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SLOVO STAROSTY

Regionální 
patriotismus 
Dnešní úvodník vychází uprostřed léta 
a snad by si zasloužil nějaké lehké, řekně-
me rekreační téma. Látka tohoto článku 
úplně k odpočinku nevybízí, ale věřím, že 
se nechá bez velké námahy konzumovat. 
Navazuje svým obsahem hned na několik 
starších úvodníků, v nichž jsem se zabýval 
naší mládeží a  hodnotami respektova-
nými nebo naopak opomíjenými dnešní 
společností. Již několik let sledujeme, jak 
se česká společnost vzdává dobrých prin-
cipů své správy, svého rozvoje, jak nemá 
žádnou ideu, ke které by směřovala nebo 
kterou by bránila, jak se vytratila mezi-
lidská slušnost a  dobré vychování. Jsme 
svědky rozpadu a  absence společenských 
hodnot. Poněkud obšírným úvodem se do-
stávám k  otázce: „Můžeme my, obyčejní 
lidé, udělat vůbec něco pro změnu k lepší-
mu?“ A hned odpovídám, že ano. Můžeme 
respektovat a ctít základní rodinné a spo-
lečenské hodnoty a  učit tomuto respektu 
naše děti. 
Dnes tolik postrádané pevné ukotvení 
jedince ve společnosti bylo historicky 
dáno hierarchií hodnot, prezentovanou 
rodinou, školou, místní komunitou a  ná-
rodem. Všechny jmenované instituty 
disponovaly silnou autoritou vůči jednot-
livci a  od ranného dětství formovaly jeho 
celoživotní postoje a  hodnotové priority. 
Pozitivními důsledky vlivu zmíněných au-
torit byla stabilita jednotlivce jako základ 
stability společnosti a jejich projevem pak 
soudržnost rodiny napříč generacemi, 
pocit rodičovské odpovědnosti za formo-
vání osobnosti dítěte, silný vztah občana 
k rodišti spojený s potřebou v regionu žít, 
zajistit si zde obživu a přispívat k jeho roz-
květu. Vztah k rodnému místu se přenáší 
z užších na širší platformy: rodina – rodný 
dům – obec – region – národ a  stát. Ni-
koliv naopak! Ani moderní evropanství 

nemůže být úspěšně naplněno bez respek-
tování této zákonitosti. 
Rozmělnění a  zploštění hodnot současné 
společnosti nese s sebou řadu negativních 
důsledků, z nichž místně pociťujeme pře-
devším vylidňování venkova a  nezájem 
občanů o dění v jejich rodišti.
Potřebujeme posílit tradiční individuál-
ní i  společenské hodnoty (rodina, obec, 
vlast), avšak musíme počítat s  tím, že to 
bude dlouhý, vícegenerační proces. Zá-
sadní úlohu v  tom bude mít pochopitelně 
vždy rodinná výchova. Nejúčinnější a nej-
rychlejší zásah v  institucionální rovině je 
možné vést z  pozice základních škol a  je-
jich schopnosti předat mladé generaci 
vedle sumy vědomostí a  dovedností také 
motivaci a  návody k  zaujímání životních 
postojů – jmenovitě vztahu k  rodišti, ne-
boť ten je organicky provázán s  rodinou, 
prvními zkušenostmi a vzpomínkami a je 
tedy možným katalyzátorem růstu har-
monické a vnitřně bohaté osobnosti.
Naše město a náš region disponuje množ-
stvím témat, na kterých lze stavět zdravý 
regionální patriotismus. Nabízí se silný 
historicko-společenský fenomén Prá-
cheňska, žijeme v  krásném historickém 
městě a v malebném kraji středního Poo-
taví. Horažďovicemi prošla řada význam-
ných osobností, které se zde buď narodily, 
nebo zde část života strávily a  zanechaly 
ve městě a  v  kraji svoji stopu. Zkusme si 
některé společně připomenout: spisovate-
lé Karel a Julius Roth, Bernard Guldener, 

Terezie Švecová, Josef Pavel, Vladimír 
Stuchl, Oldřich Sládek, výtvarníci Anto-
nín Celerin, Karel Novák, Alois Moravec, 
hudebníci Otakar Ševčík a  Ludomír Ka-
ras, vědci a  významní odborníci Franti-
šek Goller, František Kaska, Karel Skála, 
Theodor Kašpárek, František Švec, Karel 
Němec, Štěpán Karel Vydra, Emanuela 
Kittrichová, Jaroslav Němec, Karel Jiří 
Němec, František Starý, Milan Daniel, 
Lubomír Pavel, Antonín Beneš a  další 
(politicky, kulturně, společensky) důležité 
osobnosti regionu Roman Voříšek, Matěj 
Mayer, Josef Havránek, Josef Pešek, Josef 
Drnek. Známe je? Znají je naše děti? Při-
znám se, že jsem se o řadě (většině) z nich 
dozvěděl až z knihy Eduarda Šimona Ho-
ražďovice – proměny města. 
Nedávno mě příjemně překvapil ředitel 
DDM a  horažďovický radní pan Pollak 
návrhem připravit ve spolupráci se zá-
kladními školami regionální učebnici Ho-
ražďovicka, která by pomohla učitelům 
prostřednictvím konkrétních témat se-
znamovat děti s rodným krajem, jeho krá-
sami, přírodou, historií, obcemi a  dílem 
zdejších lidí. Město vznik takové učebnice 
jistě bude podporovat. Vedle práce míst-
ních kulturních institucí a spolků to může 
být  jeden z  příspěvků  k  posílení regio-
nálního povědomí obyvatel Horažďovicka 
a zprostředkovaně  také  ke zlepšení stavu 
společnosti.

 Karel Zrůbek
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STALO SE 

Rudolf Habsburský 
v Horažďovicích
„Vivat“, „Sláva králi“, „Sláva, král přijíždí“ 
neslo se horažďovickým náměstím, když 
průvod v čele s králem Rudolfem Habsbur-
ským a  za burácejícího zvuku bubeníků 
vstoupil na historický rynek, ve který se Ho-
ražďovice na tento sváteční víkend změnily. 
A protože Horažďovičtí vědí, co se sluší a pa-
tří, přivítali krále a jeho manželku jak jinak 
než chutnou kaší. 
Tak byl zahájen další, již šestý ročník měst-
ských Slavností Kaše. Program akce byl 
nastaven tak, aby si každá věková kategorie 
našla zajímavé vystoupení. 

Nezapomnělo se ani na tradiční vaření kaše. 
Přestože soutěžící družstva byla jen dvě, 
neubralo to na lákavosti. Návštěvníci ochut-
návali a hodnotili. Pro letošní rok se titulem 
„Kuchař krále Rudolfa“ může pyšnit druž-
stvo Střední školy Horažďovice. Vítězové si 
odnesli hodnotné ceny, které věnovala spo-
lečnost Elektro Jankovský. 
Ani jedlíci nepřišli zkrátka, i na tuto disciplí-
nu došlo a soutěžily jak děti, tak dospělí. Vý-
herci dětské kategorie obdrželi dárkové taš-
ky od společnosti Auto Nejdl a  papírnictví 
Lukešovi, dospělí soutěžili o  archivní vína 
z Vinotéky Veronika – Horažďovice. 
Novinkou letošního ročníku byla soutěž mi-
nipivovarů a s ní spojená soutěž o nejrychleji 
vypité pivo, ale pozor – metrovým brčkem. 
Což doopravdy není jednoduché. I  zkušení 
štamgasti měli co dělat. Výhercem se stal 
Radek Malý. I jemu byla předána hodnotná 
cena, kterou věnoval pivovar Černá Hora. 
Rozhodnout, který z  nabízených zlatých 
moků je tím nejlepším, bylo vskutku velmi 
těžké, neboť o umístění všech zúčastněných 
rozhodovaly doslova dekagramy. Proto jsme 
se všichni svorně shodli, že Černá Hora, pi-
vovar Pašák, Holba, ale i pivovar U Stočesů 
jsou ty správné značky, které by král Rudolf 
jistě na svém dvoře rád uvítal. Všem jim dě-
kuji za účast i  ceny poskytnuté do soutěží 
a těším se, že v příštím roce je budeme v Ho-

ražďovicích opět moci přivítat.   
Ve chvíli, kdy Wildsticks rozezvučí bubny, 
vámi projede příjemné mrazení. Vystoupe-
ní budějovického sdružení bubeníků bylo 
naprosto úžasné a  mezi horažďovickými 
sklidilo nebývalý ohlas. „…bylo to zkrátka 
něco jiného, neokoukaného…,“ sdělila jedna 
z návštěvnic.
Devátá večerní odstartovala koncert Báry 
Basikové. Po téměř dvouhodinovém vy-
stoupení Bára rozdávala nejen úsměvy, ale 
i  podpisy a  ochotně pózovala zájemcům 
o fotovzpomínku. 

Oheň uhrančivě přitahuje, proto byla ukáz-
ka umění zkrotit tento živel zvolena jako 
žhavá tečka za celodenním programem. 
Myslím, že se skupině Pa-li-tchi zdařilo 
s velkolepou grácií zakončit den plný soutě-
ží, vystoupení, zábavy…

Bohatá fotodokumentace je k vidění na we-
bových stránkách www.sumavanet.cz/
horazdovice/, a  to především díky ochotě 
pánů fotografů Jiřího Vrbského a Jiřího Vaš-
ků poskytnout své úlovky. Oběma velmi dě-
kuji za zdařilé snímky i laskavost. 
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, 
kteří se naprosto nezištně podíleli na zdaři-
lém průběhu slavností. Ať už to byli Ochot-
níci z Blatné, pro které nebylo zatěžko vážit 
cestu do Horažďovic, studenti středních 
škol z  Oselec a  Horažďovic, jejich učitelé, 
pracovníci muzea, parta nadšenců z hoslo-
vického jezdeckého oddílu. Ti všichni nevá-
hali zúčastnit se historického průvodu.
Poděkování patří následujícím sponzorům: 
Vodní zdroje, a.s., Čevak,  a.s.,  Lyckeby 
Culinar, a.s., Elika, s.r.o., Hasit Šumavské 
vápenice a  omítkárny, s.r.o., Geoing Plzeň, 
s.r.o., Bögl a  Krýsl, k.s., Kovaltos, s.r.o., 
Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o., Václav Bur-
da, Elektro Jankovský, s.r.o., Vinotéka Vero-
nika Horažďovice, Papírnictví Lukešovi Ho-
ražďovice, ranč a penzion U starýho kance 

Hoslovice, Miloslav Šefl er – Jatky Horažďo-
vice, Vodňanská drůbež, a.s., Střední škola 
Horažďovice, Tiskárna Typos, Ahold Czech 
Republic, a.s. – Albert, Městské muzeum 
Horažďovice, pivovar Holba, pivovar Černá 
Hora, pivovar U  Stočesů, pivovar Plzeňský 
Pašák, Rock Rádio.
Určitě jste si všimli celodenního servisu pra-
covníků Technických služeb Horažďovice, 
kteří zajišťovali pořádek v  celém prostoru 
náměstí. Patrné to bylo zejména po samot-
ném ukončení akce a  následující den, kdy 
na náměstí nebyla sebemenší stopa nepo-
řádku. Je to úctyhodný výkon, když si před-
stavíte, že se během jedné soboty na rynku 
„protočily“ téměř tři tisíce lidí. Nerada bych 
ve výčtu jmen na někoho zapomněla, proto 
vám všem za vaši skvěle odvedenou práci 
mockrát děkuji!
Nezbývá než se těšit na další ročník horaž-
ďovické Kaše. 

 Markéta Bučoková, OPPŠK 
 

Děti z DD navštíví 
Horažďovice
28. června starosta města Horažďovice 
předal dárkový poukaz dětem z  Dětského 
domova Trnová. Děti a  jejich dospělý do-
provod budou moci zdarma navštívit ho-
ražďovický Aquapark. Stalo se tak na akci 
Plzeňský kraj dětem, která se uskutečnila 
na plzeňském náměstí Republiky. 
Dělat radost druhým je tak snadné…

 Markéta Bučoková, OPPŠK

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

Před 100 lety 25. 7. 1912 se 
narodil malíř, grafik a ilustrátor 
Kamil Lhoták. Ilustroval celou 

řadu knih pro děti. Najdi alespoň 
jednu z nich.
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Na Vaše odpovědi, kde se tento objekt nachází, čekáme do 20. 8. 
2012. Připomínáme, že odpovídat můžete pomocí internetového 
formuláře na www.knihovna.horazdovice.cz nebo papírového for-
muláře, který je k dispozici v městské knihovně. 

Správná odpověď z Horažďovického obzoru 6/2012: Socha sv. Jana 
Nepomuckého v blízkosti ulic Plzeňská a Mayerova (u Alberta)

Otázka č. 7 Horažďovické střípky aneb fotovzpomínání

Tato soutěž probíhá za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Seniorům Dokořán.

KULTURA

Pěvecký spolek 
Prácheň
V úterý 17. července oslavil Pěvecký spo-
lek Prácheň své 150. narozeniny. To už je 
požehnaný věk. Stejně tak si v  letošním 
roce připomínáme 20. výročí znovuobno-
vení činnosti. Spolek totiž v letech 1953–
1992 nepracoval.
O historii spolku se nyní nechci nijak ro-
zepisovat, protože jste si o  ní mohli pře-
číst na pokračování na stránkách Horaž-
ďovického obzoru v průběhu celého roku 
2007, kdy jsme slavili půlkulatá výročí. 
Dále si o historii můžete přečíst na našich 
webových stránkách. Rád bych vás tedy 
seznámil s činností spolku za posledních 
pět let.
Rok 2008 byl velice plodný. Zpívali jsme 
při slavnostním otevření Hotelu Prá-
cheň, při 80. výročí otevření Husova 
sboru v  Horažďovicích a  v  Sudoměři při 
oslavách 584.  výročí úmrtí Jana Žižky 
z Trocnova. Také jsme se zúčastnili 7. se-
tkání sborů zpč. oblasti v Přešticích. Nej-
významnějšími akcemi tohoto roku byla 
naše účast na oslavách 140.  výročí polo-
žení základních kamenů Národního diva-
dla v Praze a nastudování Rybovy vánoční 
mše „Hej, mistře!“, kterou jsme společně 
se železnorudským smíšeným sborem 
a  orchestrem zazpívali nejen u  nás a  na 
Šumavě, ale dvakrát i v Německu.
V  roce 2009 nás nečekaly žádné velké 
akce, ale přesto jsme nezaháleli. Vyrazili 

140. Výročí položení základních kamenů 
Národního divadla v Praze – 2008

Soustředění v Železné Rudě

Sázení „naší“ lípy

Na vrcholu hory Niesen-Kulm – 1996

Sbormistři MUDr.Jiří Petrus a Jan Petrus

Před „naší“ lípou 

jsme například do Plzně na sborový festi-
val „Synagoga zpívá“. Vánoční koncerty 
jsme tentokrát absolvovali společně se 
sborem Velkobor z Velkého Boru.
Rok 2010 byl opět rokem výročí a  oslav, 
jichž jsme se zúčastnili. Církev českoslo-
venská husitská oslavila 90. výročí a v létě 

jsme si připomněli 595.výročí upálení 
mistra Jana Husa. Dalšími slavnostními 
akcemi bylo zajisté udělení čestného ob-
čanství panu Josefu Šochmanovi a  také 
1. benefiční koncert horažďovické Cha-
rity. Opět jsme se zúčastnili setkání sbo-
rů, tentokrát v  Ostrově, a  přivítali jsme 
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jednoho zahraničního hosta, kterým byl 
asprovaltský pěvecký soubor při sv. Jiří 
z Řecka.
Po náročnějším roce přišel opět rok tro-
chu klidnější. V roce 2011 jsme přivítali ve 
městě zástupce židovské obce z Londýna, 
zúčastnili se akce „Noc kostelů“ a společ-
ně se žáky hudebního oboru ZUŠ Horaž-
ďovice oslavili 170. výročí narození An-
tonína Dvořáka. Bohužel ale přišla jedna 
velká rána. V  den 149. narozenin spolku 
zemřel náš sbormistr, pan Jan Petrus. Po-
dařilo se nám navázat spolupráci s panem 
Smítkou, který se ujal sbormistrovské 
taktovky a umožnil tak sboru pokračovat.
V  roce letošním jsme absolvovali setká-
ní sborů v  Chebu, zúčastnili jsme se Ev-
ropského festivalu duchovní hudby, opět 
jsme zpívali na benefičním koncertu Cha-
rity a také při „Noci kostelů“.
Nyní mi dovolte trochu statistiky za 
20  let činnosti spolku. První zkouška se 
konala 7. 2. 1992 (přítomno bylo 14 zpě-
váků). První koncert se uskutečnil 12. 6. 
1992 v  zámeckém sále a  do dnešního 
dne bylo těch koncertů a vystoupení 324 
(průměrně 16 za rok). V  Horažďovicích 
jich bylo 189, mimo Horažďovice 120 
a  15 v  zahraničí. Celkem jsme zpívali ve 
41 obci v kraji Plzeňském, Karlovarském, 
Jihočeském, Středočeském, kraji Vyso-
čina a  v  Praze. Zpívali jsme ve čtyřech 
zemích: Švýcarsko, Francie, Německo 
a Švédsko. Při zájezdech na všechny kon-
certy mimo Horažďovice jsme najezdili 
více než 15.000 km.
Třicet devět koncertů bylo s českým hos-
tem nepůsobícím v  Horažďovicích (Sva-
tobor Sušice, Železnorudský smíšený 
sbor, Šumavan Klatovy, Iuventus Velké 
Meziříčí, Comodo Loděnice, Naboso Tře-
boň, Velkobor Velký Bor a Carmina Přeš-
tice) a 13 koncertů s hostem zahraničním 
(ze Švýcarska, Švédska, Nizozemí, Fin-
ska, Německa a Řecka). 
Vůbec není možné spočítat čas, který kaž-
dý ze členů věnuje práci pro spolek. Hodi-
ny zkoušek a  koncertů jdou do tisíců. Co 
ale spočítat můžeme, jsou členové spolku. 
K  dnešnímu dni sborem prošlo 89 členů. 
Někteří byli členy jen krátce, jiní jsou čle-
ny celých 20 let. Náš repertoár obsahuje 
více než 320 skladeb a  na svém kontě 
máme také jednu nahrávku.
Co napsat závěrem? Snad jen přání: „Milá 
Práchni, přeji Ti hodně úspěchů, mnoho 
nadšených lidí, kteří budou Tvou slávu ší-
řit dál a mnoho a mnoho dalších krásných 
let. Rozdávej dál radost všem svým čle-
nům, lidem v  Horažďovicích i  v  blízkém 
či dalekém okolí. Do našeho města patříš 
a doufám, že ještě dlouho budeš pomáhat 
povznášet kulturní život ve městě.“

 Martin Petrus – předseda

20 let Pěveckého 
spolku Prácheň
Řekne-li se 20 let nějaké činnosti, není 
to až tak závratná doba, ale je-li to téměř 
třetina lidského života, je to hodně. Před 
těmi dvaceti lety nikoho z nás nenapadlo, 
že toto kulaté výročí oslavíme. 
Bylo nás pár nadšenců, co mělo rádo zpí-
vání, a hlavně ohromná chuť mého tchána 
MUDr.Jiřího Petruse a  mého muže Jana 
Petruse něco takového uvést v život. Vrh-
li jsme se po hlavě do naprosto nové prá-
ce a  věřte, že jen pevná disciplína všech 
zúčastněných nás dovedla až k  dnešku. 
Nebylo to vždy jen zábavné, byly i  chvíle 
krušné a my je museli vždy překlenout. 
Poznali jsme mnoho skvělých lidí, kte-
rým nebylo zatěžko dojíždět i z přilehlých 
vesnic. Někteří i  na kole. A  nemyslete si, 
každé pondělí na 18. hodinu, to byla velká 
řehole. V  zimě i  v  létě. Každý měl zafi xo-
váno, že na pondělní podvečer nemůže nic 
plánovat, protože má zkoušku. 
Měli jsme štěstí, že jsme se díky velkým 
náhodám dostali záhy i  do zahraničí. 
V tehdejší době ani někteří členové sboru 
neměli pasy. Opravdu, někdo jel za hra-
nice poprvé ve svém životě. Bylo úžasné 
vidět radost lidí, kterým se tato možnost 
otevřela. Vždyť navštívit Švýcarsko, Fran-
cii, Švédsko, to nebylo místo běžných do-
volených. Bylo to pro nás něco úžasného 
a  pro všechny krásná odměna. Na těchto 
zájezdech jsme zažili hodně legrace, ale 
myslím, že jsme odvedli i kus skvělé práce 
a tím reprezentovali naše město. 
Zatímco se sbor bavil, sbormistrům zů-
stávaly starosti. Aby vše vyšlo jak má, 
aby neselhala technika. Ale byli na to dva 
a  skvěle se doplňovali. Horší bylo, když 
tchán po deseti letech odešel a  veškerá 
tíha a odpovědnost zůstala na manželovi. 
Sbor byla ale jeho velká láska, a tak i tato 
léta ustál. Dirigoval, zároveň sbor dopro-
vázel, sháněl nový repertoár, rozepisoval 
a  množil noty, nacvičoval nové skladby, 
staral se o technické věci, domlouval a při-
pravoval koncerty, zkrátka dělal vše, co 
bylo třeba. A  tak díky jeho houževnatosti 
a mravenčí práci sbor dospěl až k tomuto 
výročí. Moc nás všechny mrzí, že právě 
náš sbormistr nemůže být této slávě pří-
tomen. Bylo to jeho velké přání. Bohužel 
člověk míní a život mění. 
A tak nás k tomuto krásnému jubileu dovedl 
nový sbormistr, MVDr. Stanislav Smítka. 
Jsme rádi, že se sboru ujal a  doufáme, že 
to s  námi ještě dlouhá léta vydrží. Mému 
muži jsme vždycky říkali: „Na nás se můžeš 
spolehnout!“ Tak doufám, že to bude platit 
i nadále. Přeji si, aby sbor zažil ještě mnoho 
krásných událostí a aby mu to dobře zpívalo.

 Ivanka Petrusová

Jak se stát 
sbormistrem
Je to zdánlivě jednoduché, stačí se od dět-
ského věku věnovat zpěvu. Zpíval jsem 
vždycky a  všude, až jsem skončil ve smí-
šeném pěveckém sboru Šumavan v Klato-
vech, kde jsem měl vždy dost příležitostí 
i k sólovému zpěvu. 
Ale pak přišla v loňském roce velká výzva. 
Horažďovický sbor Prácheň ztratil náhle 
sbormistra a  jeho předseda Martin Petrus 
mi nabídl, abych se ujal uměleckého vede-
ní sboru.. Rozhodování nebylo pro mne 
jednoduché. Ano, měl jsem za sebou dlou-
holeté působení jako zpěvák ve smíšeném 
sboru, několik let jsem vedl malý chrámový 
sbor, ale jinak byly mé zkušenosti sbormis-
tra malé a na amatérské úrovni. Uvědomo-
val jsem si, že vedení takového sboru není 
jednoduchá záležitost. Není to „jen“ diri-
gování, je to zároveň i hlasová výchova a ze-
jména výběr repertoáru a celkové zaměření 
sboru. Sbormistr musí být vždy ne jeden, 
ale několik kroků před sborem, všechny 
skladby a  jednotlivé hlasy musí mít nastu-
dovány předem. Nad všemi obavami na-
konec zvítězila právě ta výzva zkusit něco 
nového, dokázat si, že to dokážu.
Po ročním působení ve Zpěváckém spolku 
Prácheň musím konstatovat, že svého roz-
hodnutí nelituji. Každý týden stojím před 
partou báječných lidí sice možná starších 
věkem, ale mladých duchem. Je to kolektiv 
lidí, pro které je zpěv „drogou“ stejně jako 
pro mne. Děkuji jim za to, jak mě přijali 
a jsou ochotni se přizpůsobit mým nárokům 
a požadavkům a někdy možná i bláznivým 
nápadům. Děkuji jim za ten krásný pocit, 
kdy se tvoří nová skladba a postupně se rea-
lizují vaše představy o jejím provedení. 
Přeji sboru k  jeho významnému jubileu, 
a  tedy i  sobě, hodně úspěchů, radost ze 
zpěvu a  nové mladé nadšence pro sboro-
vý zpěv. Ať jim to zpívá v těch dalších 150 
letech stejně dobře jako doposud. A já jim 
slibuji, že se budu dál vzdělávat, abych byl 
skutečným sbormistrem a  ne pouze dr-
zým amatérem.

 Stanislav Smítka

V E Ř E J N Ý I N T E R N E T

Vám poskytuje

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

prvních 30 min denně

3. TÝDEN V SRPNU

ZDARMA
20. 8. - 24. 8. 2012

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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cestoval velkou část Evropy a USA.
Horažďovické veřejnosti již také známý 
houslista, kytarista a  zpěvák Pavel Fischer 
je zakladatelem souboru CAMAEL a  au-
torem instrumentálních aranžmá kapely 
NEVE. V roce 1989 se stal spoluzakladate-
lem a primáriem světově známého Škampo-
va kvarteta, které zařadil Vrey Nederlanden 
mezi deset nejlepších smyčcových kvartet 
současnosti.
Kytarista a  zpěvák Norbi Kovács prošel 
mnoha kapelami jako Stará cesta, Red 
Wine, Plazma, spolupracoval s  řadou in-
terpretů, zejména s písničkářkou Radůzou. 
Věnoval se i  pedagogické činnosti. Je čle-
nem skupiny Lokomotiva a Ivan Hlas TRIO 
a hostuje u kapely PH 5.5. Věnuje se i hudbě 
fi lmové a scénické.
Věříme, že koncert vynikajících muzikantů 
si nenecháte ujít. Svými temperamentními 
rytmy je jako stvořený pro letní podvečer.
Vstupné na koncert: 100 Kč, zlevněné vstup-
né 50  Kč. Rezervace vstupenek: mobil 603 
229 559. POZOR! Koncert se tentokrát 
koná v zámku, nikoliv v hotelu Prácheň.

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

Chanovická rodinka 
v knihovně
Na začátek prázdnin jsme pozvali do 
knihovny děti z  Dětského domova Kašper-
ské Hory, rodinky Chanovice. Přijeli k nám 
Julek, Justýn, Šárka a  Bertík doprovázené 
tetou Jaroslavou Kláskovou. 
Děti si prohlédly knihovnu, splnily úkoly na 

Ševčíkovy hudební 
večery
KAPELA NEVE
pátek 10. 8. 2012 v 19.00 hodin
velký sál Městského muzea v Horažďovicích 
Koncert kapely NEVE je druhým z koncer-
tů 18. ročníku Zámeckého hudebního léta. 
Koncert byl zařazen do projektu Ševčíkovy 
hudební večery 2012, který podporuje Pl-
zeňský kraj.

V roce 1998 založila Zuzana Navarová spo-
lečně s  Františkem Rabou a  Ivánem Guti-
errézem skupinu KOA. Do ní pak přivedla 
akordeonistu a  pianistu Mária Biháriho. 
Právě on se po odchodu Ivána Gutierréze 
stal Zuzaně partnerem nejen pěveckým, ale 
i autorským. V prosinci 2004 Zuzana Nava-
rová bohužel navždy odešla. KOA ukončila 
svou činnost v prosinci 2009. Po té koncer-
tovali Mario Bihári a  František Raba jako 
duo. V létě roku 2011 přizvali ke spolupráci 
své kolegy a kamarády Pavla Fischera, Nor-
biho Kovácse a  Tokhiho a  dali tak vznik-
nout kapele NEVE. Na repertoáru se svými 
skladbami podílejí všichni členové. Jejich 
hudba přesahuje hranice žánrů: od world-
music přes folk, jazz a pop až k vážné hudbě.
Duše kapely NEVE – zpěvák, akordeonista 
a klavírista Mário Bihári je znám především 
dlouholetou spoluprací se Zuzanou Navaro-
vou a kapelou KOA. Je absolventem Konzer-
vatoře Jana Deyla na akordeon a  klarinet. 
Dva semestry strávil na Filosofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze v oboru Romisti-
ka. V roce 1998 se stal členem skupiny KOA. 
Za CD Barvy všecky dostala Zuzana Na-
varová a  KOA zlatou desku a  výroční cenu 
Anděl. Po smrti Zuzany Navarové 2004 se 
Mário stal hlavním autorem skupiny KOA. 
Baskytarista a  kontrabasista František 
Raba je vyhledávaným (nejen studiovým) 
hráčem. Je absolventem Státní konzervatoře 
v  Praze. Postupně spolupracoval s  bezpoč-
tem interpretů a skupin takřka všech žánrů. 
Účinkoval v  jazzových kapelách, nahrával 
i koncertoval se soubory Nerez, Caribe Jazz 
Quintet, Golem, Karel Gott Band, TOČR, 
SOČR, FOK, Orchestrem Karla Vlacha, 
Orchestrem Felixe Slováčka, a dalšími. Spo-
lupracoval s  Radimem Hladíkem, Ivanem 
Králem, Barbarou Montgomery, Peterem 
Cardarellim, Rudolfem Roklem, Hiramem 
Bullockem a hlavně se Zuzanou Navarovou. 
Tokhi jako perkusista spolupracoval s mno-
ha umělci z  celého světa, namátkou: Karel 
Gott, Jana Koubková, Vlasta Redl, Ilona 
Csáková, Laura a její tygři, UDG, Pavel Fajt, 
Emil Viklický, 1OO°C, Shahab Tolouie, 
Feng Yun Song, Vesna Caceres a další. Pro-

téma knížky J. Trnky „Zahrada“ a  vybraly 
si knížky věnované nakladatelstvím Mladá 
fronta. Knížky vybraly i pro kamarády, kteří 
s nimi tentokrát do knihovny nemohli přijet. 

 Eva Marešová

Pasování rytířů Řádu 
čtenářského
7. června se proměnila Městská knihovna 
v Horažďovicích na tajuplnou zahradu. Při-
vítali jsme zde všechny prvňáčky místních 
ZŠ při pasování na rytíře Řádu čtenářské-
ho. Děti čekalo mnoho úkolů na motivy 
knihy Jiřího Trnky Zahrada. Komu se po-
dařilo otevřít správným klíčem kouzelnou 
branku, mohl vyléčit nemocného kocoura, 
namotat si klubíčko, dojít za psím vínem 
a  rozplést popletené básničky. Po složení 
zkoušky ze znalosti čtení byli všichni malí 
čtenáři pasováni na rytíře Řádu čtenářské-
ho starostou města Mgr. Karlem Zrůbkem 
a  vedoucí knihovny Lenkou Šimonovou. 
Děti získaly drobnosti od sponzorů a knihu 
Školníci z projektu Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka, vyhlášeného Svazem knihov-
níků a informačních pracovníků. Děkujeme 
studentům SŠ Horažďovice za dekorace, 
které pomohly vytvořit atmosféru Trnkovy 
zahrady, sponzorům za odměny a  našim 
dobrovolnicím za pomoc při jednotlivých 
úkolech pro děti.
Akce byla uspořádána v rámci projektu Děti 
a  čtení za fi nanční podpory MK ČR a  pod 
záštitou Svazu českých knihkupců a nakla-
datelů v rámci kampaně Rosteme s knihou. 

 Eva Marešová 

Pasování rytířů
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Vyhodnocení soutěže 
TRNKY – BRNKY 
aneb Knihovna jako 
tajemná zahrada 
Soutěže vyhlášené k  100. výročí narození 
Jiřího Trnky se zúčastnilo 44 dětí a  jeden 
kolektiv. Malí autoři odevzdali celkem 
55 obrázků, komiks, knížku a  vyprávění 
o knihovně snů.
Porota vybrala nejzdařilejší a  nejzajíma-
vější příspěvky, za které dostanou autoři 
kromě samolepky do celoroční soutěže 
také pěkné odměny. Vyhodnocení a  pře-
dání cen proběhne 2. 12. 2012 na Dni pro 
dětskou knihu v kulturním domě. Soutěžní 
práce si můžete prohlédnout v  knihovně, 
oddělení pro děti.

S knihovnou na výletě
Děti, které se v  loňském roce zapojily do 
soutěží vyhlašovaných městskou knihov-
nou čekalo tentokrát kromě věcných cen 
také překvapení. Naši věrní výtvarníci 
a  spisovatelé Veronika Bořová, Klárka 
Mudrová, Dorka Kolářová a  Honza Motl 
dostali pozvání na výlet. 
Společné setkání dětí z  knihoven Plzeň-
ského kraje v  ZOO Plzeň připravil Klub 
dětských knihoven, regionální klubko Pl-
zeňsko.
16. května nás spolu s  dětmi z  dalších 
knihoven přivítala za regionální klubko 
Mgr. Helena Šlesingerová a za ZOO Plzeň 
Mgr. Martin Vobruba. Cestou ke statku 
Lüftnerka jsme dostali první várku infor-
mací o  obyvatelích ZOO, kolem kterých 
jsme procházeli. 
Mgr. Helena Šlesingerová účastníky struč-
ně seznámila s výsledky regionálního kola 
projektu Kde končí svět – Český rok, krátce 
se představily jednotlivé knihovny a mohli 
jsme se vydat na komentovanou prohlídku 
ZOO. Usměvavá průvodkyně měla kromě 
základních údajů o  jednotlivých druzích 

zvířat připraveny různé perličky a  zajíma-
vosti. Ochotně odpovídala na řadu dotazů: 
co mají konkrétní jedinci nejraději, na co si 
musí chovatelé dávat pozor při práci s ně-
kterými zvířaty, podle čeho ošetřovatelé 
rozeznají jednotlivé žirafy, jak se získávají 
nové přírůstky pro ZOO nebo co nového 
chystají pro návštěvníky.
Doufám, že se dětem výlet líbil stejně jako 
mně a  že to nebyl poslední společný výlet 
s dětskými čtenáři knihovny. 

 Eva Marešová

Minerály horního 
Pootaví, Aleš Červený
Jeden můj známý říká, že sběratel je člověk, 
který chce mít věc, kterou nikdo jiný nemá 
jenom sám pro sebe. Asi to není zcela uni-
verzální pravidlo a je i mezi námi dosti tako-
vých, kteří se o svoje vzorky podělí tím způ-
sobem, že je zpřístupní ostatním zájemcům. 
Může to být formou veřejně přístupné výsta-
vy, knihou a na nejvyšší příčce pomyslného 
altruistického žebříku stanou ti, kteří nám 
ukáží cestu k  nalezišti a  tím nám také dají 
návod k získání vlastních ukázek.
Nově vyšlá kniha „Minerály horního Poo-
taví“ od pracovníka horažďovického mu-
zea Aleše Červeného, kterou vydalo Město 
Horažďovice je takovýmto počinem. Na 
120 stranách křídového papíru v  pevné 
vazbě, je popsáno 23 lokalit s  představe-
ním jejich nejzajímavějších minerálů, do-
plněné historickými údaji a  souřadnicemi 
GPS. Tyto lokality najdeme v území zhruba 
vymezeném městy Kašperské Hory–Stra-
konice–Volyně–Nepomuk. Největší část 
jich leží mezi Horažďovicemi a  Sušicí. Asi 
není nutné zdůrazňovat, že Aleš Červený 
průzkumem a  sběrem na lokalitách strá-
vil pěknou řadu let a  je jejich největším 
současným znalcem a  nálezcem nejhez-
čích ukázek. Kniha není pouze suchým 
textem, ale je zároveň atlasem složeným 
ze 155  mimořádně kvalitních fotografi í 
popisovaných minerálů i  jejich lokalit od 
několika fotografů. Nejvíce jich ale prošlo 
objektivem Romana Holečka. Fotograf se 
s  nepřehlédnutelným talentem vypořá-
dal s  nastolenou výzvou a  připravil nám 
mimořádně kvalitní estetický zážitek při 
prohlídce zobrazených nerostů, o  jejichž 
kvalitu se zasloužil A. Červený. Historické 
přehledy dobývání a nálezů nerostů, které 
jsou také podstatnou částí knihy, nabízejí 
pohled na výskyt nerostů v širších souvis-
lostech a  jsou vlastně i  zdůrazněním hod-
not opuštěných důlních děl a tím doufejme 

i  určitou brzdou před jejich bezmyšlenko-
vitou „rekultivací“. Malý formát sice knihu 
předurčuje k tomu, aby se stala průvodcem 
„lehkonohých“ turistů, který se snadno ve-
jde do kapsy batohu, ale pomůže nejen jim 
při toulkách krajinou a  v  teple domácího 
krbu nahlížet pod její povrch. Pro odborní-
ky také budou zvláště cenné připojené rejs-
tříky a  možnost prohlédnout si pojednané 
nerosty v expozici Horažďovického muzea 
sestavené rovněž autorem. Cena knihy 
s pevnou vazbou v Horažďovickém muzeu 
je příjemných 150 Kč s DPH.

RNDr. Petr Rajlich, CSc., 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

SPORT

XXXIII. FUCHS OIL 
Rally Agropa za dveřmi 
Pořadatelé z  AMK Pačejov chystají již 
XXXIII. ročník tradiční rally Agropa. Ta 
v  letošním roce opět ponese jméno hlav-
ních partnerů rally, společností FUCHS 
OIL Corporation (CZ) spol. s  r. o. a  Agro-
pa a. s. Olšany. Na všechny příznivce této 
rally čeká letos několik zásadních změn. Již 
několik let jsou součástí rally náročné rych-
lostní zkoušky na Blatensku a Strakonicku, 
kde se pořadatelé setkávají se vstřícným 
přístupem místních samospráv. Nejinak 
tomu bude i v roce letošním. Posádky i di-
váci se však mohou těšit na několik zbrusu 
nových úseků erzet. V nezměněné podobě 
zůstala pouze jedna rychlostní zkouška.
Vše začne v pátek 10. srpna seznamovací-
mi jízdami a večerní předstartovní show na 
horažďovickém náměstí. Odtud se také po-
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sádky vydají v sobotu 11. srpna ráno vstříc 
osmi rychlostním zkouškám. Pojede se 
tedy osm rychlostních zkoušek na čtyřech 
úsecích. Stejně jako v  loňském roce bude 
trať rozdělena do třech sekcí, což ocení 
nejen diváci, ale i  soutěžní posádky, které 
přijedou testovat a budou mít tak k dispo-
zici dvě servisní zastávky. Servis zůstává 
na osvědčeném letišti u obce Lnáře, kde je 
dost prostoru pro všechny. 
Trať XXXIII. FUCHS OIL Rally Agropa 
nabídne snad vše, co je možné na asfaltové 
rally zažít. Úvod obstará rychlostní zkouš-
ka v  těsné blízkosti Horažďovic v bývalém 
vojenském prostoru. Za deset let své exis-
tence byla již okoukaná, a  tak se poprvé 
ve své historii pojede v  protisměru. Tím 
vznikne spousta nových diváckých míst. 
Pomyslným vrcholem na trati rally bude 
RZ 2. Ta startuje v  obci Čečelovice a  vel-
mi obtížným úsekem po nové komunikaci 
pokračuje do obce Mečichov. Tam se atrak-
tivním diváckým místem napojí na loňskou 
variantu. Další změnou je prodloužení této 
RZ před cílem o úsek na místní komunika-
ci před obcí Čečelovice. Téměř celá zkouš-
ka vede po úzkých cyklostezkách v polích, 
svižnější rytmus jízdy naruší jen několik 
technických průjezdů vesnicemi.
Následuje servisní přestávka, po které se 
posádky vydají na nový úsek Doubravice 
– Chrášťovice. Začátek RZ vede po místní 
komunikaci s  obtížnými zatáčkami a  ho-
rizonty. V obci Třebohostice se trať napojí 
na okresní vozovku atraktivním diváckým 
místem. Rychlejší úsek plný zatáček ukončí 
obtížné odbočení v obci Chrášťovice. Zby-
tek zkoušky je veden po úzkých asfaltových 
komunikacích. Na závěr posádky absol-
vují tradiční rychlostní zkoušku Strážovi-
ce – Nehodív s  pěknými diváckými místy 
v  obou obcích. Pro diváky je připraveno 
množství diváckých míst. Na každém ofi ci-
álním diváckém místě bude zajištěn poho-
dlný značený přístup a  nebude chybět ani 
stánek s občerstvením.
 XXXIII. FUCHS OIL Rally Agropa se po-
jede jako součást Timeseal MČR ve sprin-
trally, MČR v rally historických automobilů 
a Poháru ČR v rally. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o poslední soutěž před slavnou Ba-
rum Czech Rally Zlín, dá se očekávat účast 
posádek z  „velkého“ mistrovství v  rámci 
testování. Charakter trati a  zpracování 
časového harmonogramu k  tomuto kroku 
přímo vybízí. V zákulisí české rally scény se 
do Pačejova chystá několik zajímavých jez-
deckých premiér a překvapení týkajících se 
i absolutní české špičky. Nakolik však tyto 
plány posádkám vyjdou, se dozvíme až 11. 
srpna na startu XXXIII. FUCHS OIL Rally 
Agropa.

Poslední závody v tomto školním roce pro-
běhly 10. června v  Českých Budějovicích 
a  naše výprava se jich samozřejmě také 
zúčastnila. A  jak se již poslední dobou 
stalo dobrým zvykem, přivezli naši mladí 
karatisté celou sbírku medailí. Eva Rado-
vá si v kata vybojovala 1. místo a v kumite 
skončila 3. Tadeáš Hokr předvedl výborný 
výkon a  obě disciplíny vyhrál. Tím si také 
zasloužil pohár pro celkového vítěze své 
kategorie. Adéla Zálabská skončila v  kata 
bronzová, v kumite se bohužel neumístila. 
A  náš čtvrtý závodník, Vašek May, získal 
v  kata zlato a  v  kumite vybojoval bronz. 
Tím však úspěchy našeho oddílu neskon-
čily. Zdeněk Hokr spolu s  Michalem No-
vákem složili na školení trenérů velmi ná-
ročné zkoušky a  získali druhý DAN, tedy 
druhý černý pás. Už teď se všichni moc tě-
šíme, až nám na tréninku budou předávat 

získané zkušenosti a  ukazovat další nové 
karatistické techniky. Jako každým rokem, 
i  letos na konci června uspořádal náš ka-
ratistický oddíl pro své svěřence zkoušky 
technické zdatnosti, při kterých změřili 
své dovednosti s  platným zkušebním řá-
dem pro karate stylu Shotokan. Hlavním 
zkušebním komisařem byl Josef Rendl, 
kterému pomáhal Zdeněk Hokr. A  jelikož 
zkoušky na vyšší technický stupeň jsou 
jak fyzicky, tak psychicky velmi náročné, 
věnovali se všichni karatisti nácviku tech-
nik pilně několik měsíců dopředu. Zkouš-
ky proběhly 18. června a zúčastnilo se jich 
celkem 7 karatistů. Díky celoročnímu tré-
ninku a  poctivé přípravě před zkouškami 
je všichni úspěšně složili. Karatisté cvičili 
postupně od nejnižší technické úrovně k té 
nejvyšší a bylo se opravdu na co dívat. Nej-
prve cvičili Eva Radová, Adéla Zálabská 
a  Tadeáš Hokr, kteří úspěšně postoupili 
na technický stupeň 6. Kyu a mohou nosit 
zelený pás. Po nich předvedli své výkony na 
5. Kyu Andrea Králová a  Dan Černý. Oba 
vše zvládli s  přehledem a  svůj zelený pás 
mohou vyměnit za fi alový. Jako poslední 
přišli na řadu jmenovci Jan a Jan Zálabský 
(mladší a starší), kteří zacvičili sestavy na 
4. Kyu, tedy na druhý fi alový pás. A jak už 
čtenář jistě tuší, oba byli úspěšní a posunuli 
se zase o stupeň výš. Na závěr tedy nezbývá 
nic jiného než všem pogratulovat k zaslou-
ženým úspěchům, popřát hezké prázdniny 
a klidnou dovolenou.

 Gabriela Panušková

Karatisté úspěšně zakončili školní rok
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Z RADNICE

RADA MĚSTA 18. 6. 2012
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče Sdružení SILNICE KT + ZNA-
KON na realizaci díla „I/22 Horažďovice, 
Komenského ul.“ s nabídkovou cenou ve výši 
19 484 616,40 Kč bez DPH (z toho část připa-
dající na město 6 978 022,92 Kč bez DPH)
schvaluje smlouvu o dílo č. 15-05-2012 mezi 
městem Horažďovice a Danielem Brunátem, 
Dnešice 266, týkající se kontroly a údržby ze-
leně v katastru města Horažďovice
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti Empirica s. r. o., Pobřežní 18/16, 
Praha na provedení průzkumu veřejného 
mínění k  architektonickému řešení rekon-
strukce Mírového náměstí s  nabídkovou 
cenou ve výši maximálně 48 550 Kč + DPH
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče ROYAL Tech s. r. o., Fáblovka 
404, Pardubice na realizaci díla „Bezpeč-
ný povrch tělocvičny ZŠ Blatenská Ho-
ražďovice“ s  nabídkovou cenou ve výši 
942 636 Kč bez DPH
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti PREISWERT s. r. o., Karla 
Němce 977, Horažďovice na akci „Výměna 
oken v bytovém domě čp. 68 v Horažďovi-
cích“ za celkovou cenu 202 411 Kč + DPH
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti STAFIS-KT s. r. o., 199, na re-
alizaci díla „Oprava parkánové zdi Horaž-
ďovice“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 
357 916 Kč + DPH
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
Ing. Jiřího Matznera, Xaveriova 27, Praha 
na realizaci díla „Pasport a povolení k na-
kládání s  vodami rybníků Malý, Prostřed-
ní a  Velký Babín v  Předměstí u  Horažďo-
vic“ s  nabídkovou cenou ve výši celkem 
96 000 Kč + DPH
schvaluje uspořádání příštích zasedání 
RM postupně ve společenských prostorách
jednotlivých přidružených obcích
schvaluje: termíny zasedání RM 
6. 8. 2012 v 15 00 hod. Komušín 
27. 8. 2012 v 15.00 hod. Předměstí 
10. 9. 2012 v 15:00 hod. MěÚ
termín zasedání ZM 
10. 9. 2012 v 18.00 hod. MěÚ

RADA MĚSTA 25. 6. 2012
schvaluje nejvýhodnější nabídku na zpra-
cování projektové dokumentace MKDS, 
a to nabídku fi rmy FOS – Fibre Optics Ser-
vice s.r. o., Švihovská 136/8, Plzeň za cenu 
75 000 Kč + DPH
schvaluje poskytnutí volných vstupenek 
do Aqauaparku Horažďovice pro Dětský 

domov Trnová v  počtu max. 10× dospělé 
neomezené vstupné a max. 20× pro děti do 
6 let neomezené vstupné

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 18. 6. 2012
bere na vědomí zprávu o  činnosti fi nanč-
ního výboru
bere na vědomí zprávy o činnosti kontrol-
ního výboru o kontrolách k akcím: 
a) rekonstrukce bytu č. 3, Plzeňská čp. 68, 
Horažďovice
b) kontrola víceprací všech etap zateplení 
sídliště Blatenská 
schvaluje závěrečný účet města za rok 
2011, tj. 
a) souhlasí s  celoročním hospodařením 
města za rok 2011, a to bez výhrad
b) bere na vědomí Zprávu o  výsledku pře-
zkoumání hospodaření města za rok 2011 
zpracovanou fi rmou ADU.CZ s.r. o. Malenice
rozhodlo: 
c) převést zlepšený výsledek hospodaření 
z hospodářské činnosti za rok 2011 v celko-
vé výši 10 178 945,23 Kč do rozpočtu města
d) převést zlepšený výsledek hospodaření 
za rok 2011 příspěvkové organizace ZŠ Ko-
menského ve výši 200 122,33 Kč do jejího 
rezervního fondu
e) převést zlepšený výsledek hospodaření 
za rok 2011 příspěvkové organizace ZŠ Bla-
tenská ve výši 358  479,22 Kč do jejího re-
zervního fondu a krýt ztrátu 225 726,87 Kč 
roku 2010 z rezervního fondu
f) převést zlepšený výsledek hospodaře-
ní za rok 2011 příspěvkové organizace 
Křesťanská MŠ Jiřího z  Poděbrad ve výši 
25 244,29 Kč do jejího rezervního fondu
g) převést zlepšený výsledek hospodaření 
za rok 2011 příspěvkové organizace MŠ 
Loretská ve výši 19 692,62 Kč do jejího re-
zervního fondu
schvaluje závěrečný účet DSO Radina za 
rok 2011, tj. 
a) souhlasí s  hospodařením za rok 2011 
a to bez výhrad
b) bere na vědomí Zprávu o přezkoumání 
hospodaření zpracovanou Krajským úřa-
dem Plzeňského kraje
schvaluje 2. rozpočtovou změnu, tj. roz-
počtová opatření 8–16/2012
rozhodlo poskytnout bezúročnou půjčku 
TJ Sokol Horažďovice, Tyršova 352, Horaž-
ďovice ve výši 100 000 Kč a dobou splatnos-
ti 2 roky na dofi nancování rekonstrukce 
herny stolního tenisu v budově sokolovny 
schvaluje obnovení kontokorentního úvě-
ru 7 mil. Kč se splatností jednoho roku od 
podpisu smlouvy o úvěru u České spořitel-
ny, a. s. a zajištění tohoto úvěru budoucími 
rozpočtovými příjmy města a pověřuje sta-
rostu města podpisem
vydává Obecně závaznou vyhlášku 
č.  3/2012, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 1/2009 o stanovení koefi cientu 

pro výpočet daně z nemovitostí 
bere na vědomí smlouvu o  převodu práv 
a povinností vyplývajících ze smlouvy o bu-
doucí smlouvě kupní k  bytu č. 11 a  k  bytu 
č. 2, Na Vápence 1077, 
souhlasí s  rozmístěním tzv. Kamenů zmi-
zelých (Stolpersteine) v ulicích města
v záležitost změny č. 1 územního plánu
a) neschvaluje návrh zařadit do návrhu 
zadání změny č. 1 územního plánu plochu 
č.  22 (lokalita U  Tržiště nyní vedeno jako 
zastavitelná lokalita – území obytné) nově 
na plochu určenou pro zahrádky z důvodů, 
že návrh nebyl podán v  termínu určeném 
zastupitelstvem města a  svojí povahou ho 
nelze považovat za obecně prospěšný zá-
měr k dodatečnému zařazení do projedná-
ní doplnění změny č.1 územního plánu
b) schvaluje záměr doplnit do návrhu zadá-
ní změny č. 1 územního plánu přesun plo-
chy č. 21 (lokalita Nový Dvůr) z rezervy do 
plochy aktivní s  tím, že její určení zůstává 
zachováno 
c) bere na vědomí připomínky k  návrhu 
zadání změny č. 1 územního plánu podané 
občany části obce Svaté Pole s tím, že tyto 
budou projednány a  posouzeny v  násled-
ných etapách pořizování změny č. 1 územ-
ního plánu
pověřuje radu města zadáním průzkumu 
veřejného mínění ve věci rekonstrukce 
Mírového náměstí v  Horažďovicích tak, 
aby se respondent vyjádřil, zda dává pre-
ferenci variantě projektu dle návrhu MgA. 
Martina Kožnara nebo variantě ve stáva-
jící architektonické podobě (obě varianty 
budou prezentovány anonymně) dotazem 
u 300 respondentů

Skládka nejen 
bioodpadu na Loretě…
Na pozemcích p. č. 752/4 a 772/54 v kata-
strálním území Horažďovice (na Loretě za 
vodárnou)) byla zjištěna skládka biologicky 
rozložitelného odpadu. Skládkou dotčené 
pozemky se nachází v  bezprostřední blíz-
kosti zahrádkářské kolonie na Loretě a jsou 
ve vlastnictví města Horažďovice.
Dle vizuálního posouzení odloženého 
odpadu se zjevně jedná o  odpad z  údržby 
zahrad, zahrádek a  zeleně. Alarmující je 
skutečnost, že pod vrstvou odložené roz-
kládající se trávy a  větví je zde odložené 
i nemalé množství objemného a jiného ko-
munálního odpadu.
Výše zmíněný způsob zbavování se odpadu 
není s  souladu s  obecně závaznou vyhláš-
kou města Horažďovice, která upravuje 
nakládání s komunálním odpadem vznika-
jícím na území města a není ani v souladu 
se zákonem o odpadech.
Dovolím si proto trochu osvěty k  tomuto 
tématu:
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V  podmínkách města jsou v  podstatě pro 
občany dva způsoby jak s odpadem z údrž-
by zahrádek a  zeleně (tzv. rostlinným bi-
ologicky doložitelným odpadem) naložit 
a neporušit platnou legislativu odpadového 
hospodářství:
• rostlinný biologický odpad vlastník kom-
postuje, samozřejmě na svém pozemku 
a kompost pak využívá pro své potřeby
• nemá-li možnost kompostovat nebo nemá 
pro kompost využití, potom odpad předá 
v provozní době do sběrného dvoru, popří-
padě využije hnědé kontejnery umístěné na 
některých stanovištích na tříděný odpad.
Biologicky rozložitelný odpad by neměl 
končit v popelnicích!
Odkládání odpadu na jiná místa je poruše-
ním právních předpisů a jedná se o založe-
ní černé skládky, což je dle přestupkového 
zákona klasifi kováno jako přestupek se 
sazbou pokuty až do výše 50 000 Kč. Argu-
menty typu, tak se to dělá celá léta, anebo 
je to přírodní materiál a  stejně se rozloží, 
nejsou na místě.
Pokud má občan čas a energii na zahradni-
čení a  údržbu svého trávníku a  zahrádky, 
měl by si najít čas a  energii i  na to, aby se 
odpadu, který touto činností vyprodukuje, 
zbavil zákonným způsobem a neukládal ho 
pokoutně na místech k  tomu neurčených 
nebo dokonce na cizí pozemky.
Úklid černých skládek není levná záleži-
tost, a pořádek chceme mít všichni a všude, 
ale zvlášť citliví jsme na to, aby především 
pozemky města byly uklizené.

 Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Likvidace injekčního 
materiálu
Tímto žádáme občany o  pomoc při zajiš-
ťování bezpečného města. V  případě, že 
naleznete na území města pravděpodob-
ně použité injekční stříkačky, kontaktujte 
Městskou policii na tel. čísle 376 547 539, 
Policii České republiky na tel. čísle 376 
512 401, případně Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví na tel. čísle 376 547 534.
V žádném případě se těchto předmětů ne-
dotýkejte a  žádným způsobem s  nimi ne-
manipulujte.

Mgr. Petra Janečková, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ŠKOLY 

Křesťanská mateřská 
škola 
Léto máme v  plném proudu a  prázdniny 
se přehouply do své druhé poloviny. Z naší 
mateřské školy se ale ještě celý červenec 
ozývaly hlasy dětí. Někteří rodiče mají 
pracovní povinnosti a  nemohou se dětem 
věnovat po celé dva měsíce. Bývají zde ale 
i  děti, kterým se ve školce líbí a  přijdou si 
i o prázdninách pohrát. 
Některé starší dětí vzpomínaly na výlet na 
kolech, který se uskutečnil v závěru školního 
roku. Rodiče doma překontrolovali technic-
ký stav jejich kol, vybavili děti helmami a ty 
náležitě poučeny o  bezpečnosti a  doprav-
ních předpisech vyrazily směr Ostrov. Tato 
akce je již několik let jednou z prověrek na-
šich předškoláků. Paní učitelky si zde mo-
hou u dětí ověřit řadu dovedností a nejde jen 
o řidičské umění. Děti jedou v koloně a musí 
umět brát ohled na své kamarády tak, aby 
nedošlo ke kolizi. V  letošním roce vyrazily 
od školky dvě skupiny o 15 a 13 dětech, a to 
už byl pěkný peloton. Všichni ale rázem vždy 
pochopí a vědí, že je důležitější dojet do cíle 
než mezi sebou soupeřit. 
Pro děti, které mají prázdniny celé dva mě-
síce, se ve školce chystá překvapení. V no-
vém školním roce všechny přivítá krásná 
duha u hlavního vchodu. Na všech třídách 
bude od září také zase o něco útulněji a zá-
roveň bezpečněji, protože se právě instalují 
kryty na topení, kde je myšleno i na úložný 
prostor pro hračky, které tak budou více při 
ruce. Ještě v měsíci červnu byly dále napří-
klad na skla dveří instalovány bezpečnostní 
fólie. Snažíme se a prázdninový čas využí-
váme také k  tomu, aby se u  nás děti cítily 
spokojeně. Věříme, že se už všechny dětič-
ky těší na 3. září, kdy po uzavřeném provo-
zu v srpnu, zase otevíráme.

 Mgr. Věra Chaloupková, KMŠ 

ZŠ Komenského
NÁVŠTEVA Z PARTNERSKÉ ŠKOLY 
V KIRCHBERGU
Dne 23. května na návštěvu do naší školy 
přijelo čtrnáct žáků z naší partnerské školy, 
která leží v obci Kirchberg im Wald. „Velite-
lem výpravy“ byla sama paní ředitelka, paní 
Gabriele Weikl.
Něco málo po desáté hodině vystoupila 
návštěva před naší školou a  zábava mohla 
začít. Nejprve byla na programu prohlídka 
naší školy. V Kirchbergu mají školu novou, 
nedávno postavenou, moderní, my máme 
zase školu, která má své starobylé kouzlo. 
Všechno jsme prozkoumali, nahlédli i  do 
výuky a druháčkové nám dokonce zazpíva-
li a překvapili naši návštěvu tím, jak hezky 
všichni hrají na fl étničky.
Pak jsme se pustili do soutěžení. Abychom 
se také dostali za hradby školy, vymysleli 
jsme stopovanou se čtyřmi stanovišti a za-
peklitými úkoly: jeden z nich byl například 
zapamatovat si devět českých slovíček. Ví-
tězné družstvo nakonec dostalo zaslouže-
nou odměnu, no a aby nikdo nepřišel zkrát-
ka, zašli jsme si ještě na výtečnou zmrzlinu.
Po obědě ve školní jídelně už na nás čekal 
autobus a my se těšili na výlet na Rabí. Paní 
Weikl měla výborný nápad, že bychom se 
mohli v autobusech trochu promíchat, pro-
tože, jak se zdálo, mezinárodní přátelství 
už pomalu začalo kvést:-) A  tak jsme zve-
sela přijeli pod hrad a  užili si krásný den 
a velmi příjemnou prohlídku. Ve tři hodiny, 
s německou přesností podle plánu, jsme se 
rozloučili a slíbili si brzkou další návštěvu.
Velký dík za tuto příjemnou a  podařenou 
akci patří všem našim němčinářům, zejmé-
na těm ze skupiny pokročilých. Spolu se 
mnou vše vymýšleli a měli výborné nápady. 
Někteří dokonce sebrali odvahu a byli mými 
velmi šikovnými asistenty při provádění 
školou. Všichni se zasloužili o  to, že den 
proběhl příjemně a bez problémů. Sladkou 
odměnou jim byl den bez učení strávený na 
sluníčku a čerstvém vzduchu a snad i mož-
nost vyzkoušet si konverzaci, ať už němec-
ky, anglicky nebo tzv. „rukama, nohama“:-)
Also bis bald, Frau Weikl und unsere Freun-
de aus Kirchberg!

 Martina Matějková 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ „BESIP“
Dne 15. května 2012 se skupinka žáků se-
šla před naší školou. Avšak do školy jsme 
tentokrát nešli. Měli jsme namířeno do Kla-
tov na dopravní soutěž Besip. Bylo sice ješ-
tě brzy, ale i tak jsme se sešli se soutěživou 

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01

okres Klatovy

tel., fax: 376/512700
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náladou, s  hlavou plnou dopravních před-
pisů, odvahou a  s  cyklistickými helmami 
rozvěšenými všude možně na batohu.
V sedm hodin jsme odjížděli speciálně ob-
jednaným autobusem. Cestou jsme ještě 
nabírali další účastníky soutěže z  jiných 
škol. Když jsme dorazili, rozdělila se naše 
skupina na mladší a  starší soutěžící. Kaž-
dá skupina měla 4 členy včetně kapitána 
týmu. Celá soutěž se skládala ze 4 částí. 
Z dopravních testů, zdravovědy, jízdy zruč-
nosti a z jízdy po křižovatkách.
Po zahájení se mladší družstvo vydalo na 
testy a starší se odebrali ven na hřiště, kde 
začínali jízdou po křižovatkách. V  testech 
byla každá chyba odměněna pěti trestnými 
body. Poté se naše skupina mladších přesu-
nula na zdravovědu, kde jsme nezaváhali 
a nedostali žádný trestný bod. Opět jsme si 
vyzkoušeli prakový obvaz, obvázání nohy 
nebo bezvědomí. Po docela úspěšné účasti 
jsme se přesunuli ven do areálu na praktic-
kou jízdu po křižovatkách. Každý dostal 
zadané stanoviště, kam musel v  určitou 
dobu dojet. Nakonec jsme získali opravdu 
málo trestných bodů. Ale pak následovala 
jízda zručnosti, která nám dělala problémy. 
Byla zde např. „osmička, slalom mezi kuže-
ly, koridor a zastavení na místě“.
Nakonec mladší družstvo obsadilo 6. místo 
z  jedenácti týmů a  starší 7. místo z  deseti 
týmů. Tento soutěžní den nám pomohl zjis-
tit naše nedostatky ve znalosti dopravních 
předpisů, ve zručnosti v jízdě na kole a v do-
vednostech poskytnutí první pomoci.

 Kristýna Sulková, 6. B

DEN DĚTÍ NA „STARÉ ŠKOLE“ 
Každoročně se v naší škole koná „Den dětí“ 
pro naše děti z 1. stupně i pro malé „mate-
řáčky“ z horažďovických školek. 
Už dva dny předem jsme sledovali předpo-
vědi počasí a doufali, že bude hezky. Bohu-
žel se nám naše přání nesplnilo a ráno za-
čalo pršet. Stejně jako loni se vše odehrálo 
v prostorách školy. 
Naši deváťáci si připravili plno disciplín, vše 
vyhodnocovali a  organizovali sami. Nutno 
podotknout, že si vedli skvěle:-). Jak milé 

je, když potkáte na chodbě habána z  devít-
ky, který se něžně sklání ke dvěma prckům 
ze školky a utírá jim nos. Nebo další, který 
spěchá směrem k  toaletám a  v  náručí nese 
malou holčičku a  povídá:“ No co? Ona by 
to už asi nevydržela....“Myslím, že z našich 
abiturientů budou šikovní rodičové. Až při-
jde ten správný čas, samozřejmě! Celá akce 
se nakonec vydařila a odměny byly rozdány. 
Tímto děkujeme žákům 9.  ročníku za bez-
problémový průběh celého dne. 

 Jiřina Stichenwirthová, ZŠ Komenského

KONCERT ŠKOLNÍCH SBORŮ 
POUPATA A KVÍTEK
Kulturní zážitek na vysoké úrovni jsme 
měli možnost zažít v úterý dopoledne.
V  prostorách hřbitovního kostela se konal 
tradiční koncert našich dvou školních sbo-
rů Poupata a Kvítek.

Mladší zpěváčci si pro nás připravili jarní 
a  letní dětské písně doprovázené různými 
nástroji, starší hudebníci zase skladby od 
skupiny Hradišťan, ABBA a dalších. Vše bylo 
podbarveno zvuky houslí, klavíru, trubky, 
kytary a dalších doprovodných nástrojů.
Snaha a píle dětí se vyplatila, protože celý 
koncert byl pro nás opravdu hlubokým 
zážitkem a věřím, že se mnou souhlasí i di-
váci, kteří se přišli podívat večer na další 
představení.
Velký dík všem dětem a  kantorkám, které 
se podílely na přípravě celé akce. Speciální 
poděkování patří paní Panuškové a  jejímu 
synovi Mirkovi z deváté třídy a za hudební 
doprovod.

 J. Stichenwirthová, ZŠ Komenského

POHÁR ROZHLASU – 2012
Ve středu dne 16. května jsme se sešli ráno 
na vlakovém nádraží a  vyjeli do Sušice na 
stadion, kde se závody konaly. Závodilo se 
v  běhu na 60 m, 600 m, 800 m, 1500 m, 
hodu míčkem, ve vrhu koulí, skoku do výš-
ky a  do dálky a  také ve štafetách. Poháru 
rozhlasu se zúčastnily chlapecké a  dívčí 
týmy z 14 škol klatovského okresu. Na sta-
dionu po celou dobu byla dobrá atmosféra. 
Se svými i  s  výkony mých kamarádů ze 
ZŠ Komenského jsem byl nadmíru spoko-
jen. Škola nám půjčila tretry, takže jsme 
na závodištích dosahovali lepších a lepších 
výsledků. Mnozí z  nás si vytvořili osobní 

rekordy. Na tuto akci budu ještě mnoho 
dní vzpomínat v  dobrém. Zpátky jsme se 
vraceli opět vlakem a  všichni měli radost 
z  výsledků závodu. Moc se těším na příští 
rok na další ročník Poháru rozhlasu.
Celkově se naše starší žákyně umístily 
v okrese Klatovy na skvělém 4. místě, mlad-
ší žáci na 5. místě, starší žáci na 6.  místě, 
mladší dívky na 9. místě.
Úspěšní atleti z naší školy: 
Monika Semseiová
3. místo v hodu míčkem (ml. žákyně)
Jakub Kučera
1. místo v běhu na 60 m (ml. žáci)
Jakub Kučera
3. místo ve skoku dalekém (ml. žáci)
Tereza Šrámková
1. místo ve skoku dalekém (st. žákyně)
Tereza Šrámková
3. místo v běhu na 60 m (st. žákyně)
štafeta 4×60 m – 3. místo (st. žákyně)
Jakub Chalupný
4. místo ve vrhu koulí (st. žáci)
Adéla Smitková
4. místo ve vrhu koulí (st. žákyně)

 Jakub Kučera, ZŠ Komenského 

SPOLKY 

Skauti na táboře 
u Defurových Lažan
Další školní a tedy i skautský rok uběhl jako 
voda a  myslím, že mi nikdo nebude mít za 
zlé, když řeknu, že úplně každé školou po-
vinné dítě se těšilo na nadcházející 2 měsíce 
prázdnin. A Jak už to u nás bývá letitým zvy-
kem, čtrnáctidenní tábor jsme zahájili hned 
první prázdninovou sobotu. Svou měkkou 
pohodlnou postýlku a  teplou peřinu vymě-
nilo za prkennou postel a spacák na 2 týdny 
40 dětí, 15 vedoucích a 2 kuchařky. 
… A co se vůbec na našem táboře dělo? 
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Mladší kluci (vlčata) se proměnili v  pomoc-
níky Asterixe a  Obelixe a  pomáhali jim se 
záchranou jedné vesnice. Vyráběli si svůj bo-
jový oblek, ke kterému samozřejmě nesměla 
chybět ani pořádná helma, meče a štíty. Če-
kali je nelehké zkoušky, jako je otužování, 
posilování, odvaha, zručnost aj. Po několika 
urputných bojích si čas od času jeli svlažit 
svá těla do nedalekého krásného lomu. Svou 
udatnost, sílu, rychlost a  vytrvalost mohli 
uplatnit v  několika desítkách her. Vyzkou-
šeli si spát pod širým nebem i v  indiánském 
tee-pee. Na svých dvoukolých ořích najez-
dili během tábora něco přes 50 km. Oddíl 
starších kluků (skautů) se nejmenuje Modré 
želvy bezdůvodně. Název oddílu vychází 
z  knih amerického spisovatele J.F.Coopera, 
který psal dobrodružné příběhy o indiánech 
a  bílých lovcích na kanadsko-americkém 
pomezí v  okolí Velkých jezer. Letošní celo-
táborová hra vznikla na motivy Cooperovy 
knihy Poslední Mohykán. Dvanáct skautů se 
proměnilo v ušlechtilé bojovníky kmene Mo-
hykánů. Vlastnoručně jsme si vyrobili krásné 
luky, toulce plné šípů, indiánské oděvy či la-
pače snů. Počet per na našich čelenkách zna-
čil úspěšnost bojovníků v  celotáborové hře. 
Hráli jsme spoustu her, byli jsme na cyklový-
letě v Blatné, na dvoudenním putování s pře-
spáním pod širým nebem, překonávali jsme 
své hranice v závodě „Uranový muž“. Mladší 
holky (světlušky) se plavily na rozbouřeném 
moři a  snažily se nalézt cestu ke ztracené 
lodi s  tajuplným názvem Černá perla. Cesta 
nebyla vůbec lehká, a  proto se k  ní dostaly, 
jen ty nejsilnější. Každý den se přepravovaly 
z ostrova na ostrov, na kterém je čekalo plno 
dobrodružství, a vždy odplouvaly se skvělými 
vzpomínkami. Táborová hra skautek se zas 
nesla v duchu Indie. Holky si vyrobily tradiční 
indický oděv sárí, ochutnaly masalu, placky 
a rýži s typickou indickou omáčkou, naučily 
se indický tanec, meditovaly atd. Mimo jiné 
se seznámily i s místním náboženstvím a zku-
sily si, jaké by bylo být například vyznavačem 
džinismu – někteří jeho stoupenci nosí přes 
ústa roušky, aby nespolkli či nevdechli žádný 
živý organismus a  ze stejného důvodu před 
sebou i zametají košťaty. 
Letošní skautský tábor se velice vydařil. Ná-
ladu nám naštěstí nezkazily ani časté bouř-
ky a  dešťové přeháňky. Myslím, že mluvím 
za všechny, když řeknu, že se velice těšíme 
na příští rok. Poděkování patří všem zúčast-
něným dětem, ochotným rodičům a hlavně 
také samotným vedoucím oddílů, kteří si 
mezi státnicemi, přijímačkami či jinými 
neméně důležitými zkouškami udělali čas 
na to, aby pro své svěřence připravily celotá-
borový program plný zábavných a netradič-
ních aktivit, nepřeberného množství her, ru-
kodělných činností a v dětech tak zanechali 
krásné a nezapomenutelné zážitky. 

 Petra Cvachová, vedoucí vlčat, 
skautské středisko Prácheň 

Sbor dobrovolných 
hasičů
O  státním svátku, v  pátek 6. července, 
oslavili hasiči z  Myslíva 120 roků od své-
ho založení. Na toto výročí pozvali hosty 
a  spřátelené sbory z  okresů Klatovy a  Pl-
zeň–jih. Pozvání přijal i náš sbor, který za-
stupoval starosta sboru a  čestný starosta 
pan Václav Havlík. 
Oslavy začaly ve 14 hodin slavnostní schů-
zí, která se konala v kulturním domě v Mys-
lívě. Jednatel sboru pan Václav Hulec ml., 
který je členem Ústředního výboru Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska, přednesl 
stručnou charakteristiku sboru od jeho 
založení v roce 1892 do dnešní doby. Násle-
dovala vystoupení hostů, sedících za před-
sednickým stolem, a  zdravice. Svou zdra-
vicí jsem přispěl i  já a  pan Havlík předal 
starostovi sboru – rovněž panu Havlíkovi – 
malou pozornost. Bylo předáno vyzname-
nání sboru a i některým členům. Požehnán 
byl i nový prapor, který si k tomuto výročí 
pořídili. Mezi nejstaršími byl vyznamenán 
za 60 roků členství bratr hasič pan Václav 
Hulec st. a  rovněž nejstarší, 94letý člen, 
který bojoval za 2. světové války na západní 
frontě. 
Po ofi ciální části oslav byly připraveny 
ukázky hašení se starou i novou technikou 
na prostranství před zmíněným kulturním 
domem. Sbor dobrovolných hasičů z  Kla-
tov předvedl parní stříkačku, hasiči z Ose-
lec ruční stříkačku a  hasiči z  Nepomuka 
svou novou techniku. Hasičský záchran-
ný sbor Klatovy přijel s  plošinou, ze které 
předvedli slaňování a záchranu osob. Míst-
ní sbor provedl ukázku pulzního hašení. 
Večer následovala taneční zábava doprová-
zená hudbou Tonic.

 Karel Halml

Zpívám od dětství, byla jsem členkou dět-
ského sboru na ZŠ K. Klostermanna ve 
Strašíně, který dirigoval můj tehdejší třídní 
učitel – Josef Baierl – nynější dirigent Sva-
toboru Sušice. Hudba a  muzika jak posle-
chově, tak zpěvem, je pro mne jakýmsi ko-
řením života.
Členkou pěveckého spolku Prácheň jsem 
od doby znovuobnovení jeho činnosti (7. 2. 

1992 v  bývalém sále ZUŠ Horažďovice). 
Pamatuji si živě na 1. zkoušku totožného 
data, na níž se nás mnoho nesešlo (cca 14), 
ale chuť všech – zpívat – byla obrovská. Při 
vzpomínce se mi stále „vtíravě“ vybavu-
je i  píseň Široký, hluboký, kterou jsme si, 
krom jiných, napoprvé zazpívali. Je to dlou-
há řádka let, mnoho hodin nácviků, mno-
ho skladeb a písní, mnoho koncertů v Ho-
ražďovicích a  početná řádka vystoupení 
i mimo území Horažďovic, dokonce i mimo 
území republiky. Vzpomínám na mnoho 
lidí, kteří ve spolku zakotvili na dobu kratší 
či delší, kteří už aktivně nezpívají, ale jsou 
věrnými posluchači. Vzpomínám i  na ty, 
kteří se odebrali na poslední cestu a nejsou 
již mezi námi. 
Nejraději a  nejúsměvněji vzpomínám na 
naše přeshraniční výjezdy, zejména do 
Francie, Švýcarska a  Švédska, kde jsme 
zažili neopakovatelné chvíle. Vzpomínky 
na zbloudilého člena sboru v  Chamonix, 
na koncert v  rámci duchovní hudby v  Le 
Val – Francie a  nesnesitelnou vzdušnou 
vlhkost, při níž nám stékal pot po zádech. 
Na ubytování v  atomových krytech a  ab-
solutní tmu – Švýcarsko. Nebo na výlet 
lodí po Thunském jezeře. Nejvíce vzpomí-
nám na cestu do Švédska trajektem, kdy 
nás překvapil na moři orkán a  kdy jsme 
měli možnost poznat jeho sílu – všichni 
jsme samozřejmě přežili (až na malé ne-
volnosti, i když si někteří členové mysleli, 
že se již potápíme). Nedivte se, v nedávné 
době se zde potopil trajekt Estonia.
A  proč navštěvuji Prácheň? Práce ve spol-
ku mně osobně přináší jak pocit uspokojení 
a naplnění, sounáležitosti s kolegy ze spolku 
a radosti ze zpívání, tak dobrý pocit z toho, 
že radost zpěvem předáváte někomu jinému 
– posluchačům, a o to jde především.

 Alena Průchová

Zpívání po příjezdu di Heimbergu – 1994

Před kostelem ve Fuglie – 1995
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Do našeho pěveckého spolku Prácheň 
jsem se dostala díky nabídce mojí kama-
rádky Marušky a  věřte či ne, již to bude 
brzy 5 let. Za chvilku po mém nástupu při-
šla též moje sestra Andulka a do půl roku 
i kamarádka Pavla. 
Být členkou takového sboru znamená, že se 
pravidelně scházíme na zkouškách, sezna-
mujeme se s  novými skladbami, pilujeme 
a procvičujeme již nám známé písně z na-
šeho bohatého repertoáru tak, aby se naše 
připravované koncertní akce povedly, líbily 
se našim posluchačům a my všichni mohli 
mít radost z toho, že jsme byli úspěšní. 
V našem sboru se mi líbí, jsem zde spokoje-
ná, mám kolem sebe kamarády, mezi který-
mi mi je velice příjemně. Tak ať se nám daří 
i nadále! 

 Věra Chlanová 

Pěvecký spolek Prácheň v roce 1941

Prodaná nevěsta v Horažďovicích 1897

Tablo pěveckého spolku Prácheň z roku 1881

Klub „ Nebuď sám“ 
O  prázdninách budou akce, které pořádá-
me, omezené, přesto doufáme, že Vás ně-
která osloví. 
8. 8. středa – Výlet do Domažlic. Domažli-
ce sú pěkné městečko…. zpívá se ve známé 
lidové písničce. Přijďte se přesvědčit a  na-
vštivte spolu s námi Kozinův statek a Muze-
um Chodska v Domažlicích. Nemine nás ani 
možnost ochutnání chodských koláčů a  ná-
vštěva cukrárny v  době příprav proslulých 
Chodských slavností. Odjezd v 7.30 hod. od 
DPS Palackého 1061. Příspěvek na dopravu 
je 130 Kč. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.
25. 8. sobota – Pétanque. Srdečně zveme 
všechny nadšené sportovce do zámeckého 
Parkánu na turnaj v zábavné sportovní hře 
pétanque. Turnaj, který začne v 9.00 hod., 
pořádáme v  rámci Sportovního víkendu. 
Hra je vhodná pro všechny kategorie a od-
měněni budou nejen vítězové.

30. 8. 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

Koncert v Městském 
muzeu Horažďovice
Píše se 15. červen 2012. Je to den, kdy 
jsem se vypravil poslechnout si hudební 
zázrak i  přes to, že nejsem znalcem hud-
by. Myslím, že tato akce nemá obdoby jak 
v Horažďovicích, tak i po celém světě. Teď 
vám řeknu proč. To není pouze hudební 

nástroj, to je kousek historie. Klavír byl vy-
roben v roce 1827 v Dobré Vodě u Březnice. 
Pán, který ho vyrobil, se jmenoval Adalbert 
Stabernack. Umění stavět piana se naučil 
ve Vídni u  Antona Waltera, který vyráběl 
klavíry i pro Mozarta. Klavír nikdy neopus-
til budovu zámku. Vždycky se o  něj dobře 
starali, ale až loňský a letošní rok odhalily, 
jakou to vlastně cennost Městské muzeum 
Horažďovice má. Klavír starý skoro 200 let 
téměř nepoškozený! My samozřejmě víme, 
že lidé v  muzeu jsou velmi šikovní, ale na 
ošetření klavíru si raději pozvali pány re-
staurátory Jiřího Stýbla a  Zdeňka Kocu-
ma. Podle mého laického názoru odvedli 
velmi dobrou práci. U  těchto dvou pánů 
platí „zlatý český ručičky“. A  opravdu to 
tak vypadalo. O  vnější úpravy se staral 
pan Stýblo, který si podobu klavíru nemo-
hl vynachválit. Prý více než jemu bychom 
měli poděkovat původnímu výrobci. Klavír 
se celý dochoval a  téměř nic nebylo třeba 
dodělávat. I  nátěr byl v  pořádku, přes to, 
že je nástroj starý skoro 200 let. Toto jsme 
všichni slyšeli od pana restaurátora a  to 
samé i  od druhého o  mechanice. Klavír je 
unikátní, snad jediný na světě má šest pe-
dálů a  původní struny. Pak nás paní Petra 
Matějová, klavíristka, která se specializuje 
na hru na historické nástroje, seznámila 
se zvláštnostmi hry na staré hudební ná-
stroje a se skladbami J. V. H. Voříška, které 
zahraje. Po úvodních slovech se konečně 
rozezněly struny dědečka moderních pián. 
Myslím, že nyní mohu mluvit za všechny. 
Poslouchat hudbu z  nástroje starého té-
měř 200 let a k tomu navíc tak cenného, se 
nedá nikdy zapomenout. Bylo to jako výlet 
do historie, do Mozartovy doby. Všichni 
v  sále vypadali, že by se nejraději převlék-
li do dobových kostýmů a  začali tancovat 
na hudbu, která vycházela z  historie. A  za 
tento krásný zážitek můžeme poděkovat 
Městskému muzeu, pánům restaurátorům 
a skvělé klavírní virtuosce. Děkuji.

 Jiří Stulík

Restaurátor s klavírem
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Výstava v galerii 
Califi a
V galerii Califi a, v zámku v Horažďovicích, 
proběhla ve dnech 7. června až 8. července 
2012 výstava s  názvem BENEATH. Vy-
stavovali zde jak zahraniční umělci, jako 
například studenti Bohemian Workshopu 
Merrtitt Fletcher, Michelle Duafala, Dana 
Ivins nebo Carolanne Patterson a  Lisa 
Wulff, tak umělkyně českého původu Ště-
pánka Šimlová a  Jana Preková. Hosty vý-
stavy byli i  žáci Základní školy Blatenská. 
Vystaveny byly práce žáků devátých roční-
ků z  let 2009–2012. Žákovské práce byly 
v  podstatě průvodcem dějinami umění. 
Objevilo se zde plno zajímavých kousků, od 
sumerských hliněných destiček s klínovým 
písmem (kolektivní práce) a  římské mo-
zaiky přes keramické gotické klíče (Adam 
Baloun), perokresbu gotické dlažby (Hana 
Hrabáková, Petra Kovandová, Zuzana Za-
jícová, Václav Vaněček), imitaci renesanč-
ního sgrafi ta (Michaela Dvořáková), selské 
baroko (kolektivní práce), impresionistic-
ké reprodukce (Ondřej Slavíček, Roman 
Kába, Petr Šašek, Milan Knebl, Karel Ko-
rytář, Michal Chroust, Martin Vávra, De-
nisa Ederová, Hana Roubalová, Stanislav 
Kovářík) až k  moderní enkaustice (Jakub 
Černý). Žáci také zmapovali vývoj umění 
a  architektury v  zajímavých časopisech. 
Toto všechno se událo pod jemnou, leč přís-
nou taktovkou Mgr. Blanky Štěrbové.
Vernisáž proběhla bez potíží a  ve velmi 
příjemné a  přátelské atmosféře 7. června 
2012. Počet návštěvníků nás potěšil. Pod-
le mého odhadu se kolem 18. hodiny se-
šlo v  prostorách galerie přibližně 40 lidí. 
Úvodního slova se chopil pan starosta Mgr. 
Karel Zrůbek a  poté i  sama paní Barbara 
Benish, která představila všechny umělce 
a svou roztomile lámanou češtinou jim po-
děkovala za to, že přijeli, někteří z nich do-
konce přes oceán, až sem do Horažďovic.
Mé pocity? Z  vernisáže jsem odcházel plný 
dojmů, nových znalostí a  spokojen. Pokud 
jste tuto výstavu prošvihli, tak nezoufejte, za-
jisté bude další. A pokud stojíte o práce žáků 
Základní školy Blatenská, tak některá díla 
nejdete vystavená v budově 2. stupně školy.

Adam Baloun

V expozici

Nad starou fotografi í
Už 150 let od svého založení slaví letos Pě-
vecký spolek Prácheň. Článek na toto téma 
však přenechám povolanějším.
Když „Pěvecká jednota Prácheň v  Horaž-
ďovicích“ slavila v  roce 1912 padesátileté 
výročí svého trvání, sešel se mužský sbor 
před aparátem fotografa K. Jiříčka a zadal 
si pořídit skupinové foto – pro upomínku 
svou i  pro paměť budoucím. Ti ctihodní 
mužové z  roku 1912 v  žaketech, tvrdých 
límečcích a  s  motýlky, jak žádala tehdejší 
móda a stav, zaslouží naši úctu i po sto le-
tech. Tváře zůstaly zachovány – jen nevím, 
zda i  všechna jména. Na rubu fotografi e, 
kterou mám, jsou rukou dcery jednoho 

Na fotografi i tedy jsou: Zleva stojící: ?, Šebesta, ?, Drnek, Raška, Augusta, Novotný, lékárník 
Příbramský, ?, (holič), ?, Junger, ? Zleva sedící: Češka, Krof, ?, MUDr. Matoušek, Fišer, 
Kumpera, Veselský. 

Když se řekne … 
Každá doba má své hrdiny (kladné i  zá-
porné) a  je zajímavé zjistit, co například 
opravdu provedl Babinský a  kde je původ 
slova grázl. Toto slovo používáme dnes 
zcela běžně a  bohužel není charakteristi-
kou slušných lidí, které bychom chtěli mít 
za sousedy. 
Začnu tedy Babinským. Málokdo ví, že 
1. srpna 1879 zemřel v  Řepích u  Prahy 
nejpopulárnější český loupežník Václav 
Babinský, který je „rodným bratrem“ an-
glického Robina Hooda nebo slovenského 
Jánošíka. Byl sice lupičem, ale celkem ni-
komu neublížil a mrzelo ho, když se o něm 
špatně mluvilo. Jaká byla historická pravda 
celkem nikoho nezajímalo a v lidových ka-
lendářích se o  Babinském vyprávěly hrů-
zostrašné i dojemné historky, které čtenáři 
hltali. Podle dokumentů spáchal Babinský 
pouze jednu loupež. Byl léta uvězněn na 
Špilberku a po propuštění pracoval jako za-
hradník v klášteře v Řepích. Jeho jméno ale 
zná každý z nás. 

z  nich jména poznamenána – ale až do-
datečně, asi po létech, kdy si pisatelka již 
na všechna jména nevzpomněla. I  tak ale 
předkládám ten neúplný seznam čtená-
řům Horažďovického obzoru, třeba někdo 
z nich pozná na oné fotografi i svého dědeč-
ka či pradědečka a seznam doplní.
Co tvář, co jméno, to osud i  kus historie 
Horažďovic. Byla by to zajímavá kniha, se-
psat osudy těch devatenácti pánů, kteří se 
sešli v roce 1912 u fotografa Jiříčka netu-
še, co je i svět v příštích letech čeká. Vždyť 
už za dva roky ti mladší z nich rukovali do 
světové války a  do zpěvu jim brzy nebylo 
už ani trochu…

 Jiří Wagner 

Babovřesky
Pan režisér Zdeněk Troška nás pozval na 
poslední noční natáčení svého nového fi l-
mu „Babovřesky“. Natáčelo se v jihočeské 
vesnici a  na Hluboké nad Vltavou, ne na 
zámku, ale u  staré vily. Bude to veselohra 
na způsob „Slunce, seno…“.
Pan režisér se již těší do Horažďovic, kde 
koncem února 2013 osobně uvede v  míst-
ním kině tento fi lm.

 Josef Jirsa a Ríša Tippl 
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ZÁVĚREČNÉ 
ZAMYŠLENÍ

Čas léta, prázdnin 
a dovolených.
Opět je zde čas léta, čas prázdnin a čas do-
volených, který nám umožňuje, změnit ryt-
mus našeho života, který nám dovoluje to, 
co si jindy dovolit nemůžeme. Dovolená by 
měla být dobou příhodnou k uvolnění těla, 
k  zotavení, k  zastavení v  krásné přírodě, 
k návštěvě hor, moře či přátel. To všechno 
by nám mělo umožnit, abychom se na svůj 
život podívali z jakého si nadhledu.
V průběhu celého roku jsme zavaleni prací, 
často od rána až do večera, a to každý den. 
Naše smysly i naše srdce mnohdy zaměst-
návají starosti, které nás pronásledují i  ve 
spánku. Rovněž jsme zahlceni množstvím 
informací a  názorů, které nám vnucuje 
okolní svět. Proto potřebujeme zastavení, 
změnu místa, nadhled, který by vyjasnil 
náš vnitřní zrak, abychom neztratili smysl 
pro pravdu a neztratili správný směr života.
Musíme si uvědomit, že neustále žijeme 
v  „umělém světě“ vytvořeném lidskou ci-
vilizací. Vzhledem k  tomu bychom v  čase 
dovolených měli změnit místo pobytu, vy-
jít ven, vyjet ven, nejlépe do přírody, aby-
chom zde v  harmonii přírody našli i  svou 
vlastní harmonii, vnitřní rovnováhu.
Ne nadarmo se o přírodě říká, že je to Boží 
stvoření v  původní kráse. Krása přírody 
nás přivádí k  obdivu, úžas nad krásou 
přírody v  nás probouzí postoj úcty nejen 
k  přírodě samé, ale i  k  celému Božímu 
stvoření, k člověku, k druhým lidem. Když 
postoj úcty k  člověku přeneseme do na-
šich mezilidských vztahů, tak pak jsme si 
z dovolené přinesli hodně. Pak jsme dobře 
prožili čas léta, čas prázdnin a čas dovole-
né. A to přeji nám všem. 

Otec Petr

Obecní úřad Pačejov a Občanské sdruže-
ní pro obnovu památek v krajině předků 

pod Slavníkem,
zvou na výstavu dobových fotografi í 

a obrazů našich rodáků

NÁVRATY DO MINULOSTI
sobota 4. srpna od 10.00 do 16.00 
neděle 5. srpna od 9.00 do 16.00 

ve školní jídelně v Pačejově
Slavnostní zahájení výstavy bude 

v sobotu 4. srpna v 10.00 hodin
Vystoupí pěvecký a chrámový sbor 

Velkobor

Jiným případem byl však loupežný vrah Jan 
Jiří Grasel. Ten pocházel z  Moravy, řádil 
v dobách napoleonských válek a budil hrů-
zu po všech zemích habsburské monarchie. 
Do věci jeho dopadení se vložil sám císař 
František I., který vypsal na jeho hlavu 
odměnu 4000 zlatých. Nakonec se Grasela 
podařilo dopadnout za pomoci léčky, kte-
rou na zločince v podobě jeho milenky na-
chystal policejní agent David Mayer. Grasel 
byl zatčen, odvezen do Vídně, souzen a po-
věšen 31. ledna 1818. Dokladem jeho teh-
dejší popularity jsou dodnes užívaná slova 
jako grázl, grázlovský, grázlovina apod.

 Karel Halml

Memoriál Slávka 
Šimka – 7. ročník
Tenisový Klub Horažďovice pořádá 25. 8. 
2012 ve spolupráci s rodinou Šimkových 
již 7. ročník amatérského tenisového tur-
naje ve čtyřhře – Memoriál Slávka Šimka. 
Miloslav Šimek byl nejen vynikajícím bavi-
čem, ale také velkým milovníkem přírody a 
hlavně pak až fanatickým hráčem tenisu. V 
jeho lomu poblíž vesničky Maňovice, kde 
měl postavenou chatu, byl kurt, na kterém 
se hrálo za každého počasí. Tato jeho vášeň 
se stala motorem pro uspořádání turnaje 
a oživení vzpomínky na něj. V sobotu pro-
běhne prezentace hráčů, kteří se chtějí tur-
naje zúčastnit do 9 hodin, pak je rozloso-
vání a následuje turnaj samotný. Turnaj je 
otevřený, přihlásit se může kdokoliv. turnaj 
bude ještě v sobotu zakončen velkým fi ná-
lem a poté bude následovat příjemné pose-
zení v prostředí “stodoly” v areálu Houba 
na Zářečí.
Miloslav Šimek byl v našem kraji na sklon-
ku svého života velice důležitou osobností, 
která stála v čele v boji proti úložišti ja-
derného odpadu v našem kraji. Nebyl mu 
lhostejný stav prostředí, ve kterém žijeme a 
svým životem i vytváříme. Nebylo mu lhos-
tejné, co po nás zbyde a co takto předáme 
dalším generacím. I to si tímto turnajem 
každoročně připomínáme. Přijďte si za-
hrát, přijďte se podívat!

Pavel Svoboda

ŽIDOVSKÁ MYSTIKA

Zajímavá a mystická výstava akademické 
malířky paní Zuzany Kadlecové na téma 
židovské kabaly začíná 02.08. 2012 
a potrvá až do konce září.  Dle kabaly je 
každý z 22 konsonantů hebrejské abecedy 
živou bytostí se silnou stvořitelskou 
energií. Právě energie písmene, slova, 
promluvy či dokonce pojmenování věcí je 
energií, jejíž pomocí nepojmenovatelný, 
nezobrazitelný Bůh, kabalou nazývaný 
Ejn Sof (Ne – Konec) tvoří svět a  jejíž 
pomocí tvoříme svět i  my jako partneři 
Boha. Nejsilnější životodárnou energií 
disponuje nevyslovitelné Boží Jméno, 
tetragram JHWH - tajemný „šem“, 
hebrejsky „Jméno“, které vložené do úst 
nebo na čelo mrtvé hmoty zformované 
do sochy Golema, tuto hmotu oživí.

Srdečně zveme návštěvníky k nahlédnutí 
pod roušku tohoto tajemného židovské-
ho učení. Vstupné je zdarma.

Na vaši návštěvu se těší personál Muzea 
Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hart-
manic.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme zájemce o získání zvý-
hodněných půjček z fondu rozvoje byd-
lení Města Horažďovice na zvelebení  
obytných budov  nebo bytů, že  město 
vyhlásilo 20.06.2012 výběrové řízení na 
jejich poskytování.

Podmínky výběrového řízení jsou zve-
řejněny na úřední desce a na interne-
tových stránkách města na adrese: 
http://www.sumavanet.cz/muhd/

Žádost o půjčku se podává na závazném 
formuláři, který je k dispozici na Finanč-
ním odboru města Horažďovice (číslo 
tel. 376 547 554 p. Valovičová) nebo na 
internetových stránkách města ve složce 
formuláře pro podání – odbor fi nanční. 

Lhůta pro podání žádostí končí dne 
3. září 2012 v 16 hod.

Blanka Jagriková
vedoucí fi nančního odboru
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OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, 

hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

Průzkum zájmu o výstavbu 
rodinných domů
Město Horažďovice uvažuje o rozšíření 
ZTV pro výstavbu rodinných domků 
v lokalitě Nad Nemocnicí v Horažďovi-
cích. 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 měs-
ta 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

NEBANKOVNÍ PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE, ŽENY NA MD, 
DŮCHODCE I PRO PODNIKATELE! 

PRO PODNIKATELE 30 000,– (BEZ DOKLÁDÁNÍ DP)
NYNÍ NOVÁ PŮJČKA 4 999,– (STAČÍ JEN 2 DOKLADY TOTOŽNOSTI). 
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

Město Horažďovice zveřejňuje záměr 
budoucího odprodeje pozemků p.č. 
3116, p.č. 3115 v k.ú. Horažďovice pro 
výstavbu řadových rodinných domků 
v ulici Nad Nemocnicí v Horažďovicích. 
Informace podá 
p. Králová, telefon 376 547 559, 
p. Matoušek, telefon 376 547 569.

Jana Králová
Odbor IRM
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Výkup železa a barevných kovů  

rozšiřuje provozní dobu 

 

 

 

OTEVŘENO 
každou sudou sobotu v měsíci 

8.00 – 12.00 
 

 

 

28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 
20. 10. 2012 

 
 

NENECHTE SVÉ PENÍZE REZAVĚT! 
 

DRUSO s.r.o., Strakonická 1085, tel. 376 513 271, 602 494 993 

Pronajmu nebo prodám u Tržiště zahrádku 
v osobním vlastnictví o výměře 325 m2. Na 
pozemku je větší dřevěná chata, skleník 
dlouhý 7 m, hnojiště, dřevník. Zahrádka 
je rozdělená betonovým chodníčkem, 
na polovině jsou ovocné stromy a keře, 
na druhé záhony. Volná ihned. Bližší 
informace na tel. 723 233 335 nebo 
728 007 570.

1. 8. 2012 nově otevíráme
ČOKOLÁDA

nabízíme pestrý výběr čokolád, pralinek 
a čokoládových výrobků z celého světa

dále výbornou domácí kopečkovou zmrzlinu, 
po celý srpen za super cenu

SOUBĚŽNĚ OTEVÍRÁME SPECIALIZOVANÝ 
PIVNÍ OBCHOD

PIVOTÉKA
pro milovníky zlatavého moku jsme připravili 
nabídku nevšedních piv, pivních likérů, ovoc-

ných piv a pivní kosmetiky 
za ceny, které každého mile překvapí

Najdete nás v Prácheňské ulici naproti lékárně,
otevírací doba po–pá 9–17 hod., so 9–11 hod., 

tel. 722 185 959
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Naše společnost Tfi n 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 v Horažďovicích 
v Blatenské ulici blízko Finančního úřadu.
Více o produktech www.fi nancnispecialiste.cz, www.tfi n.cz 
Ing. Marek Šnobr – 602158381, marek.snobr@tfi n.cz
HLEDÁME TAKÉ NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY!!!
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Uzávěrka dalšího čísla je 22. 8. 2012, vydání 31. 8. 2012. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně krá-
ceny. Náklad 2 700 výtisků. Distribuováno do  každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a  nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČ 00255513. Tel. 376  547  557, fax 376  547  529, 
e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou správnost textu odpovídají autoři, složení redakční rady: Jan Buriánek, Ing. Ivana Dušková, Ak. mal. Petr Mika, Markéta Bučoková. Povoleno OkÚ Klatovy 
pod registrační značkou MK ČR E 11878. ISSN 1802-7741. Sazba a tisk: Dragon Press, Klatovy.

AKCE
10. 8. pátek  20.00
11. 8. sobota 20.00
MUŽI V ČERNÉM 3
USA – Známí agenti jsou zpět a  opět včas! 
Akční sci-fi  komedie. Český dabing. Vstupné 
88 Kč.

 

17. 8. pátek 20.00 
18. 8. sobota 20.00
POLSKI FILM
ČR/Polsko – Příběh o  hereckém prostředí, 
kamarádství a  iluzích. Nový fi lm Marka Na-
jbrta. Vstupné 80 Kč. 

 

24. 8. pátek  20.00
25. 8. sobota  20.00
JMENUJI SE OLIVER TATE
Vel. Británie – Patnáctiletý Oliver má dva 
cíle...Nekonvenční a podmanivý příběh o do-
spívání. Přístupnost od 12 let. Titulky. Vstup-
né 80 Kč.

31. 8. pátek  20.00
1. 9. sobota 17.30
SNĚHURKA A LOVEC
USA – Pohádka skončila! Výpravná dobro-
družná fantasy. Český dabing. Vstupné 70 Kč. 

Změna programu vyhrazena

KNIHOVNA
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

MUZEUM
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 Ev-
ropě za vlády Jagellonců 1386–1572. 

 

Výtvarná výstava:

HORAŽĎOVICKO TUŽKOU 
– kresby Miroslava Vondrysky

Druhé patro zámecké věže. 

KULTURNÍ DŮM
17. 8. pátek 21.00 
TRADIČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hraje oblíbený PARKÁN. Prodej vstupenek 
na místě.

26. 8. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje STAROŠUMAVSKÁ 
PĚTKA. Předprodej vstupenek v kině Otava, 
tel. 376 511 890, otevírací doba čtvrtek, pá-
tek, sobota od 16.00 do 20.00.

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!! 

Stále se vydávají přihlášky do ZÁKLADNÍ-
HO KURZU TANCE A  SPOLEČENSKÉ-
HO CHOVÁNÍ. Kurz bude zahájen v  pátek 
21.  září v  19.00 pod vedením manželů Koci-
ánových z  Klatov. Přihlášky obdržíte v  kan-
celáři kulturního střediska, tel. 376 512 237 
(pondělí, úterý, středa od 8.00 do 12.00) 
a v kině Otava, tel. 376 511 890 (čtvrtek, pá-
tek, sobota od 16.00 do 20.00).

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!!

8. 9. sobota 
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
zájemci, kteří svojí hrou chtějí potěšit diváky, 
se mohou hlásit v  kanceláři kulturního stře-
diska, tel. 376 512 237. Provozní doba: pon-

dělí–pátek, vždy od 8.00 do 12.00. 

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
3. 8. pátek  20.00
4. 8. sobota  20.00
MELANCHOLIA
Dánsko – Začíná to honosnou svatbou a končí 
zánikem světa. Uhrančivý příběh dvou sester. 
Přístupnost od 12 let. Titulky. Vstupné 80 Kč. 

 

INTERAKTIVNÍ DÍLNA 
– NÁVRAT K TRADICÍM
Přijďte si vyzkoušet stará řemesla z Pošumaví

10. 8. pátek 
ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO 
NEVE – František Raba a Mário Biháry

GALERIE CALIFIA 

1. 8.–19. 9. 
RITUÁLY A POSVÁTNÁ MÍSTA 
Výstavující:Tony Ozuna, Jan Petranek, Na-
talia Vasaquez, Alejandro Gomer de Tuddo 
(Mexico), Veronika Richterová (CZ), Drew 
Martin (California)

vernisáž: 1. 8. 2012 v 18.00

DALŠÍ AKCE

10.–11. 8. 
XXXIII. FUCHS OIL RALLY AGROPA
TIMESEAL Mistrovství České republiky ve 
sprintrally Mistrovství ČR v rally historických 
automobilů Pohár České republiky v rally 

Mistrovství České republiky juniorů

Dámský pohár ČR

Pohár mládeže v rally

18. 8. 18.00
MARIÁNSKÝ KONCERT 
Kostel sv. Petra a Pavla Horažďovice

Koncert Václava Hudečka za doprovodu Pel-
lant Collegia a houslistek ZUŠ Horažďovice

18.–19. 8.  
MARIÁNSKÁ POUŤ 
19. 8. klášterní kostel Panny Marie 

  8.00 hod mše svatá

  9.30 hod mše svatá 

POUŤOVÉ ATRAKCE NA TRŽIŠTI 

20.–24.8.  
DIPLOMATICKÁ AKADEMIE
Setkání účastníků letní školy evropských studií 

25. 8. 9.00
MEMORIÁL SLÁVKA ŠIMKA 
7. ročník amatérského tenisového turnaje 

Sportovní areál Lipky - tenisové kurty

25. 8. 9.00
PETANQUE
Zábavný turnaj v zámeckém Parkánu. 

Vhodný pro všechny věkové kategorie

26. 8. 9.00
OTEVŘENÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
Umělá plocha Lipky Horažďovice, v případě 
nepříznivého počasí hala ZŠ Blatenská.

Florbalový turnaj pro hráče od 9 let.

Přihlášky do 22. 8. 2012 na 732945458


