DPS
Palackého 1061 od 13.30 hod.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při mši svaté ve společenské místnosti
v suterénu DPS 1061.
KONTAKT: 376 512 596
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

ZAJÍMAVOSTI
Nová regulace plynové
kotelny v horažďovické
nemocnici
Nová regulace v horažďovické nemocnici je
plně hrazena z rozpočtu Plzeňského kraje,
v současné době se dokončuje a po provedené revizi bude uvedena do provozu. Tuto investici bylo možné provést díky úsporám při
výstavbě přístavby rehabilitace, která se vlivem úspěšného výběrového řízení pořídí za
necelých 60 % předpokládaného rozpočtu.
Na počátku rozhodnutí vyměnit stávající
regulaci plynové kotelny byla skutečnost,

Klub „Nebuď sám“
O prázdninách budou akce, které pořádáme, omezené, přesto doufáme, že Vás
některá osloví
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že stávající regulace byla vybudována před
18 lety, při výstavbě plynové kotelny, a vzhledem k zastaralé „relátkové“ technologii již
na ni nebylo ani možné sehnat náhradní díly.
Vzhledem k současným cenám energií je
dobře, že se podařilo regulaci plynové kotelny uskutečnit, a doufáme, že nám pomůže
uspořit další provozní prostředky díky bezporuchovému provozu.
Ing. Martin Grolmus,
LDN Horažďovice, s. r. o.

Modrý slon
Paní Renata Pinkasová byla úspěšná a vyhrála se svojí trilogií básnických sbírek
MODRÉHO SLONA,
1. cenu za literární tvorbu prezentovanou
v VII. ročníku celostátní soutěže projektu Tvoříme duší. Motto projektu: „Bez bariér v duši
i v životě“. Cenu si osobně převzala v sobotu
16. 6. v Liberci. Velká gratulace od příznivců
a čtenářů naší milé a skromné básnířce.
Všechny tři sbírky paní Renaty Pinkasové
je možné zakoupit v knihkupectví v Horažďovicích.
Jana Kotrbová, knihkupectví Horažďovice

tedy sbor čítá třináct účinkujících. Obsazen
je první, druhý i třetí hlas a podle programu
daného koncertu jsou zpěvačky doprovázeny piánem nebo klávesami, příčnou ﬂétnou,
případně kytarou. Sbor má za sebou dlouhou řadu veskrze úspěšných vystoupení.
Uvedu pouze koncerty z nedávného období,
kdy sbor vystoupil v Milči u Nepomuka při
„Milečském velikonočním zpívání“. V předvánočním a vánočním období vystoupil při
rozžínání stromečků ve Velkém Boru a Bezděkově a vánoční období svými koncerty
zpříjemnil občanům Chanovic, Pačejova,
Svéradic, Velkého Boru, Oselec a v DPS
v Horažďovicích. Zatím posledním vystoupením byl koncert v Rytířském sále hradu ve
Strakonicích, který se konal 10. května letošního roku. V repertoáru sboru jsou církevní
skladby, dále pak písně Karla Hašlera, Petra
Ebena, Antonína Dvořáka, Josefa ČapkyDrahlovského, Leoše Janáčka, Giuseppe Verdiho, K. H. Máchy, Johana Brahmse, Jakuba
Jana Ryby, Adama Michny z Otradovic, Jiřího
Suchého, Jiřího Šlitra a řady dalších známých
textařů a skladatelů. Několikrát sbor účinkoval při koncertech místního pěveckého sboru
Prácheň a vždy působil velice příznivým do-

ZÁVĚREČNÉ
KULTURA V OKOLÍ ZAMYŠLENÍ
Znáte pěvecký sbor
VELKOBOR?
Jak vyplývá z názvu, má svůj základ v nedalekém Velkém Boru. Z historického hlediska
vznikl již velice dávno, v minulém století, ba co
více, v minulém tisíciletí. Fakticky tento sbor
vznikl v letech 1992–1995 zásluhou tehdejší
ředitelky místní školy, paní Margarety Popelíkové, která dala dohromady skupinu žen
z obce a jejího okolí, aby si pro radost zazpívaly v místním kostele. Repertoár byl složen
z kostelních a chrámových písní. Od té doby
má sbor v názvu pěvecký a chrámový. V této
době byl kostel ve Velkém Boru prakticky jediným jejich působištěm. Jak šla léta, paní Popelíková odešla do důchodu a následně se v roce
2008 z naší obce odstěhovala. Tímto okamžikem byla činnost VELKOBORU zastavena.
Vlivem šťastných náhod se v témže roce do
Velkého Boru přistěhovala paní Radka Kočí,
která byla čerstvou absolventkou Ostravské
lidové konzervatoře a v dané době měla obrovskou chuť a elán uplatnit a předávat získané znalosti a dovednosti. Jakmile se v obci
zorientovala, činnost sboru obnovila a získala
další zpěvačky a hudebnice. V současné době

Lidický farář
Letos v červnu si více připomínáme události v Lidicích, to proto, že k nim došlo před
sedmdesáti lety. 27. května roku 1942 se
stal v Praze atentát na Heydricha. Tento čin
posílil prestiž Československa ve světě, ale
smrt říšského protektora byla důvodem ke
krutým německým represáliím. Bylo vyhlášeno stanné právo, kterému přímo padlo za
oběť 1600 lidí, a dalších 3000 osob nacisté
povraždili v koncentračních táborech.
Brutální teror heydrichiády, jehož organizátorem byl protektorátní státní tajemník
Frank, vyvrcholil 10. června 1942 vyhlazením obce Lidice u Kladna, kde v ten den
nacisté zabili 339 lidických mužů. Tuto
hroznou tragedii dojemně popisuje český
spisovatel František Křelina ve své knize
„Každý své břímě“ a tam je psáno:
Německý důstojník Horst Böhme přichází k lidickému faráři Josefovi Štemberkovi
a říká: „Vy jste kněz?“ Páter Josef Štemberka odpovídá. „Ano!“
Důstojník: „Jste český kněz?“
Štemberka: „Jsem lidický farář od roku
1909. Zde v Lidicích žijí jenom Češi!“
Důstojník: „Odpovídejte pouze na to, nač
jste tázán! Říkejte jenom ano či ne! Víc ani
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jmem nejen na diváky a posluchače, ale také
na zpěváky a hudebníky tohoto vyhlášeného
hudebního tělesa.
Touto informací o naší činnosti bychom vás
rády pozvaly na vystoupení souboru VELKOBOR ve městě Horažďovice. To se uskuteční v pátek 27. července 2012 od 18.00
hodin v kostele sv. Petra a Pavla na místním náměstí. Uslyšíte na něm lidové písně
z Prácheňska ve dvojhlasé úpravě a známé
i méně známé duchovní písně v doprovodu
příčné ﬂétny. Naše vystoupení bude součástí oslav jmenin města a my se už teď na setkání s vámi velice těšíme.
Bližší informace o sboru a jeho dalších
připravovaných koncertech naleznete na
www: sborvelkobor.webnode.cz.
Václav Drha

slovo! A vy, coby kněz jste z rozsudku smrti
vyňat, proto budete ještě teď v noci odtransportován do Prahy!“
Kněz: „Nechci odjet do Prahy!“
Důstojník: „Tedy budete převezen na libovolné místo v protektorátě Böhmen und
Mähren!“
Kněz: „Nechci opustit Lidice, chci jít ke
svým farníkům.“
Důstojník: „Loučení zakazuji!“
Kněz: „Já musím k nim. Chci s nimi zemřít!“
Důstojník: „Máte v rukou vyhošťující dekret. To je rozkaz!“
Kněz: „Zachraňte místo mě děti. Zachraňte
aspoň jedno jediné dítě!“
V tu chvíli kněz vyhošťující dekret roztrhal.
Po té byl zbit, tak že měl na sobě roztrhanou kleriku. Byl hozen k ostatním mužům
do sklepa, kde se snažil dát poslední útěchu
odsouzeným. Tam v temném sklepení jej obklopili patnáctiletí chlapci, nejmladší lidičtí
muži – děti, a společně s hrůzou hleděli na
popravy druhých. Posledním gestem lidického faráře bylo požehnání farnosti, do dálky žehnal odváženým matkám, v té chvíli už
vlastně vdovám a dětem.
Jeden z terezínských vězňů, které v ten den
přivezli do Lidic, aby pohřbívali mrtvé,
o tom vydal svědectví: „Viděl jsem pohromadě pět mladičkých chlapců, takřka dětí a bělovlasého faráře. Každý měl kulku v srdci,
v hlavě a pod bradou průstřel. Kněze v roztrhané sutaně jsme odnášeli do hrobu a jeho
ruce byly stále sepjaty – jakoby k modlitbě.“
Toto svědectví je malý kousek naší historie,
historie věrnosti.
Otec Petr
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Co se chystá
ve Velkém Boru

SDH TĜebomyslice poĜádá taneþní zábavu, hraje:

6(;7(7
21.2.2012 11:01:40
k03-130x90_CB.indd 1

Hledáme nové obchodní zástupce

www.smartpujcka.cz

hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců

84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

KD TěEBOMYSLICE

Stačí jednou zavolat!

Pořadatelé výstav ve Velkém Boru u Horažďovic zvolili tentokrát téma nám Čechům velice blízké a příjemné. Výstava,
která byla zahájena v pátek 22. června, je
věnována pivu, pivovarnictví, hospodám
a všemu, co s tím souvisí. Umístěna je
opět ve společenské místnosti „U Trčků“
ve Velkém Boru a potrvá do 22. července.
Tato výstava je již v pořadí čtrnáctá a pořadatelé věří, že si do jejich obce najde cestu dlouhá řada návštěvníků, tak jako při
výstavách předcházejících. K vidění zde
jsou exponáty, které zapůjčilo Pivovarské
muzeum Plzeň a také sběratelé z blízkého
i vzdáleného okolí.
Po celou dobu trvání bude výstava přístupná v pracovní dny 7.00–15.00 h, o víkendech a svátcích po předchozí domluvě
na obecním úřadu nebo tel. číslech:
376 514 378, 376 514 255, 724 232 262.
Určitě se k nám přijďte podívat. Nudit se
nebudete, my se na vás těšíme a přejeme
příjemné zážitky.
Václav Drha

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 6/2012

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr,
hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789
NEBANKOVNÍ PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE, ŽENY NA MD,
DŮCHODCE I PRO PODNIKATELE!
NYNÍ NOVÁ PŮJČKA 4 999,– (STAČÍ JEN 2 DOKLADY TOTOŽNOSTI).
PRO PODNIKATELE 30 000,– (BEZ DOKLÁDÁNÍ DP)
KONSOLIDACE NEVÝHODNÝCH PŮJČEK A POMOC S EXEKUCEMI!
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, VOLEJTE: 603 711 818

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
provádíme veškeré zednické práce
úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky,
stroj. omítání, zateplování fasád, sádrové omítky
a stěrky, lité anhydritové podlahy apod.
Tel: 725 763 582

KOUPÍM LES
v k.ú. Žďár u Nalžovských Hor a okolí

tel. 721 77 57 56

Průzkum zájmu o výstavbu
rodinných domů
Město Horažďovice uvažuje o rozšíření
ZTV pro výstavbu rodinných domků
v lokalitě Nad Nemocnicí v Horažďovicích. Předpokládá se výstavba domů na
parcelách o velikosti cca 600–1000 m2.
Tato výrazná investice je podmíněna
dostatečným zájmem o výstavbu.
Z tohoto důvodu vyzýváme případné
zájemce, aby projevili zájem o koupi
pozemku v lokalitě Nad Nemocnicí na
odboru investic, rozvoje a majetku města MěÚ Horažďovice nejpozději
do 31. 8. 2012. Dle výsledků tohoto
průzkumu budou žadatelé informováni
o dalším postupu města a podmínkách
prodeje. Podáním žádosti nevzniká
žadateli nárok na přidělení pozemku.
Pavel Matoušek, OIRM

– Výkup železa a barevných kovů
– Ekologická likvidace autovraků
– odtah zdarma
– prodej štípaného dřeva
Tel: 773 653 717
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Bezpečné a pohodlné
parkování v Plzni najdou
řidiči na Rychtářce
Hledání parkovacího místa v centru Plzně je pro většinu řidičů velkým problémem. Požadavky na bezpečnost a komfort splňuje parkovací dům Rychtářka na adrese
Truhlářská 5 s kapacitou 447 míst. Od náměstí je Rychtářka vzdálená jen necelé tři minuty chůze, s historickým
jádrem je propojena lávkou pro pěší. „Za hodinu stání
v parkovacím domě zaplatí řidiči 10 korun, ovšem nejvýše 60 korun za 12 hodin přes den, popř. 40 korun za
12 hodin přes noc. Na náměstí stojí parkování 30 korun
za hodinu,“ uvádí ředitel městské společnosti Parking
Plzeň Martin Pytlík. Využívat lze i předplatné, a to ve formě denního, nočního či celodenního vyhrazeného parkování. Parkovací systém je samoobslužný. „Při příjezdu si
řidič vyzvedne ze stojanu lístek a zaparkuje. Po návratu
do objektu pak tento lístek využije při placení v některé ze
samoobslužných pokladen. Důležité je i hledisko bezpečnosti. Uvnitř Rychtářky je instalován kamerový a také speciální bezpečnostní systém, který snímá registrační značky vozidel. Ví tedy přesně, kterému autu byl při vjezdu
vystaven parkovací lístek a před výjezdem je shoda lístku
a vozidla automaticky vyhodnocována.
Více informací je k dispozici na www.parkingplzen.cz.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 6/2012

Naše společnost Tﬁn s.r.o. pro Vás v Horažďovicích otevírá novou kancelář,
kde můžete získat:
• životní pojištění již od 300 Kč měsíčně
• penzijní připojištění
• pojištění nemovitosti se slevou až 60 %
• povinné ručení se slevou až 50% již od 1.549 Kč ročně
• investice do fondů se zhodnocením až 7 % ročně
• investice do zlata se zhodnocením až 15 % ročně
Naši kanceláře naleznete od 15. 7. 2012 v Horažďovicích
v Blatenské ulici blízko Finančního úřadu.
Více o produktech www.ﬁnancnispecialiste.cz, www.tﬁn.cz
Ing. Marek Šnobr – 602158381, marek.snobr@tﬁn.cz
HLEDÁME TAKÉ NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY!!!
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telných nejen u vody. Stále nabízíme možnost
přihlášení – info v DDM, nebo na e-adrese:
ddm@ddm-hd.cz nebo tel. 606 880 502.

KNIHOVNA

AKCE

28. 7.

KULTURNÍ DŮM
17. 7. úterý – 18. 7. středa
PRODEJNÍ TRH

29. 7. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají ÚTERNÍCI. Předprodej
vstupenek v kině Otava, tel. 376 511 890, otevírací doba čtvrtek, pátek, sobota od 16.00 do 20.00.
Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!!
Od 1. června se vydávají přihlášky do ZÁKLADNÍHO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ. Kurz bude zahájen v pátek 21. září v 19.00 pod vedením
manželů Kociánových z Klatov.
Přihlášky obdržíte v kanceláři kulturního
střediska nebo v kině Otava.
NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!!
17. 8. pátek
21.00
TRADIČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA

Hraje oblíbený a populární PARKÁN. Prodej vstupenek na místě.
OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska
pondělí, úterý, středa
8.00–12.00
kino Otava Horažďovice
čtvrtek, pátek, sobota
16.00–20.00
KINO OTAVA – hlavní vchod:
předprodej vstupenek, kopírování,
příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek
OTEVÍRACÍ DOBA:
čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00
INFORMACE:
kino Otava 376 511 890
kulturní dům 376 512 436
kancelář KS 376 512 237

KINO OTAVA

Parkán 14.00

ČEST, SLÁVA A BOHATSTVÍ
divadlo pro děti v podání absolventů Letního
literárně-dramatického semináře pod vedením spisovatelky Petry Braunové a herečky
Jitky Smutné. Hrajeme za každého počasí!
V případě špatného počasí v sále DDM.

28. 7.

Parkán 15.00

ČTENÍ NA HRADBÁCH,
ANEB PRÁCHEŇSKÝM KRAJEM
S ONDŘEJEM FIBICHEM
autorské čtení ze známých a méně známých
pověstí. V rámci projektu Seniorům Dokořán,
za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR
Změna půjčovní doby o prázdninách!
Oddělení pro dospělé:
Po 8.00–12.00 13.00–18.00
St 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 13.00–16.00
Oddělení pro děti:
Po 8.00–11.00 12.00–17.00
St 8.00–11.00 12.00–15.00
Pá 8.00–11.00
6. 8.–10. 8. ZAVŘENO

20.00

MAMA GÓGÓ
Island,Německo, VB – Nevážný ﬁ lm o vážných věcech. Titulky. Vstupné 80 Kč.

27. 7. pátek 28. 7. sobota

20.00

OKRESNÍ PŘEBOR
– POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR – Nová česká komedie o nejslavnějším
televizním fotbalovém klubu. Přístupnost od
12 let. Vstupné 75 Kč.
Změna programu vyhrazena

13. 7. pátek

velký sál muzea 19.00

9.–13. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 1. turnus
(pro přihlášené účastníky – obsazeno)
pětidenní tábor v Přírodovědné stanici na
téma Živly.

16.–20. 7., 9.–13. 7.

20. 7. pátek 21. 7. sobota

MUZEUM

MISTŘI NĚMECKÉHO BAROKA:
J. S. Bach, G. F. Händel, J. P. Telemann. Jak spolu
vycházeli? Soubor Lyra da kamera pod vedením mezinárodně uznávané cembalistky Jitky
Navrátilové. Koncert z cyklu Ševčíkovy hudební
večery zahajuje již 18. ročník Zámeckého hudebního léta. Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné
50 Kč. Rezervace vstupenek 603 229 559.

13. 7. pátek 14. 7. sobota

TADY HLÍDÁM JÁ
ČR – Letní rodinná komedie o tom, jak vám
zvíře změní život... k lepšímu. Vstupné 86 Kč.

Po celé letní prázdniny nabízíme organizovaným skupinám (min. 10 účastníků) ve všední
dny možnost prohlídky Přírodovědné stanice
s doprovodným výkladem. Cena prohlídky je
30 Kč/os., termín prohlídky je nutno předem
domluvit (tel. 606 880 502, 602 940 914).

PRÁZDNINOVÝ KURZ
– JÓGA PRO ZDRAVÍ
cvičení a relaxace vhodné i pro začátečníky. Lekce budou probíhat vždy ve středu od
19 hodin v sále DDM v Zámku (zadní vchod
z malého nádvoří). S sebou karimatku, vhodný oděv, deku. Kurz vede Romana Krásná, informace na tel. 728 963 083. Doporučujeme
svou účast předem ohlásit.

TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI
(pro přihlášené účastníky – obsazeno)
pětidenní stanový tábor na tábořiště Plácek
nedaleko Horažďovic pro maminky, tatínky
a jejich ratolesti předškolního věku.

20.00

V případě všech táborů obdrží účastníci, anebo
jejich rodiče detailní informace o táboře buď emailem, nebo poštou v dostatečném předstihu.

4. 7.–5. 9.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

16.–20. 7.
20.00

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 3. turnus
(pro přihlášené účastníky – obsazeno)
pětidenní tábor v Přírodovědné stanici na
téma Jak se žilo, jak žije?

Otevírací doba: muzeum, výstavy, interaktivní dílna Út–Ne 9.00–16.00 hod.
Výstava:
PŮTA ŠVIHOVSKÝ A JEHO DOBA
Výstava k projektu tří zemí s názvem Evropa
Jagellonská. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386–1572.
Výtvarná výstava:
HORAŽĎOVICKO TUŽKOU
– KRESBY MIROSLAVA VONDRYSKY
Druhé patro zámecké věže. Zahájení této výstavy bude 30. 6. v 16.00 hod.

DOBRÉ SRDCE
Island, Dánsko, Francie – Tragikomedie
z jednoho newyorského baru. Přístupnost od
12 let. Titulky. Vstupné 80 Kč.

6. 7. pátek 7. 7. sobota

30. 7.–3. 8.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 2. turnus
(pro přihlášené účastníky – obsazeno) pětidenní tábor v Přírodovědné stanici na téma
Byl jednou jeden objevitel.

23.–31. 7.
PLÁCEK 2012
(pro přihlášené účastníky – 10 volných míst)
osmidenní stanový tábor pro děti a mládež, jehož program bude pestrou směsicí her, zábavy, sportu, rukodělných aktivit, přírodovědného bádání, bojovek apod. Účastníky čeká
celotáborová hra Zlatokopové. Součástí tábora je pětidenní pobyt pro mladé rybáře plný rybaření a získávání znalostí a dovedností využi-

JMENINY 2012
27. 7. pátek

19.00

VELKOBOR – koncert v kostele sv. Petra
a Pavla v Horažďovicích

28. 7. sobota

zámecké nádvoří 9.00–17.00

Farmářský jarmark, Skákací hrad
Face paiting – Malování na obličej

zámecké nádvoří 10.00–12.00
Sedmikráska – vystoupení dechové hudby
Otavěnky – taneční vystoupení

zámecké nádvoří 12.00–14.00
Karavana

Parkán 14.00–15.00
Čest, sláva, bohatství – divadlo pro děti

Parkán 15.00–16.00
Čtení na hradbách, aneb Prácheňským krajem – čtení se spisovatelem O. Fibichem

Parkán 16.00–18.00
J. HUTKA – koncert

Parkán 18.00–21.00
Berušky a cowboy show
– koncert dívčí country kapely
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