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SLOVO STAROSTY
Národní hrdost
Než se pustím do ústředního tématu, splním prostřednictvím Obzoru příjemnou
povinnost a vyřídím vřelé pozdravy ze
švýcarského města Heimbergu horažďovickým občanům. Heimberg je naším partnerským městem už dvacet let a přátelské
vztahy mezi městy se daří udržovat – přes
střídání představitelů na obou stranách
– na velmi dobré úrovni.
Tento úvodník je inspirován dvěma květnovými událostmi. První z nich byla návštěva
zástupců města Horažďovice v Heimbergu.
Druhou událostí byla oslava výročí osvobození České republiky (v našem kraji) americkými vojáky. Obě události mě přiměly
zamyslet se nad jedním fenoménem, který
dosti významně spoluurčuje osudy národů.
Národní hrdost, sebevědomí, uvědomění.
Všiml jsem si, že Švýcaři (alespoň tak, jak
jsem je poznal) nemají potřebu své (národní) sebevědomí dávat na odiv jako třeba
Francouzi, Němci nebo Američané. Přitom
jako příslušníci malého národa (srovnatelného s námi) dokázali tolik, že by mohli chodit s nosem nahoře. Oni jsou hrdí,
ale i pokorní. V dějinách prošli mnohými
zkouškami, ve kterých většinou obstáli,
třebaže vše také nebylo černobílé, jak mi
vyprávěl starosta Heimbergu pan Niklaus
Rötlihsberger. Podstatou jejich úspěchu
byla vzájemná korektnost a pocit sounáležitosti v tom smyslu, že se mohli a museli
spoléhat jeden na druhého, soused na souseda, jednotlivec na obec, město na pomoc
sousedních měst atd. Podstatou toho úspěchu je individuální i společenské vědomí,
že dodržování pravidel a dostání obecným
zvykům (čili spolehlivost) je neporušitelnou společenskou hodnotou.
Snažil jsem se porovnávat myšlení a jednání Švýcarů a Čechů jako jednotlivců v růz-

ných společenských situacích a jako národů ve složitých historických podmínkách.
Ne, že bych chtěl nad jedněmi nebo druhými vynášet soudy, jen jsem v tom kontextu
přemýšlel o českém národním sebevědomí.
O tom, jak silně máme v podvědomí uložené velké historické maléry naší země, reprezentované zejména bitvou na Bílé hoře,
mnichovským diktátem a vpádem vojsk
Varšavské smlouvy. K nim možno přiřadit
mnoho dalších dějinných událostí, snad
ani ne méně významných, jako spíše méně
známých. Všechny ty události byly spojeny s akty zbabělosti, nerozhodnosti nebo
zrady. Jako národ je vnímáme s pocitem
nesmazatelné viny, jako by nebylo momentů opačných, úspěšných, jako by nebylo
žádných protihodnot k uvedeným ponížením. Jsou. Samozřejmě jsou. V kontextu
předešlého je to vznik republiky (1918),
osvobození v roce 1945, pražské jaro 1968
a přechod k demokracii v roce 1989.
Možná je na vině diskontinuita politického
a potažmo společenského vývoje v českých
zemích. Relativně časté zvraty měly za následek opakovaná popření hodnot uplynulého období a obviňování těch, kteří tyto
hodnoty vyznávali nebo se jim jen přizpůsobili či podřídili (a to byla vždy většina).
Tak za první republiky byli špatní ti, kteří
před rokem 1918 byli loajální vůči monarchii. Po druhé světové válce prohlásili komunisté za zbabělce všechny, kteří nekladli
aktivní odpor německým okupantům (ty,
kteří ho kladli, ale nebyli komunisté, se
snažili umlčet a vymazat z mapy tehdejší
společnosti). Právě tak byli obviňováni příznivci prvorepublikového uspořádání. Po
roce 1989 je vše naruby. Kdo byl komunista
nebo podporoval socialismus, je označován za darebáka nebo přinejmenším za
blázna. Rozumnému člověku musí být jasné, že tyto pohledy byly a jsou ideologické
a manipulativní. Nicméně na hrdosti národa to zanechává hluboké šrámy.
Občan ve společnosti má podobné postavení jako dítě v rodině. Chová se většinou
konformně a přizpůsobuje se trendům,
i když s ledasčím nesouhlasí. Kritika a zesměšňování jeho dlouhodobých postojů

Thunský hrad
foto. M. Bučoková
a minulého chování a třeba i stejná kritika vůči jeho rodičům a přátelům ho nutně
zbavuje občanského sebevědomí. Navíc
společenské zvraty přinášejí chaos přímo do vlasteneckého cítění. Proletářský
internacionalismus čtyřicet let zakazoval milovat vlast jinak, nežli skrze imaginární „socialistické vlastenectví“ a silná
Masarykova idea československého státu
byla všemi prostředky mazána z paměti
společnosti. Dnešní ideologie zase líčí socialistické Československo jako směšné
„kocourkovské“ společenství diletantů
a kariéristů. Slovo uznání vůči lidem, kteří ve stávajících podmínkách (v kterékoliv
době) vytvořili pro svou zemi důležité a trvalé hodnoty, téměř neslyšíme.
Přitom jsme země s významnými úspěchy
na poli vědy, kultury i sportu. Jsme země
kulturně i technicky vyspělá. Národ, který
byl nejednou sražen na kolena, vždy vstal
a kráčí dál, navzdory tomu, že o naše strategické území měly zájem všechny mocné
říše Evropy. Máme za sebou dějiny stejně
bohaté na vítězství jako na porážky, stejně
bohaté na hrdiny jako na lumpy. Máme za
sebou dějiny vyplněné úsilím našich před-

V příštím vydání Obzoru se budeme zabývat koncepcí ochrany před povodněmi. Žádáme občany, kteří se chtějí veřejně vyjádřit k protipovodňovým opatřením, aby odevzdali své příspěvky do 15. 6. 2012 do kanceláře odboru památkové péče, školství a kultury p. Bučokové,
nebo na bucokova@muhorazdovice.cz. Děkujeme.
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ků a plody tohoto úsilí. Naše země je v současnosti fakticky svobodná, „jen“ špatně
spravovaná. Přestože trendy současného
společenského systému vedou k nivelizaci
vzdělání, přestože konzumní mašinérie
podporuje (a potřebuje) ohlupování národa, přesto stále máme velký duchovní
potenciál k dalšímu rozvoji. Máme se o co
opřít a máme být nač hrdí. Není třeba
se stydět! Není třeba přikyvovat skepsi,
která nemá oporu ani tak v realitě, jako
v přání učinit v globálním měřítku z lidské
společnosti ovladatelné stádo pasivních
ovcí. Snažme se ukázat a odstranit to zkažené a současně ukázat a podpořit dobré
a zdravé. Budeme-li aktivně vnímat problémy naší společnosti a správně s nimi
nakládat, už tím se budeme moci pochlubit, i když zdaleka nebudou ještě vyřešeny. Nepřiživujme českou malost, naopak
zdůrazňujme a podporujme to, v čem jsme
srovnatelní s ostatními národy, nebo lepší.
Karel Zrůbek

Čištění řeky
28. dubnový den věnovali horažďovičtí
dobrovolníci čištění zlatonosné řeky Otavy. Velmi děkujeme za jejich pomoc, bez
které by se ostatní vodáci neobešli. Zvláště
ti, kteří jsou na naší řece návštěvníky, jistě ocení nejen čisté břehy, ale i okolí řeky.
Děkujeme!
Markéta Bučoková, OPPŠK

KULTURA
STALO SE
Noc kostelů
Oslava Osvobození
V neděli 6. května jsme přivítali v Horažďovicích americkou armádu, možná řečeno s nadsázkou, ale před 67 lety to byla
především obrovská radost a jistě i úleva,
když se utrpením války sužovaný národ
poprvé svobodně nadechl.
Horažďovických květnových oslav se zúčastnili hosté: starosta města Železná
Ruda pan Michal Šnebergr a poslanec
PS PČR pan Vladislav Vilímec. Všichni
společně se zastupiteli města, starostou
Karlem Zrůbkem a místostarostou Janem
Buriánkem, uctili památku těch, kteří pro
nás vybojovali svobodu.
Markéta Bučoková, OPPŠK

Odklon od Boha je dnes patrný na celém
světě a důsledky toho neseme my všichni.
Osobní zisky, prospěchářství, bezostyšná
vláda peněz, neúcta k lidské důstojnosti
a k životu vůbec, arogance mocných – to
vše ohrožuje náš život, který je tak křehký
a zranitelný. Vždyť jsme zde na světě jenom
poutníci, putující tímto časem vstříc věčnosti a každým svým činem sázíme semena
úrody, kterou budeme my i naše děti sklízet.
Kdybychom hledali obraz současné společnosti, pak by to byla nejspíše stavba babylónské věže. Vzdor všem vymoženostem techniky si rozumíme stále méně. Jako v Babylóně.
Slyšíme blábolení a blekotání z novin, televize, rozhlasu a náš optimismus dostává ránu
za ranou. Ale křesťan musí mít zvednutou
hlavu. Nepřidávat se k těm škarohlídským
hlasům, ale ani k budovatelům babylónské
věže. Vnímat tento svět ne tak, jak se nám
chce jevit, ale jaký je ve skutečnosti, a modlit
se za něj. Mít stále živou naději a ukazovat
k ní současnému člověku cestu. Boží slovo

Pozvánka na vernisáž
Ve čtvrtek 7. června v 18.00 hodin se
v galerii Caliﬁa uskuteční vernisáž výstavy výtvarných prací žáků 9. ročníků
ZŠ Blatenská z let 2009–2012. Dovoluji
si pozvat na tuto akci všechny své bývalé
i současné žáky, kteří vystavené výtvarné práce vytvořili.
Mgr. Blanka Štěrbová

bude stát ve věčném protikladu ke světu lidské zvůle a bible se musí stále nově vykládat
tváří v tvář bezpráví a lhostejnosti světa. Je
však nutné usilovat o novou formulaci starých pravd a především o to, aby slova byla
kryta životem.
Akce „Noc kostelů“, pořádaná již od
r. 2005 po celé Evropě a k níž se v loňském
roce připojilo i naše město, je takovou pomocnou rukou, podanou křesťany tomuto
světu. Nemá být jen jakousi romantikou,
ale především prostorem k zamyšlení,
zklidnění i rozjímání, které možná někoho
zavede i hezký kus cesty zpět, do krajiny
dětství a mládí, aby si připomněl něco, co
nikde za peníze nekoupí, co tenkrát ještě
měl, ale co se mu poztrácelo.
Smysl celé akce krásně vyjádřil v loňském
roce generální vikář trnavské arcidiecéze
Ladislav Kuna, který řekl m. j.: „…Kostely,
do kterých vás zveme v čase „Noci kostelů“, jsou živé. Jejich zdi dýchají světlem.
Kostel v pravém smyslu slova je místem,
kde nás proniká laskavá Boží přítomnost,
kde se v blízkém a bezprostředním kontaktu s Pánem vesmíru můžeme nořit do
nejbytostnějších otázek vlastního srdce
a mysli… Noc kostelů chce připomenout,
že kostel je tu opravdu pro každého. Chce
přiblížit široké veřejnosti křesťanství jako
živou, zajímavou a moderní víru, kterou
žijí normální lidé…“
Letošní „Noc kostelů“ se koná
v Horažďovicích
1. června 2012 v 17.30 hod.
Sejdeme se v kostele sv. Petra a Pavla na
náměstí ke mši svaté. Uslyšíme také pěvecký spolek Prácheň.
Poté se odebereme do Husova sboru Církve
československé husitské, kde se ve stručnosti seznámíme s historií této budovy
a dozvíme se něco o vlastním smyslu budování chrámů, kostelů a modliteben a o vlivu
sakrálních prostor na mysl i duši člověka.
V Husově sboru můžeme také zhlédnout výstavku fotograﬁí ze života náboženské obce.
I zde se potěšíme zpěvem pěveckého spolku Prácheň a závěrem uslyšíme i několik
úvah v poněkud odlehčeném tónu, např.
o údělu kněze.
Věřím, že i letošní „Noc kostelů“ vás zaujme a bude přínosem. Těšíme se s otcem
Petrem na vaši hojnou účast.
Miroslava Jarolímová
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Bylo nás pět je známá kniha Karla
Poláčka. Jak se jmenovali kluci,
kteří spolu mluvili?

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

(… tak to tedy přidej 4+8) se dostaly ke správné odpovědi: jeden rok. Kdo je nejlepší kámoška malíře? Přece tužka, štětec a PC myš.
A ne jen tak nějaká obyčejná tužka. Malíř dětem ukázal také veletužku, kterou není snadné ořezat. Můžete to zkusit sekerkou nebo ji
dokáže ořezat bobr, ale tady se musí dávat
velký pozor, aby ji nesežral. Les rukou se zvedl po dotazu: Kdo vůbec neumí kreslit? Děti
se hned nato přesvědčily, že každý, kdo zvládne nakreslit základní tvary: kruh, trojúhelník, čtverec a obdélník už vlastně umí namalovat téměř všechno. Při netradiční besedě si
někteří mohli vlastnoručně vyzkoušet, jak

Městská knihovna
Horažďovice
VU3V
Studenti Virtuální univerzity 3. věku slavnostně ukončili studium Etiky jako východiska z krize společnosti na závěrečném
semináři v Chanovicích. Na podzimním
semestru (začátek 2. října 2012) budou
pokračovat tématem Zdraví pozdního
věku. Bližší informace naleznete na www.
knihovna.horazdovice.cz
Miluše Lešková, MěK

Otázka č. 5

Studenti VU3V

MALOVANÉ POVÍDÁNÍ
Jak dlouho trvá namalovat knihu? To byla
jedna z prvních záludných otázek ilustrátora Adolfa Dudka při zábavné show pro
děti v Horažďovicích. Děti tipovaly 3 měsíce, 4 měsíce a teprve po vyřešení nápovědy

Horažďovické střípky aneb fotovzpomínání

Na Vaše odpovědi, kde se tento objekt nachází, čekáme do 20. 6.
2012. Připomínáme, že odpovídat můžete pomocí internetového
Správná odpověď z Horažďovického obzoru 4/2012:
formuláře na www.knihovna.horazdovice.cz nebo papírového forSeverní štít domu č. p. 67 v Hradební ulici (za kostelem)
muláře, který je k dispozici v městské knihovně.
Tato soutěž probíhá za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Seniorům Dokořán.
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snadno lze cokoli nakreslit a kromě spousty
legrace si všichni odnesli informace o vzniku moderních dětských knih a malířských
technikách. Salvy smíchu vyvolávaly komentáře A. Dudka k některým obrázkům, třeba:
„Panelák se směje, protože je zateplenej…“
Součástí vystoupení byly soutěže, při nichž
děti za správné odpovědi dostávaly obrázky
ilustrátora. Závěrečnou autogramiádu zažily děti tentokrát na vlastní kůži – odnášely si
autogram výtvarníka napsaný na ruce nebo
na čele. Akci uspořádala Městská knihovna
Horažďovice za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Děti a čtení.
Eva Marešová, MěK Horažďovice

Pozvánka na pasování
dětských čtenářů
Dne 7. 6. 2012 budou děti
z prvních tříd pasovány na

„RYTÍŘE ŘÁDU
ČTENÁŘSKÉHO“
Pasování proběhne v sále knihovny
od 8.00–10.00 pro děti ze ZŠ Komenského ul. a od 10.00–12.00 pro děti ze
ZŠ Blatenská ul. Zveme všechny rodiče a příznivce čtení, aby svou účastí
přispěli ke slavnostní atmosféře.

SPORT

TK Horažďovice
mladší žáci
Po dlouhé zimě a tréninzích v hale se naši
mladí tenisté dostali k tomu, na co se
všichni tak dlouho těšili, mohou si zahrát
venku na měkké antuce, která je pro jejich
pohyb jako stvořená. Zároveň je třeba podotknout, že přichází i doba povinností.
Doba, kdy začínají klubové soutěže, doba,
kdy má každý ukázat, zda přes zimu poctivě trénoval, poslouchal rady svých trenérů,
anebo zda se tenisu nevěnoval. Momentální situace nasvědčuje první variantě.
Naši mladí poctivě a se zapálením trénovali a u některých je vidět velký krok vpřed.
Bohužel se stala u mládežnických družstev
běžná věc, že tuto kategorii opustily opory
z minulých let. Tím pádem se mladí tenis-

té dostávají do situace, kdy musí měřit síly
s o rok staršími protivníky, kteří jsou již
z loňské sezony rozehraní. Ale i přes tento
handicap bojují a zápasy nevypouštějí.
V tomto duchu jsme absolvovali první dva
mistrovské zápasy v této sezoně. V prvním
naši mladí reprezentanti poměřili síly s týmem Nepomuka. Zde si bohužel vybrali
nováčkovskou daň v plné míře. Chlapci
Kája a Pavel Pivničkovi hráli svůj první mistrovský zápas, Honza Picka a Kuba Štěch
narazili na kvalitní a hlavně rozehrané
soupeře. U dívek byla situace trochu lepší.
Obrovský posun vpřed udělala přes zimu
Katka Šedivá, jež se zhostila postu jedničky
v týmu na výbornou. Konečný výsledek 7:2
pro domácí odpovídá kvalitě naší hry.
Druhé kolo proběhlo 13. 5. 2012 a opět jsme
hráli na hřišti soupeře. Oproti kolu prvnímu
bylo družstvo v plné sestavě. Prvním mistrovským zápasem si prošli Terka Jandová
a Lukáš Medvecký. I přes tuto skutečnost
nutno podotknout, že jsme ve skrytu duše
doufali v první body. Vždyť předvedená
hra z Nepomuka a účast Bernardety Bučokové dávala naději na první vítězný zápas.
Od počátku to tak i vypadalo. Honza Picka a Betka Bučoková měli své partie velice
dobře rozehrané, ale bohužel v koncovkách
setů vždy zaváhali, jako by se báli vyhrát. To
samé platí o Katce Šedivé, která přes prohru ve svém zápase opět potvrdila svůj růst
a spolu s Betkou předvedly pěknou a bojovnou hru ve čtyřhře, když přehrály velice
silnou dvojici soupeře. Bojovnost zdobila
i bratrance Pivničkovy, kteří při svém druhém zápase získali též vítězství ve čtyřhře
a zajistili nám druhý bod. V tomto případě
je celkové skóre 7:2 pro domácí trochu kruté, poněvadž zdaleka neodpovídá předvedené hře našich reprezentantů.
Další zápas sehrají mladší žáci dne
27. 5. 2012 od 9 hodin na domácí půdě, budou hostit silný tým Plzeňské Slavie.
Kapitán družstva mladších žáků

Field Target
V sobotu 5. května se v Horažďovicích díky
organizačnímu úsilí prodejny Zálesák uskutečnil historicky první závod turnaje ve
střelbě ze vzduchovky v populární disciplíně
Field Target. Jedná se o poměrně novou záležitost, která si však získává stále větší počet příznivců nejen u nás, ale po celém světě.
První závod v ČR se konal v roce 2007 v Milovicích. Tato disciplína věrně napodobuje
skutečný lov, střílí se ale výhradně vzduchovkami s libovolnou optikou na kovové
sklopné terče umístěné v terénu v různých
vzdálenostech od 10 do 50 metrů, avšak
střelcům předem neznámé. Závodník tak
musí na stanovišti správně odhadnout vzdálenost, nastavit mířidla zbraně, zaujmout
vhodnou střeleckou polohu a vystřelit na
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terč, a to vše v limitu jedné minuty, jinak se
terč střelci započítává jako nula, stejně jako
když mine. Navíc terč je nastaven tak, aby
se sklopil pouze při zásahu středové zóny,
která je různě veliká od 11 do 40 mm, podle
druhu a vzdálenosti terče, takže přesný zásah opravdu není jednoduchý.
Závod probíhal v pohodové a přátelské atmosféře, bohužel některé z původně přihlášených asi 25 střelců odradilo nepříznivé počasí – během závodu se několikrát
přihnala bouřka a silný déšť, takže účast
byla nakonec o něco nižší než původně
plánovaná, ale i tak byli nakonec závodníci
i organizátoři spokojeni. Vítězem prvního
závodu se stal pan Jiří Fousek z Písku, který
byl oceněn medailí a diplomem.
Druhý závod turnaje, na který srdečně
zveme všechny účastníky i diváky, se uskuteční v sobotu 9. června od 9.30 hodin.
Bude zajištěno občerstvení a doprovodný
program. Bližší informace mohou zájemci
získat při návštěvě horažďovické prodejny
Zálesák v Prácheňské ulici.
Josef Bučok

Městský běh
V sobotu 16. 6. 2012 se od 10.00 hodin koná
v Horažďovicích 8. ročník Městského běhu
na 10 km pro registrované závodníky i pro
širokou veřejnost. Součástí sportovního
dopoledne jsou i dětské běhy na Mírovém
náměstí. Registrace všech soutěžících
bude probíhat na stadionu Na Lipkách od
9.00 hod. Po skončení závodu zde proběhne slavnostní vyhlášení výsledků a budou
vylosování výherci cen z tomboly. Pro
účastníky závodu je jako vždy připravena
klobása a pivo zdarma. Vítězství z loňského
ročníku budou obhajovat Jiří Voják z Mílařů Domažlice a Vendula Peteříková z VSK
FTVS Praha. Přijďte si aktivně zasportovat, nebo jen podpořit ostatní běžce. Více
informací najdete na www.pro-sport.cz.
Roman Sladký
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Volejbalové úspěchy
horažďovických žen
Jezdci Enduro
teamu Horažďovice
přivezli cenné body
z mistrovství ČR
O víkendu 12. a 13. května se jel v Dobřanech další díl seriálu Mistrovství ČR OffROAD Maraton 2012. Závod se jel na offroadovém okruhu dlouhém 6 km, s prvky
endura a motokrosu. Závod motorek trval
2 hodiny. Na trati se během víkendu vystřídaly a divákům se představily čtyřkolky,
motorky a terénní vozy. Vzhledem k tomu,
že v sobotu ráno vydatně zapršelo, byla trať
pro všechny účastníky velice náročná.
Enduro team Horažďovice reprezentovali
na dobřanském maratonu:
Míra Staněk v prestižní kategorii motorek
– Mistr E1. Závodu se v této třídě zúčastnilo 8 zkušených jezdců. Míra si vedl jako
„zkušený mazák“ a cílem projel na skvělém
3. místě.
V kategorii Pohár E2 si vedl skvěle Vašek
Brůha a také si dojel pro výborné 3. místo
v nejpočetnější kategorii 43 jezdců.
Radek Žitník v kategorii Mistr E2 obsadil
9. místo z 23 jezdců. Radek jel v nejprestižnější kategorii, takže 9. místo je také
úspěch nejen pro náš tým, ale i pro Radka.
Milan Vaníček dojel v kategorii Pohár E2
na pěkném 11. místě ze 43 jezdců.
Míra Brůžek v kategorii Pohár Veterán vydržel kroužit na náročné trati celé 2 hodiny a to je také výborný výkon. Bylo z toho
9. místo ze 17.
Jarda Staněk v kategorii Pohár E1 nedojel,
v 6. kole utopil sebe i motorku. Škoda, protože se v době koupele pohyboval na 2. místě v kategorii složené ze 22 jezdců.
Prohlédnout si fotogalerii, přečíst aktuality
a dozvědět se více o našem týmu můžete na
stránkách www.enduro.horazdovice.cz.
Enduro team Horažďovice

Nějaký čas uplynul od doby, kdy se naposledy psalo o výsledcích a zdarech horažďovických volejbalistek, které již druhým
rokem soutěží v Okresním přeboru ve
volejbalu žen strakonického okresu. V letošním ročníku hraje tuto soutěž 12 družstev a horažďovické ženy si po 8. kole drží
krásné páté místo. Je to výsledek značného
úsilí všech hráček a trenéra, neboť si veškeré náklady včetně ﬁnančního vyrovnání za
tréninkové prostory – tělocvična a venkovní hrací plocha, úhrady startovného v soutěži, dopravy na zápasy a ostatních nákladů
hradí z vlastních zdrojů.
„Protože nás volejbal všechny velmi baví,
dokážeme se poprat i s těmito starostmi.
I když nějaká podpora nebo příspěvek by
nám samozřejmě velmi pomohly.
Dne 9. června pořádáme jubilejní X. ročník
tradičního turnaje žen v přírodním areálu
v Břežanech. Volejbalové týmy, které se obvykle účastní tohoto turnaje, si toto místo velmi oblíbily a každoročně se těší na další klání.
Tímto chceme pozvat všechny příznivce
volejbalu – přijďte zafandit horažďovickým
holkám“.
Volejbalový oddíl žen Horažďovice

Alena, Míra, Ilona, Marcela, Alča, zleva
dole: Dáša, Dana, Renata, Zdeňka, chybí:
Martina, Dana

Z RADNICE
RADA MĚSTA 16. 4. 2012
schvaluje úplnou uzavírku provozu na
místní komunikaci ulice Loretská v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace,
z důvodu konání sportovní akce „Mladý
záchranář“ dne 29. 5. 2012 v době od 7.30
do 14.00 hodin
schvaluje úplnou uzavírku provozu na
místní komunikaci ulice Prácheňská v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace,
z důvodu provádění restaurátorských prací
na Jihovýchodní bráně v období od 15. 4.
2012 do 31. 8. 2012
souhlasí s realizací stavby „most ev. č.
17214–1 Horažďovice“ a schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem Horažďovice a Plzeňským krajem jednajícím
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
Škroupova 18, Plzeň a pověřuje starostu
města podpisem
bere na vědomí dopis týkající se vyhlášky záplavového území Otava v říčním km
72,762–72,958 v Horažďovicích. Rada
města Horažďovice uvádí, že se rozhodla
objednat oponentní posudek na systém
protipovodňových opatření v Horažďovicích a v souvislosti s výsledkem tohoto
posudku zaujme stanovisko k stávajícím
hranicím aktivní záplavové zóny
souhlasí s posílením investičního fondu
ZŠ Komenského ul. ve výši 57 072 Kč převodem z rezervního fondu příspěvkové organizace na nákup dlouhodobého hmotného majetku
schvaluje kulturní akce ve dnech
22. 6. 2012 v Parkánu, 5.–7. 7. 2012 v Parkánu, 17. 8. 2012 v Parkánu nebo Skate parku, 24. 8. 2012 v Parkánu, 25. 8. 2012 závody a večerní koncert v rámci sportovního
víkendu, 1. 9. 2012 v Parkánu nebo Skate
parku a neschvaluje kulturní akce pořádané v Parkánu a Skate parku Horažďovice
v termínech 23. 6., 27. 7., 28. 7., 18. 8. 2012
schvaluje umístění litinového kříže s kamenným podstavcem na hřbitově v Šumavské ulici v Horažďovicích a současně
provedení renovace předmětného kříže
a jeho umístění ﬁrmou Kamenictví Ladislav Srb Horažďovice, Blatenská 308 za
cenu 3 850 Kč
schvaluje podání žádosti o poskytnutí
dotace z projektu Česká knihovna a pověřuje starostu města podpisem (předmětem je získání knih české produkce ve výši
7 200 Kč)
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
realizaci stavby „Rekonstrukce a moder-
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nizace Aquaparku Horažďovice“ uzavřené
se společností JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení
ceny o 130 305 Kč + DPH

RADA MĚSTA 25. 4. 2012
schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 2500 Kč na službu raná péče pro
rodiny s dětmi s postižením, Diakonie ČCE
bere na vědomí zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 4. 4. 2012
schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí služby mezi městem Horažďovice
a Centrem protidrogové prevence a terapie
se sídlem v Plzni
schvaluje smlouvu o krátkodobé spolupráci mezi městem Horažďovice a Telefónica
Czech Republic, a. s., na propagaci AQUAPARKU Horažďovice a pověřuje starostu
města podpisem

ZAHÁJENÍ PROVOZU
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Dne 1. 6. 2012 bude zahájen provoz
víceúčelového hřiště na Vápence.
Provozní doba
červen–září 9.00–20.30 hod.
Úhrada za užívání VH:
děti mladší 15 let s doprovodem ZDARMA,
ostatní 50 Kč/ hodina
Správce areálu p. Roman Helcl,
kontakt 723 939 455

Městská policie
Horažďovice informuje
Vážení občané, již v srpnu loňského roku
jsme prostřednictvím měsíčníku Obzor informovali širokou veřejnost o místní úpravě
dopravního značení v oblasti Mírového náměstí a všech přilehlých ulic ve městě Horažďovice, v té době již účinné více než dva roky.
Pro bezproblémové zásobování poměrně
velkého počtu krámků, zejména v ulicích
Ševčíkova a Havlíčkova, a zároveň pro co
nejbezpečnější a nejpohodlnější možnost
návštěvy středu města Horažďovice pro širokou veřejnost bylo rozhodnuto a následně
realizováno místní úpravou dopravního značení zřízení „zóny“ se zákazem stání mimo
vyhrazené prostory náměstí. Tato zóna je
označena dopravní značkou IP 25a, která je
umístěna na začátku ulice Ševčíkova v blízkosti budovy OO PČR Horažďovice. Stejná
dopravní značka je pak umístěna u druhého
možného vjezdu do náměstí a přilehlých
ulic, a to v ulici Prácheňská, v místě zvaném
„U Vojtěcha“. Z toho je patrné, že zónou
zákazu stání se rozumí ulice Ševčíkova,
Havlíčkova, Prácheňská, Trhová, Hradební,
jakož i prostor vlastního náměstí naproti budově MěÚ Horažďovice.

Bezproblémové parkování je pak povoleno
po celém zbytku náměstí.
Obvod celého náměstí je označen dopravní značkou IP 13c – parkoviště s parkovacím automatem – a vlastní náměstí je
vybaveno dvěma těmito automaty. Za
30 min. parkování občan zaplatí 5 Kč a za
případnou každou další započatou hodinu
pak dalších 10 Kč. Z tohoto je patrné, že
výše parkovného je v dnešní době spíše
symbolická a nikomu nemůže působit závažný ﬁnanční problém.
Navíc je zde pamatováno na osoby s různým tělesným postižením, které mají k dispozici celkem čtyři vyhrazená místa pro
nerušené parkování. Rovněž tak je pamatováno i na zákazníky pošty, kteří můžou
užít při návštěvě pošty nezpoplatněné vyhrazené parkoviště přímo před budovou
pošty, dále na zákazníky lékárny v ulici
Prácheňská, kde po pravé straně při výjezdu ve směru z ulice Havlíčkovy se nachází
rovněž nezpoplatněné parkoviště, a to od
objektu lékárny až po křižovatku s ulicí
Ševčíkova, a dále i na zákazníky prodejny
COOP na Mírovém náměstí, kde je přímo
před budovou prodejny COOP několik
parkovacích míst na chodníku označených
jako parkoviště s podélným stáním, které je
rovněž nezpoplatněné.
Městskou policií je na základě četných stížností od provozovatelů jednotlivých krámků v zóně a občanů bydlících v této části
města prováděna nepravidelná kontrola
dodržování ustanovení vyplývající z označení zóny zákazu stání. Prováděnými kontrolami je zjišťováno, že značné množství
řidičů, kteří zejména v ulici Ševčíkova, dále
na Mírovém náměstí naproti budově MěÚ
a v ulici Havlíčkova nerespektují a mnozí
ignorují stávající úpravu značení. Neuvědomují si pravděpodobně, že tím ztěžují
život ostatním účastníkům silničního provozu, chodcům, provozovatelům nebo majitelům přilehlých obchůdků a provozoven,
všem ostatním občanům a v neposlední
řadě strážníkům MP.
Pak se zejména v ulici Ševčíkova často setkáváme s tím, že ulice je neprůjezdná, vozidla tvoří kolony až po křižovatku u hotelu
Prácheň, nákladní automobily (zejména
zásobující prodejnu Barvy–laky) a další
pak stojí na chodníku, čímž znepříjemňují
pohyb chodcům a poškozují vlastní chodník i obrubníky apod. Tímto dochází k nárůstu nároků na ﬁnance vynakládané na
opravy a úpravy chodníků.
Každý, kdo takto úmyslně porušuje shora popsanou místní úpravu dopravního
značení, si musí být vědom, že se dopouští
přestupku dle ustanovení § 125 c, odst. 1.,
písm. k) zákona 361/2000 Sb., za což mu
může být uložena sankce v blokovém řízení
až do výše 2 000 Kč.
Strážníci Městské policie Horažďovice se
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dosud ve většině případů snažili trpělivě
vysvětlovat přestupcům důvody místní
úpravy dopravního značení i možnosti nerušeného parkování. Vzhledem k nárůstu
počtu řidičů, kteří z jakéhokoliv důvodu
nerespektují nebo dokonce ignorují tuto
úpravu, je patrné, že dosud ukládané sankce (většinou „domluva“ nebo spíše symbolická bloková pokuta) nevedou ke zjednání
nápravy a k většímu respektu ze strany řidičů, a proto bude nezbytné zjištěné přestupky řešit razantněji, tedy vyššími ukládanými blokovými pokutami nebo předáváním
oznámení přestupků správnímu orgánu při
MěÚ k vyřešení.
Každý, kdo takto přestupuje zákon, by si
měl uvědomit, že díky svému pohodlí nebo
ignoranci může způsobit potíže někomu
druhému. V neposlední řadě by si měl každý uvědomit i to, že díky těmto přestupcům
jsou vázány síly Městské policie k řešení
daného problému, a tak se poté strážníci
nemohou věnovat činnosti tam, kde by jich
bylo potřeba více.
Vážení občané, zkusme tedy společně dělat
více pro nás všechny. V daném případě je
to totiž úplně jednoduché, dodržujme dopravní úpravu místního významu (která
v tomto případě není nesprávná) a neztěžujme život ostatním. Pak budeme mít víc
času i peněz na vše hezké, co k životu v našem krásném městě patří.
S přáním co nejméně „špatných“ setkání
a co nejkrásněji prožitého jara a následujících letních měsíců.
Městská policie Horažďovice

Sběrem starých
elektrospotřebičů
přispíváme k ochraně
životního prostředí
Sběrný dvůr je kromě jiného místem, které poskytuje občanům možnost odevzdat
vysloužilé elektrospotřebiče v rámci zpětného odběru. Vysbírané elektrospotřebiče
jsou následně předány k recyklaci.
Na základě Environmentálního vyúčtování (t. j. studie životního cyklu) jsme schopni
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy a jiných primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme
také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studie zpracované
neziskovou společností ASEKOL, která je
jedním z kolektivních systémů pro zpětný
odběr a pro město zajišťuje sběr a recyklaci
vytříděných televizorů, počítačů, monitorů
a dalších drobných spotřebičů informačního a komunikačního charakteru, hraček
a spotřebičů pro volnočasové aktivity.
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Výsledek studie jednoznačné potvrzuje, že
zpětný odběr elektrozařízení i těch nejmenších má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky
mobilních telefonů uspoří tolik energie,
kolik spotřebuje moderní úsporná lednice
za více než 4 roky provozu. Díky recyklaci
jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil
ujede téměř 100 km, nebo dojde k úspoře
téměř 400 litrů pitné vody, čímž nevznikne
stejné množství znečištěných odpadních
vod. Stejné množství vody je například
spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Díky zpětnému odběru televize dojde
k úspoře elektrické energie ve výši více než
162 kWh. Stejné množství elektrické energie spotřebuje např. 60 W žárovka, svíticí
nepřetržitě 4 měsíce.
Z Certiﬁkátu Environmentálního vyúčtování vyplývá, že v roce 2011 jsme ve sběrném
dvoru vytřídili 524 televizí, 214 monitorů
a 1822 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili bezmála 229 MWh elektrické energie, 10 500 litrů ropy, 9,5 tuny primárních
surovin nebo 1025 m³ vody. Navíc jsme
snížili produkci nebezpečných odpadů
o 202 tun a emise skleníkových plynů v přepočtu na oxid uhličitý o 51,5 tun CO2 ekv.
Když si uvědomíme, že například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná rodina průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí odpad a tím přispívají k ochraně
životního prostředí zaslouží obrovský dík.
Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí

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

OZNÁMENÍ
Dne 7. 6. 2012 od 20.00 hod. do
8. 6. 2012 do 6.00 hod. bude přerušena
dodávka vody v Horažďovicích z důvodu nezbytných oprav na hlavním vodovodním řadu. I když přerušení je pouze
na nezbytně nutnou dobu, přesto se
omlouváme za určité večerní omezení.
Děkujeme za pochopení.
ČEVAK a. s.

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
PROŽITKEM
Tak bychom mohli nazvat mnoho dnů v naší
Duhové mateřské škole. S příchodem teplého jarního počasí se do popředí zájmu ve
všech třídách naší školky dostávají tzv. vzdělávací oblasti biologická a environmentální.
Snažíme se, aby děti měly dostatek aktivního pohybu a zároveň vnímaly okolní přírodu. Pohybová aktivita má pro děti rozvíjející
i terapeutický účinek, ovlivňuje jejich sebepojetí, dodává jim odvahu a jistotu. Zároveň
učíme děti orientovat se a pečovat o prostředí, které je bezprostředně obklopuje.
Jedním takovým dnem byl čtvrtek 3. května.
Dopolední pěší výlet do přírody směrovaný
do lokalit přírodní rezervace Prácheň a studánka u sv. Anny (to podle volby jednotlivých
tříd) byl zaměřený na smyslové vnímání
a prožívání přírodních zákonitostí v terénu.
Odpoledne se k nám přidali i rodiče dětí
a společně jsme se sešli ve školce na „Odemykání školní zahrady“. Při úklidu a úpravě
trávníků, záhonů a chodníků jsme si protáhli
těla a nakonec u ohně opékali špekáčky.
S environmentální výchovou souvisí i naše
zapojení a přijetí do sítě programu „Škola podporující zdraví“. Jedním z hlavních
úkolů našeho školního vzdělávacího programu je tedy podpora a péče o zdraví. Jde
nám o to, aby se děti naučily dovednostem
směřujícím k ochraně životního prostředí,
ale snažíme se také, aby děti měly i dobré
fyzické předpoklady a zvyšovaly si pravidelně svoji tělesnou zdatnost. K tomu

směřovaly naše dvě poslední školní akce,
předplavecká výchova předškoláků a školní sportovní olympiáda. Tyto akce se uskutečnily v polovině května, ale již dnes připravujeme další, ale o tom zase příště.
Jana Turková a Věra Chaloupková, KMŠ

Voňavé odpoledne
Na Paloučku
Jedno květnové odpoledne se ve školce
sešly zájemkyně, které se zajímají o aromaterapii. Odborná aromaterapeutka
Petra Lukešová, kterou známe z krásného
obchůdku Sedmikráska, nás uvedla do
tajů této krásné metody a připravila nám
esence „přímo na kůži“. Ve svém připraveném programu se věnovala hlavně tomu,
jak pomáhat dětem od různých problémů,
jako jsou ekzémy, problémy s dýchacím
ústrojím, problémy s nespavostí, bolestmi
hlavy… Toto setkání v nás zanechalo velmi příjemné dojmy, provonělo celou třídu
i naši mysl. S Petrou jsme se domluvili na
dalším setkání. Protože se zaměřujeme na
zdravý životní styl, chtěli bychom za odborného dohledu zařazovat aromaterapii
i do života naší školičky.
Marie Sládková
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ZŠ Blatenská
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ
Ve dnech 10. a 11. května se 47 žáků 8.
a 9. ročníku ZŠ Blatenská vydalo v doprovodu Mgr. Štěrbové, Mgr. Štěrby
a Mgr. Novákové na exkurzi do Vídně.
Po krutém brzkém vstávání nás čekala
dlouhá cesta. Překvapilo nás, jak rychle
uběhla. Prohlídku Vídně jsme zahájili
okružní jízdou, při níž jsme viděli velkolepé budovy – Státní operu, Parlament,
Radnici, Univerzitu, Uměleckohistorické
a Přírodovědné muzeum, Burzu. Vyzařuje z nich síla a hrdost tohoto tančícího
města. Parky kolem nich mi naopak připadaly jako když se sejde skupina zahrad
plná míru a rovnocennosti. A to byl pouze začátek. Když jsme se patami dotkli
pravé vídeňské dlažby, teprve jsme ucítili
krásu města. A bylo to čím dál lepší. Prohlédli jsme si Hofburg a zbytky římské
Vindobony. Pak jsme se procházeli po
bulváru Graben a s otevřenou pusou sledovali majestátnost tohoto kousku země.
Po 346 schodech jsme vystoupili na věž
jedné z nejznámějších budov a historických památek – na gotický dóm sv. Štěpána. Pro někoho byl výstup těžký, byli
jsme udýcháni, ale nevzalo nám to dobrý
pocit. Vídeň jsme z té výšky nevnímali
jen jako město, ale jako skvost architektů
a Vídeňanů. Ta vzpomínka v nás navždy
zůstane. A nejen tato. Jednotlivě jsme si
prohlédli vnitřek Stephansdomu. Vešli
jsme do monumentálního prostoru, hořely tam svíčky a všichni věřící seděli v lavicích a prožívali bohoslužbu. Obdivovali
jsme gotickou architekturu a obrazy. Pak
jsme potřebovali chvíli času na to, abychom tyto zážitky mohli zpracovat.
Navštívili jsme Kulturněhistorické muzeum na náměstí Marie Terezie. Tam jako
kdybychom se nabili energií při prohlížení exponátů. Nejvíc místa zabírají obrazy
od nejvýznamnějších malířů – Cranacha,
Dürera, Raffaela, Rubense, Rembrandta, Arcimbolda. V každém sále si můžete
sednout a přemýšlet nad každým obrazem
zvlášť. Ale to bychom tam museli strávit
aspoň týden. Ale nebyly tam pouze obrazy. Na prohlídku egyptského, řeckého
a římského umění bychom potřebovali
mnohem víc času!
Náš první den jsme ukončili na nejextravagantnějším místě. Navštívili jsme
futuristické Hundertwasserovy domy
a vesničku. Byla to změť vlnovek, modré

barvy, vody, stromů rostoucích z budov.
Vše vypadalo stylově a moderně.
Noc jsme strávili v hotelu ve Znojmě.
Tam i cestou v autobuse jsme byli hodní
a tiší. Ne proto, že jsme chtěli nebo museli, ale proto, že jsme byli tak unavení
a zpracovávali jsme zážitky z celého dne.
Po výborné snídani jsme se v pátek rychle
vrátili do Vídně. Tentokrát byl naší první
zastávkou Schönbrunn. Obdivovali jsme
jeho barokní budovy, sochy, dvě fontány,
připomínající majestátnost vodopádu,
a upravené zahrady. Ale stejně se nám
líbilo i živé bludiště a malý park s různými atrakcemi. Naštěstí nám přálo počasí
a cítili jsme se skvěle.
Znovu jsme přijeli na náměstí Marie Terezie a prohlédli si druhé významné muzeum – přírodovědné. Zvenku i uvnitř vypadalo skoro stejně jako umělecké muzeum,
ale exponáty byly jiné. Za chvíli jsme se
začali ztrácet v čase a ve vědeckých poznatcích a vynálezech. Obdivovali jsme
obrovské barevné minerály, seznámili
jsme se s vývojem Země i života na ní. Nadchly nás simulace, interaktivní tabule.
Rozpumpovali jsme sopku, nechali narůst
krápník. Líbili se nám dinosauři – kostry i pohyblivý model. A těch vycpaných
a preparovaných zvířat!
Po skončení všech prohlídek jsme se vydali do centra zábavy. V Pratru jsme se
za odměnu za naše vzorné chování svezli
na obrovském Vídeňském kole starém už
víc než 115 let a vysokém přes 60 metrů.
Bylo vyšší než ostatní atrakce a viděli
jsme z něj místa, která jsme navštívili.
Celá Vídeň i Dunaj se před námi otevřely jako na dlani. Bylo to jako koukat na
talíř plný jídla, které brzy sníte. Všechny
kultury se sešly v tomto městě, ve městě
umění, hudby a tance.
S Vídní jsme se rozloučili v dobrém a se
vzpomínkami, které nám zůstanou.
Domů jsme přijeli všichni šťastní a zdrávi.
Na závěr chci za všechny poděkovat našemu učitelskému doprovodu a průvodcům
z cestovní kanceláře K tour.
Jiří Stulík, 8.B

U Labyrintu v Schönbrunnu

tel., fax: 376/512700
šk. jídelna: 376/513520
IČO: 75005271
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Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01
okres Klatovy
e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

ZŠ Komenského
VELKÝ ÚSPĚCH MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ
ze ZŠ Komenského v Horažďovicích
Ve středu 18. 4. 2012 reprezentovala naši
školu v okresním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků dvě družstva – mladší
a starší.
Mladí zdravotníci soutěží v několika disciplínách. Čeká na ně obvazová technika,
transport raněných, dopravní výchova, test
z historie ČK, ošetření konkrétních poranění na třech stanovištích pomocí zdravotnického materiálu nebo improvizovanými
prostředky. Naši žáci dokázali, že si umí poradit s krvácením, zlomeninami, poraněním
míchy, popáleninami, šokem, resuscitací či
předávkováním omamnými látkami.
Při vyhlášení výsledků I. kategorie propukli všichni žáci naší školy v nadšení. Hlídka
I. stupně (1.–5. roč.) ve složení: Adéla Zálabská (velitelka), Jolana Slepičková, Tereza
Šafandová, Simona Škantová a Jan Motl zvítězila a postupuje do krajského kola soutěže.
To se uskuteční 21. 5. 2012 ve Vejprnicích.
Hlídka II. stupně (6.–9. roč.) ve složení: Jan
Grolmus (velitel), Jakub Mejta, Kristýna
Sulková, Eliška Truhlářová, Šárka Stulíková vybojovala krásné 3. místo.
Oběma hlídkám gratulujeme, děkujeme za
vzornou reprezentaci školy, mladším držíme pěsti ve Vejprnicích. Jsme rádi,že má na
naší škole zdravotnický kroužek mnohaletou tradici a každý rok se hlásí noví zájemci.
Lucie Tomášková

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO
Paní učitelka Stichenwirthová z naší třídy
4.B ZŠ Komenského navrhla, že bychom
mohli hrát divadlo s maňásky, které si sami
vyrobíme ze starých ponožek a dalších odpadních materiálů. A tak jsme začali tvořit
– někdo strašidla, jiný zvířátka nebo princezny. A co s našimi výtvory bude dál? Po-
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těšíme mladší kamarády. Zatím přemýšlíme
a lámeme si hlavy nad pohádkou, která by
byla nejlepší. Brzy už začneme nacvičovat
a doufáme, že se naše divadýlko bude mladším spolužákům líbit. Tak nám držte palce!
Tereza Šafandová, 4.B

KVÍTEK V SUŠICI
20.–22. 4. 2012 se v Sušici konala tradiční
přehlídka dětských pěveckých sborů „Je
kraj, kde voní tráva.“ Zazpívat si přijelo
8 sborů z celé ČR, dokonce i zahraniční
sbor ze Srbska. Nechyběl ani náš dětský pěvecký sbor při ZŠ Komenského KVÍTEK.
Nejpůsobivější byl večerní koncert sborů
ve Smetanově sále sušického gymnázia.
Vystoupení Kvítku potěšilo nejen diváky,
ale i ostatní sbory a sbormistry. Kromě zpívání nechyběla ani zábava. Pestrý program
přehlídky nenechal nikoho nudit se a domů
se zpěváčci vraceli se spoustou zážitků.
Za úžasný výkon a reprezentativní chování
jim všem patří velký DÍK. Zároveň tímto
děkujeme skvělému doprovodu – Radce
Panuškové a Mirku Panuškovi ml. (Písně
z koncertu je možno poslechnout na webových stránkách školy).
Dana Slepičková, Dagmar Kovačová

základních uměleckých škol našeho regionu. Koncert 4 ZUŠ nabídne nejen vystoupení žáků naší školy, ale zahrají též mladí
hudebníci ze Sušice, Nýrska a Klatov. Nenechte si tuto jedinečnou příležitost ujít!
Podíl na kulturním programu na Slavnostech kaše dne 23. června po 13. hodině
bude poslední prezentací naší práce v tomto školním roce.
Těšíme se na Vaši návštěvu na některé
z uvedených akcí, určitě je z čeho vybírat!
Za kolektiv pedagogů zušky
Eva Tichá Šelerová

blíží se poslední měsíc školního roku, který
je vždy ve znamení závěrečných akcí zušky,
protože absolventské koncerty, představení i výstavy jsou úspěšně za námi. Zúročí
se tak celoroční úsilí žáků i nás, pedagogů.
Hned počátkem měsíce od 4. 6.–8. 6. proběhnou na naší škole postupové zkoušky. Čtvrtek 7. června mezi 15.00–17.00
hodinami bude vyhrazen talentovým
zkouškám. Přijímáme ke studiu do všech
vyučovaných oborů – hudebního, literárně-dramatického i výtvarného. V rámci hudebního oboru nabízíme výuku hry na klavír, keyboard, housle, violu, zobcové ﬂétny,
příčnou ﬂétnu, trubku, trombón, bicí a klasickou kytaru. Samozřejmě jako každoročně přijímáme i zpěváčky do CVRČKŮ!
Těšíme se na všechny nové talenty!
V následujícím týdnu ve čtvrtek 14. června
pořádáme v sále hotelu Prácheň v 16.00
hodin závěrečný koncert. Jako každoročně budete mít možnost shlédnout pestrý
program, na který jste srdečně zváni!
Další z chystaných akcí přesahuje hranice
našeho města. Ve středu 20. června v 17.00
hodin přivítáme v hotelu Prácheň hosty ze

LETNÍ AKCE
Příměstské tábory a tábor pro rodiče
s dětmi jsou již zcela obsazeny, volná
místa jsou ještě k dispozici na letním stanovém táboře, který proběhne od 23. do
31. července na tábořišti Plácek. Tábor
je určen dětem školního věku, kterým
bude umožněno účastnit se v rámci celotáborové hry široké škály aktivit herních, sportovních či outdoorových. Již
přihlášené účastníky prosíme o včasné
zaplacení účastnického poplatku. V průběhu června všem přihlášeným zašleme
detailní informace k táborům (organizace odjezdu, seznam věcí, apod.).

PROJEKTY

SRĢiGi

Posledním měsícem letošního školního
roku končí zájmové kroužky a otevírá se
prostor pro přípravu letních akcí. Současně pracujeme na několika projektech
a i v červnu jsme pro veřejnost a školy připravili několik tématických akcí.

Letní prázdniny jsou pro většinu zaměstnanců, zvláště pak pedagogů, ve znamení
odpočinku – pro pracovníky našeho DDM
však bude letošní léto zpola vyplněno tábory, zpola pak prací na projektech, jichž
je naše DDM nositelem. Do začátku nového školního roku se částečně změní
dispozice učeben v zámku a vznikne zde
tzv. otevřená učebna – soﬁstikovaná „čekárna“ na kroužky, kde budou moci trávit
svůj volný čas děti čekající na volnočasové
aktivity. K dispozici bude PC s internetem, deskové hry, knihovna a časopisy,
minikino apod.
Pokračujeme také v přípravě projektu Založení centra pro environmentální vzdělávání v Horažďovicích a zahájení jeho
činnosti. V letních měsících by měly být
do úspěšného konce dotaženy projekční práce na projektu, aby se od podzimu
mohly rozběhnout práce stavební. Více
o projektu envicentra včetně jeho vizualizace si můžete přečíst na nástěnce DDM
na zámeckém nádvoří.

AKCE V ČERVNU

PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE

Stejně jako každý měsíc i v červnu nabízíme možnost účastnit se široké palety
akcí. Začínáme hned 1. června svátkem
všech dětí, kdy se od 17 hodin park Ostrov změní v pevnost Boyard a děti budou
mít za úkol vyluštit heslo vedoucí k získání zlatého pokladu.
V polovině června (16.–17. 6) vyrazíme na
dobrodružnou cestu do Kašperských Hor
za schránkami celosvětově známé hry geocaching. Závěr měsíce pak bude ve znamení ozvěn ﬁlmového festivalu Ekoﬁlm.
Vybrané ﬁlmy mají různé náměty, avšak
jejich společným tématem je problematika životního prostředí v rozličném měřítku (globální problémy, ochrana přírody
aj.). Pro veřejnost budeme ﬁlmy promítat
v pátek 22. a v sobotu 23. června v Příro-

Od srpna začneme pracovat na postupné
rekonstrukci pracoviště Přírodovědné
stanice. Plánované investice do budovy, které počítají s výměnou oken, dveří
a otopného systému, mají za cíl snížení
energetických ztrát. Přestavbou projde
zčásti také interiér budovy – cílem je
zlepšení podmínek pro práci přírodovědných kroužků a pořádání akcí pro
veřejnost. V areálu dojde k rekonstrukci
stávajících výběhů pro chované živočichy
tak, abychom jako chovatelské zařízení
splňovali přísné normy týkající se kvality
životních podmínek (welfare) našich zvířecích svěřenců.
Za DDM přejí všem čtenářům Horažďovického Obzoru úspěšný červen.
Tomáš Pollak a Lukáš Hulec
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Vážení čtenáři,

dovědné stanici. V pondělí (25. 6.) se pak
naše „kino“ přesune na Zámek, kde bude
až do středy otevřeno pro školy. Přijďte se
podívat – určitě nebudete litovat.

Dům dětí a mládeže
informuje…
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Pěvecký spolek
Prácheň
Po měsíční odmlce jsem tady opět se zprávami ze života Pěveckého spolku Prácheň.
Absolvovali jsme letošní druhé vystoupení,
konkrétně jsme se zúčastnili III. Beneﬁčního
koncertu horažďovické Charity, který se konal 20. 4. v Hotelu Prácheň. Opět jsme si užívali velmi příjemnou atmosféru, kterou vytvořili diváci i zaměstnanci a příznivci Charity.
O víkendu 5.–6. 5. jsme vyrazili do hor.
Naše pravidelné soustředění se konalo tradičně v chatě Husita na Železné Rudě. Celý
víkend jsme velmi tvrdě pracovali, abychom se co nejlépe připravili na nadcházející akce. A nebude jich málo.
V pátek 25. 5. se představíme na horažďovickém náměstí, kde zahájíme (stejně
jako v loňském roce) akci Prácheňsko na
Práchni. Hned druhý den (sobota 26. 5.)
brzy ráno vyrážíme do Chebu, kde se zúčastníme 9. setkání sborů západočeské
oblasti. Bude to náročný den. Daleká cesta,
společné zpívání všech sborů na chebském
náměstí, koncerty jednotlivých sborů, večer opět společné zpívání v kostele a v noci
opět daleká cesta domů. Na jeden den toho
je opravdu hodně, ale je to skvělá příležitost
potkat se s ostatními sbory z oblasti.
V pátek 1. 6. budeme zpívat v rámci akce
„Noc kostelů“. Zazpíváme v kostele sv. Petra a Pavla a později i v Husově sboru. V neděli 3. 6. se zúčastníme Evropského festivalu duchovní hudby „Šumava-Bayerischer
Wald“. Náš koncert byl umístěn do Těchonic, kde vystoupíme ve 14. hodin v kostela
sv. Filipa a Jakuba.
Tradiční červnový koncert se uskuteční
v neděli 24. 6. od 15.00 hodin na hradě Rabí.
Pokud bude příznivé počasí, tak se koncert
bude konat pod širým nebem, v opačném
případě se přesuneme do konírny.
Nejbližší dny a týdny máme tedy opravdu
nabité. Připravujeme se pilně, a proto věříme tomu, že se vše zdárně podaří a my můžeme důstojně slavit naše pěvecká kulatá
výročí. Informace můžete také získat na našich internetových stránkách: www.psprachen.cz. Těšíme se na setkávání s Vámi.
Martin Petrus, PSP

Dobrovolní hasiči
Dne 14. 4. 2012 se zúčastnili naši dva členové – Josef Chmelař a Martin Krupka
soutěže, výstupu na Domažlickou věž.
Úkolem závodníků je co nejrychleji zdolat
194 nepravidelných dřevěných schodů ve
dvanácti patrech kamenné věže kostela na
náměstí. Aby jejich trasa nebyla moc snadná, komplikuje jim výběh dýchací přístroj
SATURN S7 na zádech, který váží 17 kg
a stočená hadice v ruce. Celou trať překonají v pracovním stejnokroji PSII, v holeňové obuvi s pevnou podrážkou, v pracovních
rukavicích a s přilbou na hlavě. Tuto soutěž
zvládli se ctí.
Další soutěž absolvovali naši čtyři dorostenci – Martin Melzer, Karel Němeček,
Stanislav Kovařík a Tomáš Vítovec. Okresní soutěž se konala 13. května v Bystřici.
Byla to naše premiéra. Soutěž se skládala
ze tří disciplín. První disciplína byl test.
Další disciplína byl dvojboj, kdy na sto metrové trati proskakují oknem a přenáší plný
hasící přístroj na desku a dobíhají do cíle.
Poslední byla královská disciplína, kdy závodník na stometrové trati překonává dvou
metrovou bariéru, za ní sebere hadice,
překoná kladinu, spojí hadice, připojí na
rozdělovač, k proudnici a běží do cíle. Dorostenci zvládli soutěž velmi dobře a Tomáš
Vítovec postoupil do krajského kola, které
se koná 9. června v Plzni.
Děkujeme všem za reprezentaci sboru.
Jiří Chaluš

Josef Chmelař, Martin Krupka

Sbor dobrovolných
hasičů
ZASLOUŽILÍ HASIČI
Setkání členů Aktivu zasloužilých hasičů
a hasičů nositelů titulu „Zasloužilý hasič“ okresu Klatovy se konalo ve čtvrtek
26. dubna v kulturním domě „Družba“
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v Klatovech. Toto setkání bylo v pořadí již
šestnácté a koná se každým rokem. Z našeho sboru se zúčastnili všichni pozvaní,
a to šest mužů a jedna žena, kterým je více
jak šedesát roků a nepřetržitě pracovali
nebo ještě pracují po dobu více jak dvaceti
pěti let ve sboru v různých funkcích a byli
do tohoto aktivu navrženi výborem sboru.
Z tohoto počtu jsou dva členové nositeli titulu „Zasloužilý hasič“, který obdrželi od
starosty ústředního výboru našeho svazu
v Metodickém centru v zámku Přibyslav
a zapsali se do čestné knihy tamtéž.
Zahájení bylo provedeno znělkou na
trubku a vzpomenuto všech členů zemřelých v minulém roce. Za předsednický
stůl zasedli poslanci pánové Látka a Šídlo, Městský úřad Klatovy zastupoval
starosta p. Salvetr, ústřední výbor svazu
p. Hulec ml. Dále byli přítomni starosta
krajského sdružení p. Černý, okresní starosta pan Veith, ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (HZS
Pk) p. Pavlas, HZS Pk, územní odbor
Klatovy p.Bucifal, zástupce nemocnice
pan Jakubčík a další.
Vedoucí aktivu pan Václav Drha podal
zprávu za rok 2011, ve které se mimo jiné
zmínil o loňském zájezdu na Šumavu,
spojeném s hasiči z domažlického okresu, krajském setkání zasloužilých hasičů
v Lužanech (letošní setkání se uskuteční
ve Zbiroze), rozesílání blahopřání jubilantům a další. Vedení aktivu se sešlo během roku třikrát.
Informace k letošnímu zájezdu podala pí Hošťálková. Ten je naplánován na
20. září, a to do „matičky“ Prahy. Měl by
obsahovat tyto prohlídky: Valdštejnská
zahrada, Senát, Karlův most, Staroměstské náměstí a Vyšehrad.
Člen Ústředního výboru našeho sdružení pan Hulec ml. z Myslíva se zmínil
o historické jízdě v příštím roce, která
by měla startovat u nás v Horažďovicích
a končit se zastávkami po několikadenní
jízdě v Litoměřicích. Definitivně bude
rozhodnuto v červnu na zasedání ústředního výboru.
Okresní starosta se v krátkosti zmínil
o dění ve sdružení v okrese, výročích ve
sborech, hodnotil výroční valné hromady, soutěže, nastínil oslavy v letošním
roce a jiné. V diskusi vystupovali jednotliví hosté, kteří seděli za předsednickým
stolem a diskutovali i členové aktivu.
Byli jsme pozváni panem Jakubčíkem na
prohlídku nové nemocnice v Klatovech
někdy v září.
Pamětními listy byli odměněni jubilanti
a jubilantky a všechny ženy obdržely kytičku. Na závěr byl podán oběd. Letošní
setkání bylo bez hudby. Hezké červnové
dny přeje
Karel Halml

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2012
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Klub „Nebuď sám“
PODĚKOVÁNÍ

Poslední rozloučení
s nestorem
horažďovického jeviště
Vážení čtenáři Horažďovického obzoru,
dovolte mi, abych se na pár řádcích Horažďovického obzoru rozloučil s naší
nezapomenutelnou kolegyní a ochotnicí, paní Boženou Vlkovou, která navždy
opustila naše řady dne 1. května a jejíž
odchod je pro nás všechny velkou ztrátou
i zármutkem.
Narodila se 5. dubna 1922 v Plzni. Její
ochotnické začátky se vázaly již ke školním létům, kdy účinkovala v mnoha
dětských hrách v různých plzeňských
divadlech. V horažďovickém divadelním
souboru začala pracovat hned od roku
1946, kdy se do našeho města společně
se svým manželem přistěhovala a kdy si
spolu na náměstí otevřeli jejich nezapomenutelné železářství.
Zpočátku ztvárňovala role vážné a dramatické, později hrála spíš ve veselohrách, v hrách se zpěvy a v komediích.
Postupem času se stala i velmi uznávanou
režisérkou našeho souboru. Byla to talentovaná divadelnice tělem i duší a její role
i nastudované hry měly vždy velmi vysokou uměleckou úroveň. Její jméno na plakátech zaručovalo bohatou návštěvnost
a při jedné premiéře musel být divadelní
sál (tehdy ještě „Na Modré“) dokonce
policejně uzavřen, protože ačkoli bylo již
vyprodáno, diváci se dožadovali vstupu.
Ráda na tyto zážitky vzpomínala, na kodrcání po venkovských štacích okolních
vesnic, na všechny milé i nemilé příhody,
které se během divadelního představení
přihodily přímo jí nebo jejím hereckým
kolegům. Měla obrovský vypravěčský
talent a my všichni jsme nadšeně vítali,
kdykoli došlo na její vyprávění.
B. Vlková stála také u zrodu divadelní
práce s dětmi a i tam odvedla kus pořádné a průkopnické práce. Nejeden z našich členů Tyjátru je jejím odchovancem
z divadelního kroužku, který vedla přes
dvacet let.
Během své dlouholeté činnosti v ochotnickém souboru ztvárnila mnoho vynikajících rolí, na které publikum ještě dnes
vzpomíná. Paní Vlková byla ihned po vál-

Božena Vlková
ce zapojena do kulturního života našeho
města a pracovala pro něj 50 let. Od roku
1946 byla členkou pěveckého spolku Prácheň, tentýž rok se mimo ochotnický soubor zapojila i do loutkoherectví s panem
Janem Duchoňem. Ovšem divadelnímu
souboru věnovala svého volného času
nejvíce a postupem let už žila pouze pro
něj. Mimo svou rodinu věnovala celý svůj
život místnímu divadlu a svým talentem
i pověstným elánem se tak stala nezapomenutelným nestorem horažďovických
divadelních prken. Tyjátr Horažďovice
jí chce tímto ještě jednou ze srdce poděkovat za vše, co horažďovickému divadlu přinesla i obětovala, za vše, co nás
v tomhle „řemesle“ naučila. S hlubokou
úctou budeme vzpomínat, že jsme mohli
hrát divadlo po jejím boku!
A ještě mi dovolte, abych na paní Vlkovou zavzpomínal i osobně. Protože právě
ona mi postupem času odtajňovala krásy
múzy Thálie, díky ní jsem se o divadlo
začal zajímat více do hloubky, učila mě
správné technice jevištní řeči, nenápadně mi odhalovala mé režijní omyly a ukazovala, jak s herci správně pracovat,
v psychických koncích nad každým „neřešitelným“ problémem dovedla povzbudit a znovu přivést na správnou cestu,
poradila s technikou dramaturgických
úprav divadelních textů a uměním jejich
krácení – s tzv. škrty a hlavně mě naučila
nejdůležitější vlastnosti každého herce
– pokoře. Jistě by se k dokonalému výčtu
našlo ještě mnoho. Paní Vlková se stala
mou divadelní mámou a já jí budu navždycky neskonale vděčný za každé slovo
a za každý čas, který mi věnovala. Vždycky jsem si jí velice vážil a vážit si jí nikdy
nepřestanu. Navždy pro mě zůstane divadelním vzorem a nezapomenutelným
člověkem. Je pro mě ctí, že mohu chodit
po jevišti, po kterém chodila i ona!
Čest její památce!
Karel Šťastný

V pátek 20. dubna 2012 se od 18.00 hod.
konal v secesním sále hotelu Prácheň již
III. beneﬁční koncert na podporu činnosti
naší organizace. Letošní výtežek 5 825 Kč
bude věnován na nákup dalších kompenzačních pomůcek, které bezplatně zapůjčujeme především našim klientům.
Touto cestou děkujeme všem, kteří na našem
koncertu vystoupili – Volnému sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů, Sestrám
Stroleným a Pěveckému spolku Prácheň.
Každý z hostů si jistě našel skladbu, která ho
oslovila. Za krásné provedení celým večerem
pak děkujeme paní Ivance Petrusové.
Děkujeme taktéž partnerům koncertu:
Městu Horažďovice, Ochrannému svazu
autorskému a ﬁrmě EUROBYT Plus Václav
Makovec.
Náš dík patří také sponzorům, kteří koncert podpořili sponzorským darem svých
výrobků: Západočeské konzumní družstvo
Sušice, Pekařství Karel Rendl, Řeznictví
Tomáš Říha, Květinářství Vesna manželů
Petříkových, Papírnictví Jana Šašková,
Květinářství Jana Machová.
Všem shora uvedeným mnohokrát děkujeme
stejně jako všem milým hostům, kteří se koncertu účastnili a podpořili tak dobrou věc.
Touto cestou chceme také ještě jednou poděkovat všem štědrým dárcům Tříkrálové
sbírky v letech 2010–2012. I přes složitou
ekonomickou situaci téměř ve všech oblastech jsme díky této sbírce byli schopni
během 3 let shromáždit potřebné ﬁnanční
prostředky (polovinu pořizovací ceny) na
nákup nového osobního automobilu, který
nahradil již hodně poruchovou starší Felicii. Stejně jako ona, bude sloužit k naší každodenní činnosti – dopravě seniorů k lékaři, na nákupy a úřady a k dovozu obědů pro
naše klienty v obcích okolo Horažďovic.
Plná polovina ceny pak bude hrazena z prostředků Nadace České spořitelny.
Mgr. Šárka Kordová

SRDEČNĚ ZVEME NA ZAJÍMAVÉ
AKCE, KTERÉ PRO VÁS CHYSTÁME
31. 5. čtvrtek – Letní koncert sborů Poupata a Kvítek. Přijďte si poslechnout krásné melodie do vestibulu DPS Palackého od
10.15 hod.
5. 6. úterý – Posezení s harmonikou. Oblíbení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jídelně DPS Palackého od 15.00 hod. Přijďte
se pobavit a poslechnout si hezké písničky!
11. 6. pondělí – Přednáška Mgr. Romana

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2012

Vaňka „Slavní horažďovičtí rodáci“. Zajímavé informace o slavných osobnostech
z Horažďovic můžete získat od 14.00 hod.
ve společenské místnosti ve 4. patře DPS
Palackého 1061.
13. 6. středa – Procházka anglickým parkem Ostrov. Zveme všechny, kteří se chtějí
projít tímto krásným koutem našeho města. V případě potřeby zajistíme odvoz méně
mobilním jednotlivcům. Odchod v 8.30
hod. od DPS Palackého 1061.
18. 6. pondělí – Tajemství těla BADUAN
JIN – projekt „Seniorům Dokořán“. Cvičení podle starých Číňanů. Cviky rozvíjejí
nejdůležitější tělesné systémy a mohou být
praktikovány bez rizika všemi osobami
jakéhokoli věku a bez strachu z poranění.
Začínáme v 9.00 hod. ve společenské místnosti ve 4. patře DPS Palackého 1061.
20. 6. středa – Výlet do Tábora. Čeká nás
návštěva kláštera Klokoty, Husitského muzea a historického centra Tábora. Nebude
chybět ani tolik oblíbené posezení v cukrárně. Odjezd v 7.00 hod. od DPS Palackého 1061. Příspěvek na dopravu je 160 Kč.
Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.
28. 6. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi. Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o České
republice zábavnou formou. Jídelna DPS
Palackého 1061 od 13.30 hod.
Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve
spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za ﬁnanční podpory Ministerstva
kultury ČR.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při mši svaté ve společenské místnosti
v suterénu DPS 1061.
Každé úterý ve 13.30 hod. probíhá ve společenské místnosti v suterénu DPS 1061
posezení v klubu seniorů.
KONTAKT: 376 512 596
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Zlatá včela 2012
V sobotu 28. 4. 2012 se uskutečnilo oblastní kolo soutěže včelařské mládeže v Chudenicích, kterého se zúčastnily i děti ze včelařského kroužku z Horažďovic. Zúčastnila
se děvčata Kateřina Třísková, Dorotka Kolářová, sestry Eva a Anička Chalušovy
a chlapci Vít Benedikt s Matějem Chlanem.
Děti soutěží ve znalostech a dovednostech
v oborech včelařská praxe, včelařské pomůcky, biologie rostlin, mikroskopování
a ve všeobecném testu. Jsou dvě kategorie.
V mladší jsou děti do páté třídy a ve starší
děti ze šesté až deváté třídy. První tři ze
starších dětí postupují do národního kola
ve vzdělávacím centru Českého svazu včelařů v Nasavrkách. A dále pak první tři nejlepší z tohoto národního kola postupují do
mezinárodního klání včelařské mládeže,

letos pořádané Švýcarskem. Děti z našeho kroužku se umístily v obou kategoriích
v první polovině. Nejlépe za mladší děti
Anička Chalušová na třetím místě a ze starších její sestra Eva na pátém místě. Všem
dětem gratuluji a děkuji.
A neoﬁciální zpráva z letošní Zlaté včely
je trochu neotřelá. Dojeli jsme včas díky
profesionálnímu hasičskému doprovodu
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Franty Chalušů. Nemaje na Renaultu houkačky, pokřikoval na babičky ve vsích, aby
si odehnaly husy z cesty. Našli jsme poslední volné místo k zaparkování na plném
dvoře opuštěné ZŠ v Chudenicích. Díky
plné účasti 3+3 jsme se pokoušeli o vyšší
pravděpodobnost obsazení prvních tří postupových míst. Nicméně se nám podařilo
s jistotou získat první místo za nejpočetnější výpravu. Dále jsme vynikli v kombinované disciplíně jedení horalek a psaní
testu na čas zároveň. Trochu jsme zklamali
s obědem. V hospodě jsme byli až druzí. Na
snímku jsme všichni. Franta po sprintu,
když zmáčkl spoušť, uklouzl na čerstvě posečené trávě školní zahrady a vyplňuje tedy
třetí řadu zdola. Z této druhé části zprávy
plyne, že jsme se, kromě odborné činnosti, všichni bavili a byl to příjemně strávený
čas. Příští rok pojedeme zase.
Miloslav Chlan

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

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2012
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ZAJÍMAVOSTI
Stalin a Praha

Václav Štech

svatební hra se zpěvy pro pobavení publika

Panská zahrada | 20.00
pátek 29. 6. | sobota 30. 6.
pátek 13. 7. | sobota 14. 7.
V tomto kuse publiku se představí:
S. Sekyra, I. Petrusová, B. Saláková,
Z. Jindrák, V. Šlechta, L. Štěpáníková,
V. Burda, L. Mužíková, M. Petrus,
S. Jůda, M. Šťastná, L. Svatošová,
V. Štěpáníková, K. Staňková,
J. Chalupná, V. Rücker, M. Straková,
L. Mužík, K. Svobodová a M. Mašková

místa nečíslována, prodej vstupenek na místě

Fronta na maso. Tak se přezdívalo monumentálnímu pomníku sovětského vůdce Josifa Vissarionoviče Stalina, který byl odhalen
před 57 lety na pražské Letné. Ačkoliv byl
stavěn na „věčné časy“, shlížel žulový kolos
na Prahu pouhých sedm let. Na podzim roku
1962 byla socha natřikrát odstřelena. Na
podstavci pomníku dnes stojí metronom.
Autory sousoší byl architekt Jiří Štursa, jeho
žena Vlasta a sochař Otakar Švec. Na základní kámen pomníku poklepal tehdejší premiér
Antonín Zápotocký 22. prosince 1949. Do
základu monumentu byly svezeny kameny ze
všech krajů Československa. Vlastní stavební
práce započala až v únoru 1952.
Pod rukama šesti stovek stavbařů začalo
vyrůstat největší skupinové sousoší v Evropě. Z 15 metrů vysokého podstavce shlížel
na Prahu ještě o 5 metrů vyšší Stalin.
Vnitřek monumentu tvořila železobetonová
konstrukce, která byla obložena 235 žulovými kvádry ze severočeských lomů. Pomník
vážil 17 tisíc tun a stál 140 milionů korun.
Stalin se dokončení sochy nedožil. Zemřel
v březnu 1953. Slavnostní odhalení sousoší
se odehrálo 1. května 1955. Nedožil se ho
ani jeden z tvůrců Otakar Švec, který měsíc
před tím spáchal sebevraždu.
Mračna nad Stalinovým sousoším se začala stahovat už v roce 1956, kdy sovětský vůdce Nikita Chruščov odsoudil kult
osobnosti. O odstranění žulového Stalina
rozhodli českoslovenští komunisté v roce
1961, o rok později byl zničen.
Karel Halml

Setkání
Dvacet čtyři „děvčat a chlapců“ ročníku 1937
se sešlo „v hospodě u Koblasů“ na Zářečí, aby
zavzpomínali na školská léta prožitá ve „staré
škole“ v Horažďovicích. Z celkového počtu 93
školáků, kteří opustili zmíněnou školu v roce
1952, se již 13 žen a 32 mužů tohoto setkání
nedožilo. Čest jejich památce!
Na pozvánce bylo toto motto: Už je tomu
60 et, co jsme do školy chodili a spolu v lavicích seděli. To by to byl ďas, abychom po
tolika letech se nesešli zas.
Karel Halml

KULTURA V OKOLÍ

Slavnostní otevření
budovy městského
úřadu a infocentra
8. června 2012 v 18 hod.
– náměstí v Rabí
Symbolické první odemčení budovy
Městského úřadu a Infocentra Rabí
jsme naplánovali na teplý letní podvečer, i když nově zrekonstruovaná
budova bývalé školy je v provozu již
od února 2012. Budova tak stále slouží potřebám našich spoluobčanů. Nachází se zde kancelář starosty města,
infocentrum, městská knihovna,
přednáškový sál, obřadní místnost
a výstavní galerie.
Bližší informace na
www.infocentrum@mestorabi.cz

Vepřové hody
SDH Bezděkov pořádá v sobotu 14. 7.
2012 od 14.00 hodin vepřové hody.
K tanci a poslechu hraje populární jihočeská kapela Doubravanka
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ještě i v tyto dny se setkávám s příznivými
ohlasy a to i z řad lidí, kteří se nepovažují za tradiční křesťany. Prostě vystoupení
afrického misionáře působilo povzbudivě
a optimisticky a tento optimismus jsme si
mohli odnést do svých domovů.
Uvědomil jsem si, že tento povzbudivý optimismus je v úplném protikladu s naším
kritickým pohledem na život, dokonce
i s naší chronickou nespokojeností. Ta je
dána ztrátou ideálů, rozbitím mezilidských vztahů i s korupcí mnohých politických představitelů. A teď najednou do té
naší skepse zazní slovo povzbudivé, slovo,
které má v sobě takovou vnitřní sílu, že povzbudilo veliký zástup lidí a to i přes svoji
jednoduchost i přesto že zaznělo od člověka jiné kultury, jiné mentality, že zaznělo
„z jiného světa“.
To vše pro nás mohlo být velikým povzbuzením, nadějným a útěšným poselstvím,
a sice v tom smyslu, že i v tomto rozbitém
světě je přítomná tvůrčí síla, která může
vnitřně obohatit člověka a naplnit lidské
nitro pokojem. Na křesťanství je veliké i to,
že dokáže vnitřně stmelit lidi nejrůznějších
postavení, vzdělání, kultur i národností.
Někteří z nás jsme mohli shlédnout fotograﬁcké snímky z misií z rovníkové Afriky
a z těchto snímků bylo patrné, že úsilí bratří Vincentinů skutečně pozvedá zdejší lid
na vyšší duchovní, morální i kulturní úroveň. Právě na tohle to všechno nás upozornila návštěva indického kněze, misionáře
v rovníkové Africe, Otce Anthonyho, člověka „z jiného světa“.
Otec Petr
Setkání Otce Antonyho s mládeží ve Štěkni u Strakonic ve dnech 26. 8.–1. 9. 20112
– podrobné informace naleznete na webových stránkách: www.cz.frbill.net

ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ
Návštěva
„z jiného světa“
V pondělí 7. května 2012 jsme v našem
městě měli neobvyklou návštěvu. Naše
město Horažďovice navštívil P. Anthony
Saji, katolický kněz z řeholního společenství Vincentinů, které vytvořilo veliké misijní dílo v rovníkové Africe, ve kterém se
snaží místním lidem přiblížit křesťanství,
poskytnout vzdělání, vyučit je nejrůzněj-

ším řemeslům, aby je naučili samostatnému životu, a kromě toho jim poskytují
i lékařskou péči. Osobně se domnívám, že
v celé historii Horažďovic se jednalo asi
o první návštěvu tohoto typu, o návštěvu
„z jiného světa“.
Je pochopitelné, že mnozí z nás si mohli
říci: „To je sice hezké, ale co my zde v Pošumaví máme něco společného s rovníkovou
Afrikou“. Někteří lidé si mohli i kriticky
povzdychnout: „Co nám může říci člověk
pocházející z Indie, působící v tropické Africe, vždyť jeho mentalita je jiná, vždyť je
z úplně jiného světa!“
Sám za sebe se musím přiznat, že jsem
k tomuto kritickému postoji měl velice blízko. Ale když vše skončilo, všechno jsem viděl v jiném světle. V ten den
byl velký horažďovický kostel plný lidí
a všichni odcházeli spokojení. Dokonce

Otec Antony
foto: M. Bučoková
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PRODEJNA ZÁLESÁK HORAŽĎOVICE
nabízí pro loveckou, rybářskou a turistickou sezonu 2012
špičkové turistické vybavení od ﬁrem COLEMAN a CAMPINGAZ
v prodeji plynové vařiče, stany, spacáky a chladící boxy
– značkové trekové hodinky ﬁrmy CASIO a GREINER
– rozšíření nabídky v sekci rybařina – opět v prodeji živé nástrahy
– kvalitní a dostupné luky a kuše od německé ﬁrmy BLACK FLASCH – novinka
– nože, mačety a sekerky od světoznámé německé ﬁrmy HERBERTZ
– dalekohledy, dálkoměry, hvězdářské a jiné optické přístroje
– turistickou obuv a holinky
– vzduchovky, diabolky a vzduchovkové terče
– široký výběr loveckých a rybářských doplňků
Pro aktuální nabídku sledujte naši webovou prezentaci www.zalesak.org
nebo na tel: 722 469 769 pan Hrabák

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,ﬁrma Dráb,opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 12–17 týdnů cena 139–170 Kč/ks.
Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek 21. června 2012
Horažďovice – u vlakového nádraží – v 15,50 hod.
Případné bližší informace – tel: 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719

PROVOZ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
ČERVEN–ZÁŘÍ
9.00–20.30 HODIN
DĚTI MLADŠÍ 15 LET V DOPOROVODU
DOSPĚLÉ OSOBY VSTUP ZDARMA
OSTATNÍ 50 Kč/hod
SPRÁVCE AREÁLU p. ROMAN HELCL TEL.:723 939 455

OTAVSKÉ STROJÍRNY a. s.
přijmou
pro provoz Horažďovice
pracovníky na pozice:
• obsluha CNC stroje
(150–180 Kč/hod)
praxe min. 2 roky
• svářeč
• zámečník
• lakýrník
• mistr výroby
Bližší informace na tel. č. 376 334 442

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

Prodám dveře plastové zlatý dub, hlavní
a vedlejší vchodové, nové z neuskutečněné
stavby, sleva z PC. Dále zahradní domek,
bránu, branku a pletivo.
Přivezu Tel.: 777 106 709

84O 111 177

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

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

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

Stačí jednou zavolat!

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
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V pátek 15. června 2012
se na náměstí koná trh.

k03-130x90_CB.indd 1

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
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– Výkup železa a barevných kovů
– Ekologická likvidace autovraků
– odtah zdarma
– prodej štípaného dřeva
Tel: 773 653 717
HLEDÁME ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
Toto pracovní místo nabízí:
Liberty-Victory s. r. o. (textilní výroba)
Místo pracoviště: ulice Zářečská 653, 341 01 Horažďovice
Datum nástupu: 1. 6. 2012
Náplň práce:
PROVOZNÍ ADMINISTRATIVA, ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO
MZDY, KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM V NĚMECKÉM JAZYCE,
FAKTURACE.
Požadavek:
ÚPLNÉ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ, ZNALOST PRÁCE
NA POČÍTAČI, ZNALOST NĚMČINY SLOVEM I PÍSMEM.
Kontakt:
376 511 503, jitka.vankova@liberty-victory.cz,
www.liberty-victory.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2012

Převezměte kariéru do svých rukou!
Pomáháme Vám jít dál…
Jsme připraveni Vám nabídnout:
• Profesionální tým, který Vás vyškolí.
• Zázemí stabilní a dynamicky
se rozvíjející nadnárodní ﬁrmy.
• Řízení kariéry a podporu Vaši individuality.
Očekáváme od Vás:
• Profesionální dokonalost – orientujeme
se na výkon, podporujeme talenty.
• Otevřenou komunikaci – na základě
vzájemné důvěry a tolerance.
• Partnerství – spolupráci stavíme
na vzájemném respektu

Kontakt: Pavlína Zikmundová

GSM: 775 595 870; E-mail: pavlina.zikmundova@ceskapojistovna.cz
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15. 6. pátek
16. 6. sobota

AKCE

ŽELEZNÁ LADY
Velká Británie – Biograﬁcký příběh o britské
političce Margaret Thatcherové. V hlavní roli
Meryl Streep. Titulky. Vstupné 86 Kč.

KULTURNÍ DŮM
1. 6. pátek

18.00
22. 6. pátek 23. 6. sobota

ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Pořádá Dům dětí a mládeže – závěr.

PRODEJNÍ TRH

24. 6. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje ROŠTOVANKA.
Předprodej vstupenek v kině Otava, tel. 376
511 890, otevírací doba čtvrtek, pátek, sobota od 16.00 do 20.00.

29. 6. pátek

8.00

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Závěr školního roku žáků ZŠ Komenského.
Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!!
Od 1. června se začínají vydávat 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.
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

1. 6. pátek

20.00
20.00

OKRESNÍ PŘEBOR
– POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR – Nová česká komedie o nejslavnějším
televizním fotbalovém klubu. Doporučená
přístupnost od 12 let. Vstupné 75 Kč.

Městská knihovna upozorňuje
na změnu půjčovní doby v období prázdnin!
Oddělení pro dospělé:
Po 8.00–12.00 13.00–18.00
St 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 8.00–12.00 13.00–16.00
Oddělení pro děti:
Po 8.00–11.00 12.00–17.00
St 8.00–11.00 12.00–15.00
Pá 8.00–11.00
6. 8.–10. 8. ZAVŘENO

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

NEPŘEHLÉDNĚTE – DEN DĚTÍ

17.00

LOUTKOVÁ POHÁDKA
nechte se překvapit!!!
Změna programu vyhrazena

KNIHOVNA

1. 6. pátek

oblastní charita 13.00

HRÁTKY S PAMĚTÍ
– SENIORŮM DOKOŘÁN
hádanky, hlavolamy, luštěniny, hrátky se slovy
– brýle s sebou

7. 6.

sál knihovny 8.00 ZŠ Komenského
10.00 ZŠ Blatenského

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE
ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO – DĚTI A ČTENÍ
pro ZŠ, rodiče a příznivce čtení
Pasování proběhne v sále knihovny od 8.00–
10.00 pro děti ze ZŠ Komenského ul. a od
10.00–12.00 pro děti ze ZŠ Blatenská ul. Zveme všechny rodiče a příznivce čtení, aby svou
účastí přispěli ke slavnostní atmosféře.

11. 6.

oblastní charita 13.00

HRÁTKY S PAMĚTÍ
– SENIORŮM DOKOŘÁN
hádanky, hlavolamy, luštěniny, hrátky se slovy
– brýle s sebou

14. 6.

sraz před oblastní charitou 8.30

TOULKY MĚSTEM
– SENIORŮM DOKOŘÁN
procházka městem s Václavem Trčkou spojená s vyprávěním o historii Horažďovic

oblastní charita 9.00–10.00

TAJEMSTVÍ TĚLA BADUAN JIN
– SENIORŮM DOKOŘÁN
Série cvičení podle starých Číňanů, cviky mohou být praktikovány bez rizika všemi osobami jakéhokoliv věku a beze strachu z poranění

1.–30. 6.

na základě požadavků ZŠ

TRNKOHRÁTKY – DĚTI A ČTENÍ
víceboj na motivy knihy J. Trnky Zahrada
Akce pořádané v rámci projektu Seniorům
Dokořán probíhají za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR, ve spolupráci s Oblastní
charitou Horažďovice a DDM Horažďovice.

17.00

DEN DĚTÍ
(pro děti a rodiny s dětmi): hodinová cesta
po úkolech v prostředí parku Ostrov. Drobné hry, úkoly a šifrovačky prověří vaši mysl
i tělo. Start za lávkou na Ostrov.

1. 6. pátek
4. 6.

18.6.
20.00
20.00

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR – Příběh plný humoru, romantiky a lásky
a tentokráte i trošky napětí. Volné pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh.
Vstupné 105 Kč.

8. 6. pátek
9. 6. sobota

20.00

PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
USA – To nejlepší nakonec… erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. Komedie do 15 let
nevhodná. Titulky. Vstupné 75 Kč.

19. 6. středa – 20. 6. úterý

1. 6. pátek
2. 6. sobota

20.00
20.00

18.00–21.00

ZÁVĚREČNÁ LEKCE KURZU
SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
(pro účastníky kurzu a jejich rodiče či přiznivce): slavnostní ukončení letošního kurzu společenské etikety v Kulturním domě. Prosíme
účastníky o oděv odpovídající charakteru akce.

5.–7. 6.

14.00–17.00

VÝSTAVKA VÝROBKŮ
Z KERAMICKÝCH DÍLEN
(pro širokou veřejnost): jedinečná možnost
prohlédnout si produkty účastníků našich keramických kroužků a dílen. Probíhá v zámecké
keramické dílně, v případě příznivého počasí na
nádvoří.

16. 6. sobota – 17. 6. neděle
KAČEŘÍ VÍKEND
(pro děti): víkendovka pro děti od 8 let věnovaná
geocachingu v okolí Kašperských Hor (s přenocováním). Na akci je třeba se přihlásit předem.

22. 6. pátek – 23. 6. sobota

20.00

EKOFILM V PŘÍRODOVĚDNÉ STANICI
(pro širokou veřejnost): promítání zajímavých dokumentů na téma životního prostředí
a ochrany přírody pod širým nebem v prostředí Přírodovědné stanice.

25. 6. pondělí – 27. 6. středa

dopoledne

EKOFILM NA ZÁMKU
(pro školy a organizované účastníky): promítání vybraných dokumentů na téma ŽP
a ochrana přírody v sále DDM. Možno spojit
s odborným komentářem a diskusí. Na akci je
třeba se přihlásit předem.

GALERIE CALIFIA
1. 6.

17.00

FILMOVÁ NOC PO AMERICKU
s sebou peřiny

7. 6.

18.00

VERNISÁŽ POD
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