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sloVo starosty

dŮm pro senIory
Rok od roku se zvyšuje procento seniorů 
ve věkové struktuře populace. Jde o  ce-
losvětový trend a  projevuje se v  podstatě 
v  celé Evropě. V  souladu s  ním jde snaha 
připravit pro seniory, kteří již nedokáží 
samostatně zajistit všechny své potřeby, 
důstojné a  příjemné prostředí, ve kterém 
by mohli trávit podzim života. Také měs-
to Horažďovice již léta plánuje výstavbu 
Domu pro seniory. Bohužel rokem 2011 
přestal stát podporovat výstavbu podob-
ných zařízení. Náš projekt za 150 mil. Kč 
byl bez pomoci státu nerealizovatelný. 
Vzhledem k  této skutečnosti a  vzhledem 
k  tomu, že vstupní data pro přípravu ta-
kových projektů rychle zastarávají, sbírali 
jsme informace o  nejnovějších trendech 
v  oboru, konzultovali zkušenosti jiných 
měst s  podobnými zařízeními a  dospěli 
jsme k  závěru, že projekt je třeba modifi-
kovat. Posoudit správně všechny aspek-
ty problematiky je skutečně práce pro 
odborníky, a  tak jsme požádali o  pomoc 
expertní skupinu České spořitelny. Posu-
zování záměru trvalo několik měsíců a bě-
hem něj jsme se setkali s řadou odborníků 
a  institucí, zabývajících se investováním 
a  provozováním domů pro seniory. Sou-
bor získaných zkušeností, informací a do-
poručení experti posoudili a  zahrnuli do 
Analýzy finanční proveditelnosti projektu 
domu pro seniory města Horažďovice. 
Závěry analýzy dávají doporučení, jak po-
kračovat dál. Bude třeba redukovat počet lů-
žek na (pravděpodobně) 80, a tomu se musí 
přizpůsobit projekt. Cena stavby se výrazně 
sníží, předpokládá se, že až na polovinu pů-
vodně uvažované částky. Investorem stavby 
by mělo být Město Horažďovice; varianta 
s privátním investorem se jeví jako méně vý-
hodná. Experti dále uvádějí, že financování 
stavby jsme schopni zvládnout i bez dotace. 

Samozřejmě budeme usilovat o  finanční 
příspěvek státu nebo kraje. Je před námi 
nové plánovací období EU a  výstavba 
domů pro seniory je stále naléhavou po-
třebou mnoha regionů včetně našeho Prá-
cheňska. Bude záležet na tom, zda vláda 
ČR na podzim vyjedná možnost použití 
evropských zdrojů právě pro tyto účely. 
V České republice je péče o seniory z velké 
části v gesci krajů. Proto se budeme v pří-
padě realizace obracet i na Zastupitele Pl-
zeňského kraje s žádostí o podporu. 
To jsou hlavní závěry analýzy a  důležité 
je, že dávají naději na uskutečnění stav-
by. Většina zastupitelů města se s  dopo-
ručeními expertní skupiny již seznámila 
a  já věřím, že na zasedání Zastupitelstva 
města v pondělí 3. června přijmeme usne-
sení, které Dům pro seniory Horažďovice 
posune od plánů směrem ke skutečnosti. 
Ještě nikdy jsme k realizaci nebyli tak blíz-
ko jako nyní. 

náměstí na plakáteCh
Petiční skupina zabývající se budoucí po-
dobou náměstí rozšířila po městě plaká-
ty, na kterých porovnává klady a  zápory 
obou variant. Resp. klady varianty podle 
p.  Kožnara a  zápory varianty s  parkem, 
protože podle jejich názoru stávající vari-

anta (s parkem) nemá žádná pozitiva, za-
tímco návrh pana Kožnara (vydláždit) je 
ideální. Domníval jsem se, že se „informo-
vání občanů“ věnují lidé, kterým jde o věc, 
kteří věci rozumějí a  mají jen jiný názor. 
Způsob argumentace, který se neobejde 
bez ironie, manipulace s  informacemi či 
předkládání nepravdivých údajů však tuto 
domněnku zpochybňuje. 
Jiná současně distribuovaná tiskovina (ob-
časník VOLBA 2010) přináší mimo jiné 
rovněž téma náměstí, přesněji průzkum 
veřejného mínění. Volba kritizuje, že město 
objednalo odborný průzkum veřejného mí-
nění o  variantách náměstí. Již neuvádí, že 
průzkum původně požadovala a že ho ústy 
svého lídra označila za správný krok.
Oba zmiňované tisky používají podobnou 
dikci argumentace a ve věci náměstí i stej-
né nepravdivé informace. Zdá se, že více 
než o náměstí jde o předvolební kampaň.
Ještě k  náměstí: Elegantní vnitřní rozvr-
žení parku, jak ho navrhl pan Ledvina, 
nepovolil Národní památkový ústav, a tak 
si cesty zachovají stávající uspořádání. 
Archeologický průzkum má být hotov do 
konce června; mnoho času již nezbývá, 
dodavatel si bude muset pospíšit.

Karel Zrůbek 
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stalo se 

odpoledne na práchni
17. května proběhl již třetí ročník setkání 
na Práchni. Odstartovali jsme milé odpo-
ledne na horažďovickém náměstí za zpěvu 
sboru Prácheň a  poté jsme se pochodem 
přesunuli na horu Prácheň, kde nás čekala 
znovuobnovená dechová kapela Otavan-
ka, která hudebně podbarvila celé páteční 
odpoledne. 
Stalo se již tradicí, že zábavu pro děti ob-
starává skupina Otaváci, ani letos tomu 
nebylo jinak, spousta soutěží, sladkostí 
a  mezi tím vším, kdo by se nadál Obelix 
a ovečka Shaun, kteří děti provedli zálud-
nostmi připravených kvízů. 
Paní Štěpánka Balvínová připravila vý-
tvarnou dílnu plnou překvapení, nejen pro 
děti, ale i pro jejich rodiče. 
Děkuji všem, kteří se podíleli jakýmkoliv 
způsobem na přípravách akce, protože bez 
té nejmenší a zdánlivě zanedbatelné pomo-
ci bychom si my všichni nemohli v  klidu 
a pohodě užít a strávit odpoledne v příjem-
né společnosti přátel, kteří se právě na po-
věstné Práchni třeba i náhodně potkají. 
Věřím, že se „Odpoledne na Práchni“ sta-
ne i v budoucnu vyhledávanou a navštěvo-
vanou akcí. Vždyť zde se začaly psát naše 
dějiny…

 Markéta Bučoková, OPPŠK

čištění řeky
Ani letošního roku tomu nebylo jinak. 
Skupinka nadšenců se vypravila po řece 
Otavě, aby ji náležitě před nastávající vo-
dáckou sezónou upravila, vyčistila a  při-
pravila pro nedočkavé vodáky. Za tuto ne-
zištnou pomoc jim všem patří veliký dík, 
protože, dejme si každý ruku na srdce, 
když opouštíme řeku, nezbývá právě po 
nás nepěkný podpis v  podobě PET lahví, 
plastových obalů a dalších škaredých věci-
ček hyzdících břehy jinak malebné Otavy? 
Zkusme se napříště nad svým přístupem 

a  chováním zamyslet a  ulehčeme práci 
těmto lidem, kteří obětují část ze svého 
volného času. „Materiálu“, který posbíra-
li v řece a podél řeky, bylo opravu víc než 
malé množství. DĚKUJEME, že za nás 
uklízíte!!!

 Markéta Bučoková, OPPŠK 

kultura

květnové oslavy
Letos jsme již po šedesáté osmé vzpo-
menuli těch, kteří pro nás vybojovali 
svobodu a  zbavili nás fašistické tyranie. 
Oslavit květnové dny v  Horažďovicích 
mimo představitelů města pana starosty 
Zrůbka, pana místostarosty Buriánka 
a  radních přijeli pánové Vladislav Vilí-
mec a Jiří Pospíšil. 
Celé sváteční odpoledne zpříjemnila do-
bovou hudbou kapela Nektar Boys na 
vojenskou technikou zaplněném horažďo-
vickém náměstí. 

městská knIhoVna horaŽĎoVICe 
vás zve na

toulky městem
procházku s Václavem trčkou spojenou 

s vyprávěním o historii horažďovic

 tentokrát se vydáme 
na prácheň

20. června 2013

sraz v 8.30 hod. před knihovnou

pořádáno v rámci projektu 
„senIorŮm dokořán“

městská knIhoVna 
horaŽĎoVICe upozorňuje 

na změnu
pŮJčoVní doby o prázdnInáCh

podrobnosti najdete 
na poslední straně

Vu3V má prázdniny
Už od dubna mohli navštěvovat studenti 
4. semestr VU3V s názvem Kouzelná geo-
metrie. V  úvodu se někteří zalekli odbor-
ných výrazů, ale nevzdal se nikdo a  všech 
25 studentů se scházelo až do května v sále 
městské knihovny. Mimo jiné se dozvěděli, 
že bez aplikace geometrie se neobešli lidé 
ve starověku, ale neobejdou se bez ní ani 
v  současné době. Krásu geometrických 
tvarů mohli v  rámci přednášek sledovat 
v přírodě, ale i v moderní architektuře.
V dalším semestru, který proběhne po za-
sloužených prázdninách v říjnu, se budou 
studenti zabývat životem a  dílem slavné-
ho sochaře, malíře, architekta a  básníka 
Michelangela Buonarrotiho.
Bližší informace k  novému semestru na-
leznete na www.knihovna.horazdovice.cz/
VU3V.php

 Miluše Hašková, 
konzultační středisko Horažďovice 

Výstava v městském 
muzeu
Na výstavě Co dali lidé, co dala země můžete 
vidět celou řadu velice zajímavých předmě-
tů. Vystaveny jsou nové mineralogické sbě-
ry a  také dary muzeu za roky 2010–2012. 
Jedním z vystavených předmětů je i oltářní 
kámen. 
Dlouho ležel v muzeu jako neidentifi kovaný 
sbírkový předmět kámen v dřevěném rámu. 
Údaje o tom, jak a kdy se kámen dostal do 
muzea nejsou. Jako první krok bylo tedy ur-
čení, že se jedná o datovaný oltářní kámen 
z  roku 1659. Pátrání po historii kamene 
v muzeu nepřineslo téměř žádné výsledky.
Oltářní kámen je kamenná deska nebo dlaž-
dice z  opuky v  dřevěném rámu s  dřevěnou 
zadní deskou. Na lícové straně je deska hlad-
ká s různými skvrnami. Druhá strana je svět-
le béžová, není zarovnaná do hladké plochy 
a jsou vidět stopy po opracování. Uprostřed 
plochy je čtvercová prohlubeň. Rozměry des-
ky, či dlaždice, jsou 27×27 cm, výška 3 cm, 
má skosené hrany na lícové straně. Otvor má 
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10.00−10.30
10.30−10.45
10.45−11.15
11.15−11.35
11.35−11.45
12.00−13.00

13.00

13.05−13.25
13.25−13.45
13.45−14.00
14.00−14.30
14.30−15.15
15.15−15.30
15.30−16.05
16.05−16.10
16.10−16.30
16.30−17.00
17.00−17.20
17.30−19.00
19.00−19.20
19.30−20.30
20.30−21.00
21.00−22.30
23.00

Pauza hudební vystoupení
Ukázka skákací boty
Pauza hudební vystoupení
SHŠ Markýz − Mučírna
Představení kuchařů kaše
GUTTA
Představení pivovarů
Workshop + představení skákací boty
Historický průvod Rudolf, bubeníci
Zahájení slavností starostou
ZUŠ HD − vystoupení žáků
SHŠ Markýz − Palné zbraně
Velká bubenická show
GUTTA
Romeo a Julie − pohádka Dell Arte
Skokani
SHŠ Markýz − Pepíkův sen dětské představení
Vyhlášení nejlepších receptů a kuchaře pro krále Rudolfa
GUTTA
Soutěž o největšího jedlíka kaše + SOUTĚŽE
SHŠ Markýz − Duelové souboje
Poitín
Tanečnice + ohně
Bubeníci
SHŠ Markýz − Mučírna v parku
READY KIRKEN
Pa-li-tchi velká ohňová show
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rozměry 4×4 cm. V něm jsou vloženy kuličky 
kadidla, dále papírové psaníčko a  uvnitř něj 
dvě psaníčka s  nadpisem Felicis a  Saturnis 
s  vloženými úlomky kamínků a  prachu. Ot-
vor s relikviemi je zakryt zadní dřevěnou des-
kou. Podle druhu relikvií se jedná se o Svatý 
prach z hrobů mučedníků. Na dřevěné zadní 
desce je nalepen papír s  nápisem, v  součas-
nosti špatně čitelný, který byl následně pře-
kryt obdélníkem z  kůže s  otevíracím okén-
kem a do něj byl vložen ještě opis textu.
Relikvie vložené do oltářního kamene patří 
dvěma svatým, Saturninovi a Felixovi. Zřej-
mě jde o sv. Saturnina z Toulouse, † 257 a sv. 
Felixe z Cantalice, 1515–1587, nebo sv. Feli-
xe z Valois,1127–1212.
Není známo, kam byl oltářní kámen určen. 
Můžeme se domnívat, že se jednalo o kapli 
na Loretě, vzhledem k tomu, že datování ka-
mene a založení Lorety bylo ve stejném roce 
1659. Napovídal by tomu i  nápis na zadní 
straně dřevěného rámu, ve kterém je pří-
mo Panna Marie zmiňována. Kapli Panny 
Marie na vrchu Stráž u Horažďovic založila 
roku 1659 kněžna Ludmila Kateřina, vdova 
po Adamu Šternberkovi.
Kaple byla zrušena v roce 1787 za Josefa II. Co 
se stalo s oltářním kamenem dál ale nevíme. 
Můžeme vytvořit teorii, že kámen z Lorety byl 
přenesen do zámecké kaple v Horažďovicích, 
které v té době patřily rodu Rummerskirchů. 
Žádné písmené potvrzení ale nemáme. 
Je nutné zdůraznit, že bez oltářního kamene 

nebylo možné kostel či kapli vysvětit. Jedna-
lo se o nedílnou a nejdůležitější část oltáře. 
Naše poděkování patří panu Michalu Tejč-
kovi za přepis a  překlad latinského textu 
a  Jaroslavě Škudrnové, dobrovolnické pra-
covnici v  Městském muzeu, za překlad ně-
mecky psaných listin.
Další podrobné informace najdete na výstavě. 
Vzhledem k množství darovaných předmětů 
jsme nemohli vystavit vše. Všem dárcům ale 
velice děkujeme a jsme rádi, že se tímto způ-
sobem rozrůstají naše sbírkové fondy.
Všechny zvídavé návštěvníky srdečně zveme.

 Hana Smetanová

z radnICe

rada města 8. 4. 2013
rozhodla o přijetí nabídky společnosti ŠU-
MAVAPLAN, s. r. o. na zhotovení projekto-
vé dokumentace stavby „přístavba a staveb-
ní úpravy kulturního domu Horažďovice“ 
včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 
223 372 Kč + DPH,
schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu pro-
dávané bytové jednotky č. 220/5 ve výši 
231  000 Kč a  doporučuje ZM projednat 
a schválit prodej bytové jednotky č. 220/5 na 

st.p.č. 1179 v  k.ú. Horažďovice, ulice Jirás-
kova v Horažďovicích,
schvaluje záměr pronájmu pozemků 
p.  č. 3069 vodní plocha rybník o  výměře 
4 897 m2, p. č. 3076 vodní plocha rybník o vý-
měře 7 146 m2, p.č. 3071 ostatní plocha jiná 
plocha o výměře 714 m2, p. č. 3077 ostatní 
plocha jiná plocha o výměře 1 439 m2 v k. ú. 
Horažďovice pro Český rybářský svaz, míst-
ní organizace Horažďovice a pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zve-
řejněním záměru pronájmu,
schvaluje vyúčtování neinvestičních ná-
kladů základních škol v  roce 2012 ve výši 
7 361 Kč na jednoho žáka,
schvaluje smlouvu o zajištění hudební pro-
dukce při Slavnostech Kaše mezi městem 
Horažďovice a  hudební skupinou Ready 
Kirken, jako hlavním účinkujícím Slavnos-
tí Kaše 2013,
rozhodla o  přijetí nabídky Ing. Petra Me-
duny na zhotovení projektové dokumentace 
stavby „Stavební úpravy MŠ Loretská – zří-
zení třídy pro 15 dětí“ včetně výkonu inže-
nýrské činnosti a autorského dozoru ve výši 
58 900 Kč,
schvaluje smlouvu o krátkodobé spoluprá-
ci mezi městem Horažďovice a  Telefónica 
Czech Republic, a. s., na propagaci AQUA-
PARKU Horažďovice,
v záležitosti konkurzu na místo ředitele ZŠ 
a ZUŠ: 
a) bere na vědomí návrh školské rady ZŠ 
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Blatenská na vyhlášení konkursu na místo 
ředitele ZŠ a ZUŠ Horažďovice,
b) schvaluje vyhlášení konkursu na obsaze-
ní pracovního místa ředitele Základní školy 
a  Základní umělecké školy Horažďovice, 
příspěvková organizace ve znění dle přílohy, 
která je nedílnou součástí návrhu usnesení. 
Náležitosti vyhlášení konkursu jsou sta-
noveny podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o  náležitostech konkursního řízení a  kon-
kursních komisích,
c) schvaluje, že na místo ředitelů základních 
a  mateřských škol bude konkurs vyhlášen 
vždy, a  to v  průběhu posledních 6 měsíců 
pracovního poměru na dobu určitou pro 
další období,
schvaluje darování movitého majetku v poři-
zovací hodnotě 7 700 Kč občanskému sdru-
žení ProHD, Hollarova 955, Horažďovice.

rada města 29. 4. 2013
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče HANES, s. r. o., na realizaci podli-
mitní veřejné zakázky s názvem „Samosběrný 
zametací stroj pro TS Horažďovice“ s  nabíd-
kovou cenou ve výši 2 760 000 Kč bez DPH,
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče PROTOM Strakonice, s.  r.  o., na 
realizaci díla „Oprava střech čp. 703, 704–
705, 706, Horažďovice“ s nabídkovou cenou 
ve výši 1 290 591 Kč bez DPH,
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti STAFIS-KT s. r. o., na prove-
dení akce „ZŠ Blatenská, Horažďovice – 
rekonstrukce sociálních zařízení“ ve výši 
2 184 634 Kč + DPH,
rozhodla o přijetí nabídky Ing. Daniely Šku-
balové, na zhotovení projektové dokumenta-
ce pro umístění stavby „Rekonstrukce ulice 
Příkopy v Horažďovicích“ včetně výkonu in-
ženýrské činnosti ve výši 145 400 Kč + DPH,
rozhodla o  přijetí nabídky společnosti 
A-Z  Energy Consult s. r. o., na zhotovení 
průkazů energetické náročnosti vybraných 
budov ve výši 36 364 Kč + DPH,
schvaluje neuplatňování valorizace smluv-
ního nájemného z  bytů v  majetku města 
s platností od 1. 7. 2013,
rozhodla zhodnotit fi nanční prostředky 
fondu městského muzea nákupem státních 
spořících dluhopisů,
v záležitosti rozdělení příspěvků z rozpočtu 
města schvaluje:
a) navrhované částky příspěvků pro jed-
notlivé žadatele pro rok 2013 dle předlože-
ného návrhu příspěvkové komise,
b) přidělení příspěvku organizaci TJ So-
kol Horažďovice, oddíl nohejbalu v  částce 
15 000 Kč,
c) navýšení příspěvku o 6 000 Kč Tyátru Ho-
ražďovice s  ohledem na vítězství v  30.  Zá-
padočeské oblastní přehlídce amatérského 
divadla,
d) navýšení příspěvku o 10 000 Kč Pěvec-

kému spolku Prácheň na úhradu výdajů 
spojených s nájmem nebytových prostor, 
doporučuje ZM schválit mimořádný příspě-
vek TJ Sokol Horažďovice ve výši 80 000 Kč 
účelově určený na úhradu provozních nákla-
dů budovy sokolovny, tj. el.proudu, plynu, 
vodného, stočného a  daně z  nemovitostí 
z neinvestiční rozpočtové rezervy,
schvaluje fi nanční příspěvek ve výši 
5 000  Kč FK Horažďovice na uspořádání 
„Dne dětí“ v Horažďovicích, dne 1. 6. 2013,
rozhodla o přijetí nabídky Františka Blovské-
ho, Strakonice na výměnu chladící technolo-
gie ve smuteční síni ve výši 75 417 Kč + DPH,
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče Silnice Klatovy a. s., na realiza-
ci podlimitní veřejné zakázky s  názvem 
„Otavská cyklostezka – úsek v  mikroregi-
onu Prácheňsko č.  1 Svaté Pole – č. 4 Zá-
řečí, etapa  I“ s  nabídkovou cenou ve výši 
3 990 946,76 Kč bez DPH.

Město Horažďovice vyhlašuje

VýběroVé řízení
na pozici úředníka Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Horažďovice
Písemné přihlášky s uvedenými doklady 
v zalepené obálce lze podávat v termínu 
do 21. června 2013 do 11 hod. na adre-
su: Městský úřad Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, 341 01 Horažďovice, nebo 

osobně v téže lhůtě do podatelny MěÚ 
Horažďovice. Uzavřenou obálku označte 

nápisem: „Výběrové řízení – SOC“

Bližší informace poskytne 
Mgr. Eva Slavíčková, tel. 376 547 530, 

slavickova@muhorazdovice.cz.

Navštivte naše internetové stránky: 
www.muhorazdovice.cz

sekce pracovní příležitosti

Město Horažďovice vyhlašuje 

VýběroVé řízení 
na pozici vedoucího městského muzea

Přihlášky do výběrového řízení:
Písemné přihlášky s uvedenými doklady 

v zalepené obálce lze podávat v termínu do 
20. června 2013 do 11 hod. na adresu: 

Městský úřad Horažďovice, Mírové ná-
městí 1, 341 01 Horažďovice, nebo osobně 
v téže lhůtě do podatelny MěÚ Horažďo-

vice. Uzavřenou obálku označte nápisem: 
„Výběrové řízení – muzeum“

Bližší informace poskytne 
Jan Buriánek, na č. tel. 376 547 578, 

burianek@muhorazdovice.cz

Navštivte naše internetové stránky: 
www.muhorazdovice.cz

sekce pracovní příležitosti

Úklid města
V poslední době se na mne obrátilo mnoho 
horažďovických občanů, abych vyjádřil po-
děkování technickým službám za vzorný 
úklid města. Prostřednictvím Horažďo-
vického obzoru tak rád činím a  tlumočím 
pochvalu všem pracovníkům technických 
služeb za dobře odvedenou práci. Lidé oce-
ňují, že se uklízí nejen centrum města, ale 
i  okrajové části, (např. přechod zatravně-
ných částí do zpevněných ploch), na které 
se dříve zapomínalo. Připomínám, že před 
rokem došlo k  zásadním změnám ve vede-
ní technických služeb a přes pochybovačné 
hlasy je toto nejlepší odpovědí na to, jakým 
způsobem dnes technické služby fungují. 
Pro upřesnění uvádím, že technické služby 
byly provozně rozděleny na několik úseků 
a  za každý úsek je zodpovědný jednotlivý 
pracovník. Tímto také oslovuji občany, aby 
se obrátili na Město Horažďovice nebo pří-
mo na kontaktní e-mail mbenesova@mu-
horazdovice.cz s jakýmkoli podnětem nebo 
nápadem ke zlepšení úklidu a údržby veřej-
ných prostranství našeho krásného města. 

Jan Buriánek, místostarosta města 

Školy 

křesťanská mateřská 
škola
Dne 23. dubna 2013 jsme v  naší duhové 
mateřince přivítali milou návštěvu. Na be-
sedu k  nám přijeli zástupci Policie České 
republiky, prap. Vladimír Zajíc a prap. Edi-
ta Chalupná, společně s  tiskovou mluvčí 
územního odboru Klatovy, nprap. Danou 
Ladmanovou. Tato beseda pro nás byla veli-
ce prospěšná, neboť byla vyvrcholením vý-
ukového bloku SEMAFOR, který se týkal 
jak bezpečnostních pravidel chodců, do-
pravních pravidel a  dopravních prostřed-
ků, tak i různých závislostí – např. závislos-
ti na drogy nebo počítače, ale i na kouření 
či na alkohol. Nejprve nás paní Ladmanová 
seznámila s prací POLICIE a s bezpečnost-
ními pravidly chodců a řidičů automobilů. 
Viděli jsme, jak vypadá výstroj správného 
policisty a pracovní pomůcky. Děti si moh-
ly osobně vyzkoušet policejní čepice a  ne-
průstřelné vesty, vzít otisky prstů, „ufouk-
nout“ testr na alkohol (zjistily, že to vůbec 
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není jednoduché) a prohlédnout si policej-
ní zbraně. Druhá část besedy zahrnovala 
ukázku policejního vozidla. Děti si opět 
měly možnost prohlédnout vozidlo zvenku 
i zevnitř a na vlastní „ouška“ slyšet, jak zní 
zvuk sirény policejního vozu. 
Tímto také chceme poděkovat vedení a zá-
stupcům Policie České republiky za příjem-
ně strávené dopoledne plné nových infor-
mací a těšíme se na další spolupráci.

 KMŠ, třída Ovečky

střípky z paloučku
V nedávné době mohli všichni zaznamenat 
Na Paloučku jednu velkou změnu. Změna 
se nedala přehlédnout, protože nám ubyl 
v  areálu jeden moc krásný strom. Strom 
jsme měli všichni velmi rádi, byl pohádko-
vý, v létě nabízel příjemné posezení ve stínu. 
Ale i krásné stromy mohou někdy pozlobit. 
Náš strom měl ve svém stáří tak rozlehlé 
kořeny, že se nám dostaly do odpadního 
systému a  způsobily neprůchodnost od-
padů z  druhého pavilonu. Došlo k  téměř 
havarijnímu stavu, který byl provizorně 
vyřešen, ale budoucnost neřešil. Dalším 
nepříjemným jevem se stalo to, že kořeny 
začaly zvedat přístupový chodník do škol-
ky. A tak jsme se museli s naším stromem 
rozloučit. Děti v předškolním věku se mají 
učit zejména prožitkem. A tak jsme si poví-
dali nejen o  stromech, ale i  o  tom, že jsou 
v životě někdy situace, které si vyžadují ře-
šení ne vždy podle našich představ. A také 
jsme pozorovali při práci zaměstnance 
technických služeb, kteří dětem ukázali 
další druh práce, kterou lidé vykonávají.
Z Paloučku děkujeme paní Mužíkové za to, 
že opět zorganizovala koncert pro všechny 
maminky k  jejich svátku. Koncert se moc 
povedl a my jsme rádi, že můžeme vystou-
pit s našimi dětmi a dopřát jim několik mi-
nut slávy při jejich vystoupení. Je pro nás 
vždy příjemné zazpívat si s dětmi z dalších 

souborů. A také je pro nás velkou zpětnou 
vazbou to, když vidíme, jak malí umělci, 
kteří chodili do naší školky, pokračují v dal-
ší umělecké dráze.
Z Paloučku přejeme všem krásné jarní dny.

MŠ Na Paloučku

zŠ a zuŠ blatenská 
beseda s hIstorIkem 
a spIsoVatelem
Ve čtvrtek 18. dubna jsme se v  doprovodu 
Mgr. Novákové a Mgr. Štěrbové spolu s 8. 
B a žáky ZŠ Komenského zúčastnili besedy 
v sále městské knihovny. Přijel si s námi po-
povídat historik a spisovatel Vlastimil Von-
druška. Vystudoval historii a  národopis 
na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy 
v  Praze. Literatuře se věnoval už od mlá-
dí. Celkem napsal více než padesát studií 
a  článků z  historie a  etnografi e, dokonce 
se zabýval i horažďovickou minulostí. Jeho 
nejúspěšnějším a  nejpopulárnějším dílem 
je série detektivních knih z doby vlády Pře-

Vlastimil Vondruška. Foto: P. Tomešová

mysla Otakara II. Její hlavní hrdina Oldřich 
z  Chlumu se stal i  hlavní postavou fi lmu 
Jménem krále, k němuž Vlastimil Vondruš-
ka napsal scénář. 
V pořadu Přemyslovci by se divili nám pan 
Vondruška velmi poutavě vyprávěl o  stře-
dověku, o  výrobě a  prodeji řemeslnických 
výrobků, o  zábavě, o  jídle, o  morálce, 
o  trestech, především hrdelních. Velkou 
část besedy věnoval již zmíněnému fi lmu 
Jménem krále. Překvapilo nás, jak složitá 
je příprava i natáčení, ale především komu-
nikace ve fi lmovém štábu. 
Tato beseda poodhalila nám zatím nezná-
má tajemství středověkého života. Děkuje-
me knihovně za tak zajímavé setkání! 

8. A, ZŠ Blatenská

Jaro Ve Školní druŽIně 
zŠ blatenská
I  když kalendář dávno ukazoval na jaro, 
paní Zima se jen tak snadno nechtěla vzdát 
své vlády. My v  naší školní družině jsme 
však mrazivého, nevlídného počasí nedbali 
a  všechny naše činnosti byly inspirovány 
jarem a Velikonocemi. Kreslili jsme, malo-
vali a vyráběli. Našimi výtvory jsme vyzdo-
bili třídy, okna i chodby ve škole. Část prací 
jsme vystavili v budově penzionu, spoustu 
pěkných výrobků jsme si odnesli domů
Nenechali jsme zahálet ani naše hlavičky. 
Pomocí křížovek, kvízů a  vědomostních 
soutěží jsme si ověřovali znalosti o jaru. Pro-
stě jsme ze všech sil lákali a  povzbuzovali 
Jaro. A ono nakonec přišlo – v plné kráse.
Také jsme pilně trénovali básničky, písnič-
ky a scénky na veřejná vystoupení. S naším 
jarním pásmem jsme potěšili bývalé pra-
covníky nemocnice, pacienty nemocnice, 
a  také klienty penzionu. Každý divák si 
odnesl veselého zajíčka na památku. My 
jsme byli odměněni upřímným potleskem 
a sladkými dobrotami.
Nejvíce jsme se ale těšili na setkání s  na-
šimi nejbližšími na společném jarním od-
poledni, které proběhlo koncem dubna. 
Počasí bylo jako na objednávku, neobvykle 
teplé, spíše letní než jarní – prostě aprílové! 
Diváky jsme usadili v  novém altánu a  nej-
prve jsme je potěšili na duši – pásmo básni-
ček, písniček a scének bylo jako procházka 
jarními událostmi.
Další část proběhla ve sportovním duchu. 
Tři družstva složená z  dětí, rodičů a  sou-
rozenců (malinkých i dospělých) se utkala 
v pěti zábavných disciplínách. 
Inspirováni Velikonocemi jsme zdobili obří 
kraslici. Proměnili jsme se v  zahradníky 
a sázeli jsme mrkvičky do záhonů. Ve třetí 
disciplíně jsme zakusili úděl ptačích rodičů 
a  krmili jsme mláďata v  hnízdě pěknými 
růžovými žížalkami. V  další soutěži jsme 
si připomněli jarní svátek žen a  maminek 
a  nosili jsme jim kytičky. Nakonec jsme si 
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zahráli na rybáře a snažili se co nejrychleji 
nalovit koš ryb. Všichni závodníci bojovali 
s plným nasazením podle pravidel fair play 
a  všichni také závody ve zdraví dokončili. 
Ještě vyhodnocení, rozdání odměn a mohli 
jsme se, plni dojmů a spokojenosti ze spo-
lečně stráveného odpoledne, rozejít.
Děkujeme všem rodičům, kteří přišli pod-
pořit své děti. Těm, kteří se aktivně zapojili 
do závodění, patří náš upřímný obdiv a dík 
– byli jste úžasní!
P. S. Ujišťujeme všechny ochránce přírody, 
že námi použité rekvizity byly pouze velice 
zdařilé repliky vytvořené z papíru a kartó-
nu a žádný, ani ten nejmenší živý tvoreček, 
nedošel při naší akci nijaké újmy.
 Radka Šperlíková, vedoucí vychovatelka ŠD

Cesta za opravdovým 
živým králem
Je sobota 4. května a  na vlakové nádraží 
v  Horažďovicích poprchává. Počasí nás 
neodradilo. Těšíme se, jak děti, tak dospě-
lí. A jsme zvědaví a máme také různá oče-
kávání. Vlak přijíždí. Nastupujeme a  už 
se vezeme do Plzně. Plzeň oslavuje výročí 
osvobození a  všude je vidět auta a  vojáky 
v  amerických uniformách z  druhé světové 
války. Pozorujeme to okny tramvaje. My 
jedeme dál. Projdeme parkem a  zaplatíme 
vstupné a vidíme živého krále! Opravdové-
ho nefalšovaného krále zvířat. Ano, uhodli 
jste, jsme v  ZOO, na výletě rodičů a  dětí 
s  výtvarkou horažďovické ZUŠky. A  s  se-
bou máme desky na kreslení, barevné pa-
píry, kreslicí křídy a rudky, zkrátka vše po-
třebné na kreslení. Výtvarníci berou suché 
i mastné pastely nebo rudky a usedají okolo 
lva, který nás pozoruje s  velkým zájmem 

ze svého kopečku, jako bychom ani nebyli 
odděleni plotem. Někteří odcházejí s mam-
kou a tátou k plameňákům a jiní jsou zau-
jati tučňáky. Někdo rozkresluje klokany. 
Čas běží jako voda a už je tu objednaná ko-
mentovaná prohlídka s odborníky ze ZOO. 
Dělíme se na dvě skupiny, mladší osmi let 
s rodiči vyrážejí na trasu se zooložkou, sku-
pinu starších vede zoolog. Oba poutavě vy-
právějí nejen o životě zvířat a jejich chová-
ní, ale i  o  zajímavých zkušenostech, které 
se zvířaty mají. Nejen děti, ale i my dospělí 
jsme povídáním úplně pohlceni. Zároveň je 
smutné, když se dozvídáme, že většina dru-
hů zvířat vymírá nebo brzy vymře. Na zá-
věr děkuji všem rodičům i malým a velkým 
výtvarníkům za účast a pomoc při přípravě 
výletu i během něj. Rodině Satoriových pak 
za dovezení veškerého výtvarného materi-
álu autem až k ZOO a zpět do ZUŠ. Děkuji 
také vynikajícím průvodcům ze ZOO za 
jejich působivý výklad. Loučím se s  rodiči 
a jejich dětmi, někteří jedou už také domů, 
jiní zůstávají až do večera a  výlet si ještě 
užijí. Někteří na oplátku děkují mně a  já 
jsem šťastná, že se jim výlet líbil a že jsme 
jej společnými silami uskutečnili. 
Přinesl trochu zkušeností z oblasti kreslení 
zvířat podle živého modelu, a  také trochu 
inspirace do budoucna, možná i zamyšlení, 
že my lidé sdílíme tuto krásnou planetu se 
všemi živými tvory a  přitom jsme svědky, 
že ostatní živočišné druhy ji nedobrovolně 
opouštějí. Ale i  o  tom je výtvarné umění, 
ukazovat to krásné, co kolem nás je, ale také 
zároveň výtvarně zprostředkovat ostatním 
hluboké věci, před kterými bychom raději 
zavřeli oči i srdce.

 Hana Kotálová, výtvarný obor ZUŠ

dramaťák zve nové 
tváře – hlavně 
prvňáčky
Literárně dramatický obor funguje v  ho-
ražďovické ZUŠce již čtvrtým rokem a čítá 
na čtyřicet žáků. Většina z nich do drama-
ťáku chodí od samého začátku a mají s tou-
to aktivitou ty nejlepší zkušenosti. Když 
jsem se jich ptala, co je na baví, proč sem 
chodí, dozvěděla jsem se, že rádi hrají hry 
a improvizace, jsou tu rádi s partou kama-
rádů, baví je hrát divadlo a jezdit s drama-
ťákem na soustředění, divadelní přehlídky 
a výlety.
Pro vaše bližší pochopení – žáci jsou roz-
děleni do ročníků podle věku. A  podle 
zkušeností do skupin – letos jich je již pět. 
Studium I. cyklu trvá sedm let a končí ab-
solutoriem – sólovým nebo skupinovým 
vystoupením na akci zvané Dramaťácká 
sklizeň. Pak ještě může žák pokračovat ve 
II. cyklu. Nejedná se tedy o klasický krou-

žek, ale o mimoškolní aktivitu s osnovami, 
jasnými cíli a strukturou. Žáci platí školné 
130 Kč měsíčně.
Co se děti dramatickou výchovou mohou 
naučit? Rozhodně nejde o  šprtání role 
a hraní divadla. Na prvním místě je tvořivá 
dramatická hra a improvizace, která umož-
ní dítěti vžít se do situace „jako“ a zažít úhel 
pohledu očima jiné postavy, řešit nějaký 
problém či konfl ikt. Děti se učí komuni-
kovat, vyjádřit svůj názor, spolupracovat, 
rozvíjí se fantazie, pracuje se s kvalitní lite-
raturou, ale i s vlastními náměty, které děti 
přinášejí. Divadlo vzniká na základě potřeb 
a vybavenosti skupiny, je proto neopakova-
telné a jedinečné tak, jako každý z nás.
Co oceňují rodiče žáků, kteří chodí na dra-
maťák? Děti se podle nich již neostýchají, 
zlepšuje se jejich schopnost komunikovat, 
rozšiřují si slovní zásobu, mají možnost se 
odreagovat a „vyblbnout“, cítí se v drama-
ťáku bezpečně, nebojí se říct svůj názor, 
každý si tam přijde na své, zvedlo se jim 
nízké sebevědomí… 
Krátké povídání o dramaťáku pro Vás na-
psala také jedna bývalá žákyně, absolvent-
ka: „Do dramaťáku jsem se dostala možná 
trochu náhodou, ale musím říct, že všech-
no tam splnilo moje očekávání. Nebyl to 
pro mě jenom kroužek, ale byla jsem ob-
klopena partou lidí, ve kterých jsem cítila 
zázemí a  dobrou partu. Sice už se nemů-
žu schůzek účastnit, ale obor doporučuji, 
doporučuji a  doporučuji, podporuji a  vy-
chvaluji. Hodně jsem zlepšila své vyjad-
řovací schopnosti a umím teď vnímat svět 
kolem sebe jinýma očima.“
Zveme tímto článkem zejména letošní 
prvňáčky. Přijďte se, milí rodiče, podívat 
na Dramaťáckou sklizeň, na Den otevře-
ných dveří do ZUŠky, ale zejména vás zvu 
na ukázkovou hodinu pro nové zájemce 
u příležitosti přijímacích zkoušek do ZUŠ. 
Termín ukázkové hodiny je 6. června od 
15.30 do 16.30 – děti si budou moci pro-
hlédnout třídu dramaťáku a  vyzkoušet si 
různé zajímavé hry. 

                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 

ZŠ a ZUŠ Horažďovice pořádá 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY   

ve čtvrtek 6. června 2013 

od 15:00 do 17:00 hodin 
 
Přijímáme do oborů:  
hudebního - hra na klavír, keyboard, housle,   
                   violu, bicí, flétnu příčnou a zobcovou,  
                   trubku, trombón, kytaru  
literárně-dramatického                                                           
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zŠ komenského
soutěŽ hlídek mladýCh 
zdraVotníkŮ
V polovině dubna se vypravilo 12 mladých 
zdravotníků, kteří navštěvují zdravotnic-
ký kroužek, na soutěž Hlídek mladých 
zdravotníků do Klatov. Za hlídku 1. stup-
ně soutěžila kapitánka Eliška Maříková, 
Terezka Šafandová, Terezka Žílová, Sa-
binka Hejpetrová a  Jani Charvátová a  za 
hlídku 2. stupně kapitánka Šárka Stulíko-
vá, Kuba Mejta, Adélka Zalábská, Simča 
Škantová a Honzík Motl.
Úkoly byly letos náročné a soutěžící si mu-
seli poradit například se zlomenou čelistí, 
poraněním páteře, úrazem elektrickým 
proudem, pokousáním „zuřivým“ psem 
nebo pacientem s  cukrovkou. S  úkoly se 
vypořádali výborně a odměna byla nádher-
ná. Obě hlídky obsadily 3. místo a získaly 
bronzové medaile. Všem moc gratulujeme 
ke krásnému umístění a  těšíme v  příštím 
roce na další šikovné zdravotníky.

 ZŠ Komenského Horažďovice 

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01

okres Klatovy

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

 e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

Můžete si prohlédnout naše webové strán-
ky, kde najdete nejen fotogalerii, ale také 
průřez naší činností a  názory maminek, 
které byly ochotné něco o  dramaťáku na-
psat. Adresa: www.dramatak-horazdovi-
ce.webnode.cz
Na vaše děti se těší 

Mgr. Ivana Faltusová, 
iva.faltusova@email.cz, tel.604 421 210

moderní technologie 
v grafi ckém designu 
a gastronomii
Střední škola Horažďovice od 1. 1. 2013 
začala realizovat další projekt v  rámci 
ROP NUTS II Jihozápad pod názvem 
Moderní technologie v grafi ckém designu 
a gastronomii. 
Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky 
uměleckých a  gastronomických oborů. 
Nové vybavení odborných učeben, rea-
gující na současné technologie v  praxi, 
umožní žákům absolvovat modernizova-
né vzdělávací programy a následně se lépe 
uplatnit na trhu práce.
V prvé řadě je nutné, stejně jako v sektoru 
ziskovém, postavit do popředí zájmy a po-
třeby žáků a  jejich rodičů. Tím nejdůleži-
tějším cílem střední školy je samozřejmě 
zajistit našim žákům kvalitní vzdělání, 
po jehož ukončení se žák podle svých 
schopností a ctižádosti může rozhodnout 
– pokračovat ve studiu na vysoké škole, 
nebo využít získaných praktických i  teo-
retických zkušeností přímo v  pracovním 
procesu. Obě dvě varianty však vyžadují 
dobrou připravenost žáků, jak po teore-
tické, tak především po praktické strán-
ce. Díky projektu můžeme poskytnout 
žákům praktickou výuku v  adekvátních 
prostorách s  odpovídajícím technickým 
vybavením, které umožní jejich aktivnější 
zapojení do výuky.
Propojením s  aktuálním děním v  praxi je 
tak budeme mnohem více motivovat ke 
studiu, a  tím předcházet jejich předčas-
ným odchodům ze školy. Díky názornější 
výuce umožníme aktivnější zapojení žáků 
do praktické výuky.
Projekt podporuje jak obory umělecké, 
tak obory gastronomické. 

uměleCké obory
Žáci uměleckých oborů mají v současnosti 
k dispozici 2 grafi cké ateliéry a grafi ckou 
dílnu v  přízemním objektu vedle školy, 
v  rámci projektu plánujeme vybavit tyto 
prostory touto moderní technikou:
Tiskový plotr včetně řezací hlavy
Tento stroj slouží k  tisku a  výrobě pro-
pagačních prostředků, grafi ckých prací, 
plakátů, bannerů, fotografi ckých výstupů 

a  prezentačních tiskovin. Žáci se naučí 
pracovat s  moderní technologií a  budou 
moci na základě poptávky prezentovat své 
práce na veřejnosti. Přímo se nabízí spo-
lupráce s gastronomickými obory ve ško-
le. Žáci pro ně mohou připravovat jídelní 
menu, prezentaci jídel a  nápojů, cukrář-
ských výrobků apod.
Tiskárny
Tyto stroje umožní žákům vytvářet kva-
litní tisky, žáci mohou pracovat na zakáz-
kách typu reklamní publikace, plakáty, 
letáky, katalogy, brožury apod.
Automatizovaná řezačka
Tento stroj mohou žáci používat pro tvor-
bu paspart, řezání vizitek, kartonů, aran-
žérských pomůcek, prostorových schémat 
a  prvků a  pro další variabilní možnosti 
v obalové technice a adjustování prací.
Satinýrka 
– hlubokotiskový lis na grafi cké práce
Lis je používán jako nástroj pro tisk z výš-
ky i  hloubky. Žáci získají osobní zkuše-
nost s  těmito velmi tradičními výtvarný-
mi technikami, které mohou rozvíjet při 
svém dalším uměleckém studiu.
Tepelný lis
Tato technologie umožní žákům tisk na tex-
til, vytvoří tak další řadu propagačních pro-
středků, které mohou nabízet veřejnosti.
Tablety k počítačům
Žáci využijí tyto nové interaktivní pomůc-
ky pro zefektivnění a zkvalitnění výstupů 
své grafi cké práce. 
Žáci uměleckých oborů získají díky pro-
jektu nové zařízení v  celkové hodnotě 
1 500 000 Kč.

gastronomICké obory
Druhá část projektu je zaměřena na zvýšení 
efektivity výuky gastronomického vzdělává-
ní, a to za pomoci moderního vybavení spo-
lu s rekonstrukcí a modernizací odborných 
učeben. Žáci tak získají nové dovednosti, 
které jim umožní lépe uspět ve velké konku-
renci moderních gastronomických provozů.
Žáci gastronomických oborů při svém prak-
tickém vyučování využívají cvičnou kuchy-
ni, přípravnu studené kuchyně a  učebnu 
stolničení. Všechny tyto prostory se podaří 
díky projektu modernizovat a  zařídit nej-
kvalitnějším gastronomickým vybavením 
na současném trhu. 
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Pro cvičnou kuchyni: konvektomat s  diges-
toří, myčka s odkládacím stolem, čtyři spo-
ráky s troubou a odsáváním, pec na pizzu, 
chladicí a mrazicí stůl, kuchyňský robot, vý-
dejní stůl, fritéza, vše v hodnotě 1 300 000 Kč.
Pro přípravnu studené kuchyně: sporák 
s  troubou, myčka s  odkládacím stolem, 
nářezový stroj, kombinovaná lednice, 
malý konvektomat s digestoří, lávový gril, 
vše v hodnotě 400 000 Kč. 
Pro učebnu stolničení: kávovar s  mlýn-
kem na kávu, pokladní systém obsluhy, 
flambovací vozík s vybavením, vše v hod-
notě 350 000 Kč.
V modernizovaných prostorách proběhnou 
ještě stavební úpravy v hodnotě 480 000 Kč.
Celková dotace pro gastronomické obory 
činí 2 500 000 Kč.
Věříme, že realizace tohoto velkolepého 
projektu zajistí naší škole uznání a  zájem 
široké veřejnosti a  umožní našim žákům 
získat cenné zkušenosti, které zvýší jejich 
šance na současném trhu práce. 

 Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

moderní vyučování
Střední škola Oselce se v  letošním školním 
roce zapojila do programu EU – Peníze 
středním školám, a  to projektem Moder-
nizace výuky všeobecných a  odborných 
předmětů. Co vlastně tato modernizace při-
náší? Tím nejdůležitějším je výuka prostřed-
nictvím digitálních učebních materiálů. 
V dnešní době již nemohou tištěné učebnice 
jako jediný zdroj materiálů pro výuku posta-
čovat, a tak jsou doplňovány, někdy zcela na-
hrazovány právě digitálními materiály. 
Aby se výuka nestala pouhým výkladem uči-
tele a mohli se na ní podílet i sami žáci, byly 
na našich školách, v  Oselcích i  Blovicích, 
zřízeny multimediální učebny. Na rozdíl od 
těch, které jsou pořízeny již z  předchozího 
projektu EU a  slouží především odborné 
výuce na truhlárně, mohou tyto využívat 
učitelé při všech předmětech. 
Protože se v dnešní době stalo samozřejmostí 
ovládání IC techniky a  komunikace v  cizím 
jazyce (v našem případě v angličtině a něm-
čině), slouží jedna z  učeben zároveň jako 
počítačová a jazyková. K tomu byly pořízeny 
speciální programy a  vybavení, což umož-
ňuje každému žákovi bezprostřední kontakt 
přímo s učitelem, aniž by byl rušen ostatními. 
Velkým přínosem pro řemeslné obory je 
možnost rýsování v konstrukčním 2D & 3D 
programu progeCAD. Zatím je tento pro-

gram využíván v truhlářských oborech, v bu-
doucnu jej budou používat i ostatní obory. 
Tím ale modernizace naší školy nekončí. 
V současné době je v jednání další projekt, 
v rámci kterého bychom mohli odborný vý-
cvik obohatit o CNC stroje.
V  případě zájmu o  studium na SŠ Oselce 
(čtyřleté obory s  maturitou uměleckoře-
meslné zpracování dřeva a  uměleckoře-
meslné zpracování kovů) nebo o  některý 
z  učebních oborů s  výučním listem (truh-
lář, opravář zemědělských strojů, mechani-
k-opravář motorových vozidel) se můžete 
podívat na stránky www.stredniskolaosel-
ce.cz, nebo ještě lépe, navštivte nás v  kte-
rýkoliv všední den. Výhodou je, že uvidíte 
naše žáky při práci, prohlédnete si školu při 
běžném provozu a aktuálně uvidíte i letoš-
ní výrobky našich maturantů. Těšíme se na 
vaši návštěvu. 

 Lucie Staňková, SŠ Oselce

milé maminky, 
přijďte se podívat a pohrát si s vašimi malými 
dětmi do našeho Mateřského centra Dráč-
kov. Setkáte se s dalšími maminkami a jejich 
dětmi, společně si zacvičíme, zazpíváme. 
Žižkova ulice, bývalý katastrální úřad, 
www.drackov.webnode.cz 
otevírací doba:
Po  9.00–12.00 
Út  9.00–12.00 
St  9.00–12.00 
Čt  9.00–12.00 
Pá  9.00–12.00 
Jelikož odpoledne máme v  Dráčkově ne-
využité, nabízíme vám možnost uspořádat 
přednášku, dětskou párty, různé sezení, 
cvičení nebo výuku apod. za velmi příznivý 
poplatek. 
Kontakt: jitka.chalupna@centrum.cz
Přijďte se k nám podívat – všichni z Dráč-
kova.

Co je u nás nového?
5. června (9–12 hod.) pořádáme Miniden 
v Kulturním domě v Horažďovicích. Děti 
zde budou soutěžit na několika stanoviš-
tích a  budou si moci vybrat jednu z  více 
cen. Bude zde vytvořena i  malá herna pro 
děti, občerstvení apod., zveme Vás na velmi 
zajímavé a zábavné dopoledne. 

Jitka Chalupná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřské centrum Dráčkov 3,

DĚTSKÝ „mini“ DEN
Soutěže a všechny aktivity přizpůsobeny

                         ve

                                     
Více 

Mateřské centrum Dráčkov 3,
pořádá 

DĚTSKÝ „mini“ DEN
Soutěže a všechny aktivity přizpůsobeny pro děti do 5ti let

ve středu 5. 6.   od 9.00 do 12.00 hod

                                     v Kulturním domě Horažďovice.
Více info: www.drackov.webnode.cz     

               

Rodinné vstupné: 50,- Kč 

 

Mateřské centrum Dráčkov 3,o.s. 

DĚTSKÝ „mini“ DEN 
pro děti do 5ti let. 

od 9.00 do 12.00 hod. 

Kulturním domě Horažďovice.  

kroužek mladých 
hasičů 
V  rámci hasičské soutěže dospělých na 
Panské zahradě v sobotu 4. května, která 
se konala v Horažďovicích při příležitosti 
135. výročí založení místního Sboru dob-
rovolných hasičů, proběhla také soutěž 
v požárním útoku mladých hasičů. Účast-
nila se dvě družstva z Kejnic a jedno druž-
stvo domácích. Horažďovičtí se umístili 
na druhém místě. Byla to pro nás skvělá 
„generálka“ před okresní soutěží Plamen, 
která se konala za dva týdny.

plamen 2013
V sobotu 18. 5. se v Žihobcích konala závě-
rečná soutěž okresního kola celoroční hry 
Plamen 2013, které se zúčastnilo 42 druž-
stev starších a 12 družstev mladších mla-
dých hasičů. My jsme jeli soutěžit se dvě-
ma devítičlennými družstvy – starších 
a  mladších. V  sobotu ráno jsme se sešli 
v hasičské zbrojnici, naložili jsme všechno 
potřebné vybavení na káru, nastoupili do 
Avie a Ara a vyrazili směrem na Žihobce. 
Soutěž se konala od devíti hodin. Po za-
hajovacím nástupu a  úvodním slovu po-
řadatelů jsme začali soutěžit. Absolvovali 
jsme celkem čtyři disciplíny – útok CTIF 
(požární útok s překážkami), štafetu dvo-
jic, štafetu 4×60 m a požární útok. V první 
disciplíně jsme moc neuspěli, tudíž jsme 
se museli o to více snažit v těch ostatních. 
Další výkony už byly perfektní, takže se 
družstvu mladších podařilo obsadit skvělé 
druhé místo. V kategorii starších byla vět-
ší konkurence, takže naše družstvo těžko 
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mohlo předstihnout družstva s  výrazně 
vyšším věkovým průměrem členů. I přes-
to obsadili pěknou 35. příčku. Ozdobeni 
stříbrnými medailemi a pohárem, plni zá-
žitků a  unaveni po celodenním soutěžení 
jsme se vrátili zpět do Horažďovic, kde už 
nás čekali rodiče, aby nás pochválili za pa-
rádní úspěch.

Lucka K.

sbor dobrovolných 
hasičů
Ve čtvrtek 24. dubna se konalo setkání členů 
aktivu zasloužilých hasičů z  celého okresu 
od 9 hodin ve vinárně hotelu Rozvoj v Kla-
tovech. Na toto setkání jsou zváni všichni 
členové tohoto aktivu, které sbory dobro-
volných hasičů nahlásily od začátku, kdy byl 
klub založen, a to bylo v roce 1996. 
Po zahájení a přivítání následovala zpráva 
vedoucího aktivu o  činnosti klubu za rok 
2012, vyhodnocení soutěží, oslav a okres-
ního plesu, který se konal v Hlavňovicích. 
Byl odsouhlasen jednodenní zájezd na vý-
stavu do Čimelic na 22. srpna. Následova-
la vystoupení jednotlivých hostů a vedou-
cích odborných rad mládeže, žen, velitelů 
a  kontrolní rady. Po těchto zprávách byl 
předán jubilantům pamětní list, ženy ob-
držely kytičku a proběhla bouřlivá disku-
se. Na závěr bylo podáno občerstvení. 
V  rámci oslav 135. výročí založení sbo-
ru v  Horažďovicích se konala na Zářečí 
v Panské zahradě 4. května okrsková sou-
těž s  těmito výsledky: místo první patří 
hasičům z  Hejné II. s  časem 105 vteřin 
(časy zaokrouhluji), druhé místo obsadilo 
družstvo z  Kejnic a  třetí skončil Boubín 
I. Tato tři družstva postupují do vyššího 
kola. Čtvrtí byli hasiči z  Horažďovic (130 
vteřin), páté družstvo z  Veřechova, šestá 
Hejná I., sedmý Komušín, osmý Boubín 
II., deváté Velké Hydčice, desátá byla Lho-
ta Horažďovická I., jedenácté družstvo 

z  Třebomyslic a  dvanáctá Lhota Horaž-
ďovická s časem 250 vteřin. Mimo soutěž 
se zúčastnilo družstvo z  Mířenic. Rozdíl 
mezi prvním a  posledním družstvem byl 
145 vteřin. Soutěž zpestřila také dvě druž-
stva z Kejnic a jedno z Horažďovic. 
Okresní oslavy hasičů a oslava sv. Floriána 
se konaly v  sobotu 11. května a  byly spo-
jené s  oslavou 110. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Zavlekově. Součástí 
programu byl průvod obcí, kladení věnce 
k pomníku padlých, vystoupení dětí, krát-
ké proslovy, mše svatá a ukázky historické 
a  současné techniky. Hasičské prapory, 
kterých bylo neseno 27, starosta sboru 
a obce v kostele dekoroval.

 Karel Halml 

klub „nebuď sám“
Srdečně zveme na zajímavé akce, které 
pro Vás chystáme. 
4. 6. úterý – Posezení s harmonikou. Oblí-
bení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jí-
delně DPS Palackého od 15.00 hod. Přijďte 
se pobavit a poslechnout si hezké písničky, 
které opět uslyšíme až po prázdninách! 
10. 6. pondělí – Holky v  akci. Pokraču-
jeme v  cyklu společného pečení, kde vy-
zkoušíme osvědčené recepty z  našich do-
mácností. Pečení zakončíme posezením 
při kávě a  ochutnávkou našeho díla. Za-
čínáme ve 13.30 v jídelně DPS Palackého.
12. 6. středa – Turnaj v žolících. Všech-
ny, kteří by chtěli vyzkoušet své hráčské 
dovednosti, zveme do DPS Loretská 1071 
od 10 hodin ke hře Joker (slangově žolíky). 
Občerstvení zajištěno!
17. 6. pondělí – čeština pro cizince aneb 
jak jsem učila cizince česky. Zveme Vás na 
zajímavé vyprávění Mgr. I. Kačurové o  je-
jích zážitcích s výukou češtiny pro cizince. 
Akce se uskuteční ve společenské místnosti 
ve 4. patře DPS Palackého od 14.00 hod. 
19. 6. úterý – Výlet – Kdyně. Navštivte 
spolu s námi Muzeum Příhraničí a místní 
synagogu. Poté nás čeká rozhledna Koráb 
a  nebude chybět ani oblíbené posezení 
v  cukrárně ve Kdyni. Odjezd v  8.00 hod. 
od DPS Palackého 1061. Příspěvek na do-
pravu je 100 Kč. Zájemci hlaste se v kan-
celáři OCH. Telefon: 376 512 596 
20. 6. čtvrtek – Toulky městem – projekt 
„Seniorům Dokořán“. Procházka s  pa-
nem Václavem Trčkou spojená s vyprávě-
ním o  historii Horažďovic. Tentokrát se 
vydáme na památný vrch Prácheň. Sraz 
zájemců bude v  8.30 hod. před městskou 
knihovnou. Obyvatelům DPS nabízíme 

možnost dopravy autem (odjezd v  9.15 
hod. – nutná předchozí domluva!). 
26. 6. středa – Turnaj v žolících. Všech-
ny, kteří mají rádi deskové hry, zveme do 
DPS Loretská 1071 od 10 hodin ke hře Jo-
ker (slangově žolíky). Nebude chybět ani 
malé pohoštění. 
27. 6. čtvrtek – česko – otázky a  odpo-
vědi. Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti 
o České republice zábavnou formou. Jídel-
na DPS Palackého od 13.30 hod. 
Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za 
fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.

 Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

devadesátiny Ing. karla 
Jiřího němce, Csc. 
20. června letošního roku se dožije devade-
sáti let čestný občan našeho města Ing. Ka-
rel Jiří Němec, CSc.
Narodil se v Horažďovicích jako druhý syn 
učitele Karla Němce a Bohuslavy Němcové. 
Celé své dětství a  mládí prožil v  intelektu-
álním prostředí harmonické rodiny, které 
bylo základem jeho vzdělání a hodnotových 
měřítek. V  letech 1929–1934 navštěvoval 
obecnou školu chlapeckou v Horažďovicích 
a středoškolská studia ukončil v roce 1942 
maturitou na gymnáziu v Sušici. V té době 
byl jeho zálibou sport a řadu let byl členem 
místní skautské organizace založené Jose-
fem Pavlem a Jaroslavem Cvachem. O škol-
ních prázdninách, prožívaných na samotě 
v  Oseku, poznal díky svému otci dokonale 
přírodu a  jeho přáním bylo stát se středo-
školským učitelem přírodopisu a tělocviku. 
Německá okupace, uzavření vysokých škol 
a druhá světová válka však rozhodly jinak.
V letech 1942–1944 K. J. Němec absolvoval 
abiturientský kurz strojnický při vyšší prů-
myslové škole v  Praze, zakončený druhou 
maturitou. Během tohoto studia byl v  akci 
„Technische Nothilfe“ nasazen po dobu 
pěti měsíců na nucené práce do Berlína, kde 
opravoval střechy poškozených vládních 
budov a prožil období nejtěžších spojenec-
kých náletů.
Po návratu domů a  ukončení studia na-
stoupil do zaměstnání v  Českomoravských 
strojírnách v Praze Libni, kde pracoval v od-
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dělení Technického výzkumu ČKD. Tam se 
specializoval na obor dynamiky pístových 
spalovacích motorů. V  únoru roku 1954 
spoluzaložil specializovaný Výzkumný ústav 
naftových motorů, kde Ing. Němec pracoval 
až do svého odchodu do důchodu v roce 1983 
a vypomáhal ještě dalších sedm let. 
Karel Jiří Němec absolvoval při zaměstná-
ní Fakultu strojního a  elektrotechnického 
inženýrství ČVUT v  Praze a  v  roce 1972, 
po studiu vědecké aspirantury a  obhajobě 
disertační práce na téma „Silikonové tlu-
miče torzních kmitů naftových motorů“, 
se stal kandidátem technických věd (CSc.). 
Jako samostatný a později vedoucí vědecký 
pracovník zastával m.j. funkce vedoucího 
odboru Teoretického výzkumu VÚ ČKD 
a předsedy Vědecké rady. Byl hlavním řeši-
telem několika dlouhodobých výzkumných 
projektů v oboru teorie a stavby naftových 
motorů a  specialistou na dynamiku a  pev-
nost pístových strojů a  soustrojí. Aktivně 
se účastnil řady mezinárodních sympozií 
a zastupoval ČKD na odborných jednáních 
i v zahraničí. Je autorem několika patentů, 
zpracoval na 300 technických a  výzkum-
ných zpráv, byl oponentem, konzultantem 
a recenzentem diplomových a disertačních 
prací, odborným poradcem a  expertem. 
Po řadu let působil jako školitel vědeckých 
aspirantů a  člen redakční rady Technické-
ho sborníku VÚ ČKD, do kterého přispíval 
svými články. Je autorem nebo spoluauto-
rem několika desítek odborných pojednání 
v našich i zahraničních časopisech, zpraco-
val větší počet hesel do vícedílného Tech-
nického slovníku naučného a  dvoudílné 
Malé technické encyklopedie. Jeho stěžejní 
prací je 100 stránkový atlas poruch kluz-
ných ložisek.
Své přání z mládí být pedagogem realizoval 
K. J. Němec alespoň částečně jako externí 
přednášející na několika školách a kurzech. 
Je autorem a  spoluautorem dvou vysoko-
školských skript, za svou odbornou a peda-
gogickou činnost obdržel několik čestných 
uznání, diplomů a medailí.
V roce 1946 se K. J. Němec oženil s Ludmi-
lou Sudovou, svůj domov si založili v Praze, 
kde se jim též narodila dcera Ludmila. Vo-
jenskou prezenční službu v délce dva a čtvrt 
roku K.  J. Němec absolvoval při přerušení 
studia na ČVUT v  letech 1951–1954 jako 
mechanik proudových letounů. V  té době 
zpracoval několik učebních textů pro ško-
lení leteckých mechaniků a  směrnice pro 
nivelování letounu MIG 21.
Od roku 1975 se Ing. Němec soustavně 
věnuje také mineralogii, spolupracuje s mi-
neralogicko-petrologickým oddělením 
Národního muzea a  publikuje v  Bulletinu 
muzea. Několik souborů nerostů věnoval 
školám (gymnáziu v Truhlářské ul. v Praze 
1, gymnáziu v  Sušici) a  muzeím (Národ-
nímu muzeu v  Praze, Městskému muzeu 

v Horažďovicích).
Od roku 1990 se K. J. Němec věnuje kultur-
ně-historické práci pro své rodné město Ho-
ražďovice. Navázal na dílo svého otce a  po 
několikaletém bádání v městských a muzej-
ních archivech zpracoval studie o městském 
znaku, vzniku a vývoji názvu města, o histo-
rii horažďovických zvonů a o životě a díle ně-
kterých významných rodáků (rod Hollarů, 
Jan Sofron Kozák, František Kaska), které 
byly publikovány v brožurkách vydávaných 
za účelem povznesení kulturní úrovně měs-
ta. Zpracoval studii o horažďovické sirkárně 
z let 1879–1898, je autorem ideového návr-
hu na výzdobu nových zvonů pro věž kostela 
sv. Petra a  Pavla, své příspěvky zasílá i  do 
Horažďovického obzoru. Zasloužil se o pro-
pagaci našeho města ve vlastivědném spol-
ku Pražský Sušičan a na několika význam-
ných pražských výstavách. 
V  panu Ing. Němcovi je hluboce zakotvený 
odkaz horažďovického domova, často se 
k němu vrací a podobně jako dříve jeho otec 
Karel Němec i bratr prof. Jaroslav Němec se 
snaží v obyvatelích města evokovat pocit sou-
náležitosti a hrdosti na minulost i současnost 
místa, v  němž žijí. V  roce 1999 se stal Ing. 
Karel Jiří Němec, CSc. rozhodnutím zastupi-
telstva čestným občanem města Horažďovic.
S  blížícím se jubileem pana Ing. Něm-
ce a  s  vděčností za jeho práci mu přejme 
všechno dobré, zdraví, stálý optimismus 
a spokojenost.

 VáclavTrčka 

turisté oslavují 55 let
26. srpna 1958 byl založen v Horažďovicích 
turistický oddíl tělovýchovné jednoty Tat-
ran. Předsedou oddílu byl zvolen pan Fran-
tišek Mudra a  pánové St. Zdvořáček, K. 
Mrskoš, J. Šochman, F. Tichý a paní Anna 
Ptáková byli zvoleni dalšími funkcionáři tu-
ristického oddílu.
První výlet se konal 14. září 1958. Vedl po 
šumavském hřebenu Zelená Lhota a dále na 
Prenet, Můstek, Pancíř, a Špičák. Účastnilo 
se 12 osob, které vedl J. Šochman. Odbor 
měl od založení asi 30 členů a jeho činnost 
pokračovala pořádáním vycházek po okolí, 
výletů na Šumavu a spolupořádáním něko-
likadenních zájezdů. Tyto zájezdy se konaly 
například do Vysokých Tater s  výjezdem 
do Polska, do Krkonoš, Jeseníků, Beskyd, 
Krušných Hor a také se konala vůbec první 
výprava na Plešné jezero. 
Od roku 1963 byl předsedou Josef Šochman 
a  později se jím stal Karel Vaněk. Členové 
oddílu se také účastnili zimních a  jarních 
okresních turistických srazů a celostátních 
srazů, například srazy Vysočina 1963, Ge-
rava 1964, Tály s  pochodem po hřebenu 
Nízkých Tater 1965, Duchoňka 1966, Šu-
gov 1967 a dalších. V roce 1967 byl změněn 

název na odbor turistiky TJ Sport. 
V  roce 1966 společně s  místní vojenskou 
posádkou pořádali turisté dálkový pochod 
Horažďovická Padesátka. Od tohoto roku 
se pochod pořádá každý rok bez přeruše-
ní. V  letošním roce připravil Klub přátel 
Horažďovické padesátky společně s turisty 
odboru již 48. ročník.
V  sedmdesátých letech vydával odbor tu-
ristiky pro své členy Občasník, ve kterém 
seznamoval s  prací odboru. V  roce 1974 
pomáhali členové při organizaci letního 
přechodu Šumavy nazvaného S  batohem 
Šumavskými hvozdy z Volar do Domažlic. 
V roce 1983 založil aktivní turista František 
Moser odbor turistiky v  Divadle J. K. Tyla 
v Plzni. Od té doby se účastnili členové obou 
odborů společně různých akcí – zájezdu do 
Nízkých Tater nebo srazu turistů v Českém 
Krumlově. 
Turisté z Horažďovic také pořádali v letech 
1986-2006 silniční běh Horažďovice – Rabí 
a od roku 1994 pořádají podzimní Běh ko-
lem Práchně. Tradiční akcí je i Prvomájový 
pochod do Střelských Hoštic a  Silvestrov-
ský pochod do Velkých Hydčic a  přes Prá-
cheň zpět do Horažďovic. 
Dnes má KČT odbor Horažďovice 40 členů 
a  předsedou je Jiří Zich. Turisté se zúčast-
ňují celorepublikových i  oblastních turis-
tických akcí. Akce odboru připravují každý 
měsíc a seznamují s nimi členy KČT a oby-
vatele města ve vývěsní skříňce u  Červené 
brány. 
KČT odbor Horažďovice má také své webo-
vé stránky http://kcthorazdovice.webnode.
cz, kde informuje o připravovaných a usku-
tečněných akcích. 
U příležitosti 55. výročí založení turistické-
ho oddílu v  Horažďovicích připravil odbor 
na 22. června 2013 společně s KČT Divadlo 
Plzeň pochod Prácheňským krajem. Na 
tuto akci zveme všechny příznivce turistiky.

 Marie Šimonová, KČT odbor Horažďovice

parčík
V sobotu ve tři odpoledne jednoho krásného 
jarního dne roku 2013 jsem se snažil na ho-
ražďovickém náměstí udělat pár fotek. Za-
stavila mě paní a ptá se: „Dobrý den, prosím 
vás, kde bych si tady v  „centru“ mohla dát 
dobrou kávu?“ Chvíli jsem váhal a pak poví-
dám: „Milá paní, na kávu my tady „v centru“ 
kašlem, ale máme tady hezký parčík. Jenže 
on není tak hezký jako jiné parčíky, co tu 
máme, takže všichni, co jsou v parčíku v ten-
to hezký jarní den, tak nejsou zrovna v tom 
parčíku na tom náměstí, a  tím pádem tady 
není ani důvod otevřít kavárnu a  vyndat 
stolky ven, protože jediné, co můžete pak od 
stolků vidět, je rozbitý asfalt, umolousaný 
trávníček, nehezké pahýly stromů, ošklivé 
lavičky a  plesnivějící fasáda kostela zarůs-
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tající jehličím, eventuelně nadčasově ne-
hezké nástěnky, les dopravních značek – to 
vše v  obležení plůtků z  pichlavého trní…“ 
Chvíli valila oči, pak se začala smát a poví-
dá: „To jste vystihnul přesně, a  já myslela, 
že jste místní, když tady fotíte.“ Už jsem to 
nerozváděl a  poslal jsem jí do hotelu Mari-
lyn Monroe označeném jako hotel Prácheň. 
Byla z toho dost rozpačitá… já taky. A nejen 
proto, že se za místního stále považuji.
Výše zmíněná historka ukazuje několik věcí, 
ze kterých opravdu radost nemám. V první 
řadě je to cynický smutek, kterému jsem 
propadl, když jsem měl odpovědět na ba-
nální otázku bez zaváhání a hrdě, že „v Ho-
ražďovicích si můžete dát dobrou kávu kde-
koliv, záleží, na co chcete mít při pití kávy 
zrovna výhled“. Bylo mi trapně, že máme 
náměstí v sobotu odpoledne bez života, že je 
jakoby „zavřené“.
Dále jsem byl překvapen, jak kritický postoj 
jsem si vybudoval skrze úvahy o náměstí, je-
hož mrtvolnost jsem jakožto teenager pose-
dávající na kašně kvitoval s povděkem (nic-
méně pro rande za bílého dne bych v  těch 
časech stejně zvolil některý z  těch jiných 
a lepších parčíků).
A také mi došlo, že je velmi iritující, když člo-
věk veřejnému prostoru „nerozumí“ – nechá-
pe důvody existence určitých prvků v tomto 
prostoru. A jsem u toho: Jestliže se nespoko-
jím s výkladem, že to, co je na náměstí, je par-
čík – protože funkce parku podle mne nemá 
a neplní, dostávám se do situace, kdy prostě 
nechápu, co to je, proč to tam je, a  hlavně: 
čemu to slouží, či sloužit mělo. Z  hlediska 
funkce pak na to nahlížím skrze svou osobní 
zkušenost a souvislosti, které jsou mi známy.
Často zaznívá neprůstřelné tvrzení, že 
„naše horažďovické náměstí s parčíkem má 
svou historickou podobu z  roku 1941“. Má 
to asi vytvořit dojem, že parčík na náměstí 
je historicky stvrzenou konstantou stej-
ně jako kašna, či morový sloup. Když však 
vezmu v úvahu, že rok 1941, kdy byl parčík 
na náměstí instalován (za součinnosti obce 
a Okrašlovacího spolku v Horažďovicích*), 
byl rokem, kdy nacisté zuřivě zavírali (ne-
jen) vysoké školy a  celkově s  maximálním 
úsilím eliminovali veřejný (občanský, spol-
kový) život – tedy i veřejné prostory, nabízí 
se celkem logické vysvětlení, že instalace 
parčíku měla působit přesně opačně, než 
bychom si to přáli dnes, kdy nejsme oku-
pováni a  nemusíme se obávat vycházet na 
ulici, nemusíme se schovávat a bát se potkat 
jeden druhého. Nelze totiž předpokládat, 
že tehdejší vládnoucí garnitura instalovaná 
na obecním úřadě chtěla zřízením parčíku 
rozpoutat nějakou urbanistickou sabotáž 
proti nacistickému režimu. Koneckonců to 

ani nemusel být agilní nápad někoho z úřa-
du, mohlo to přijít „zvenku“. Jak ukazuje 
i  současnost (nejen na chronicky známém 
půdorysu nakládání s  dotacemi EU), vždy 
se najde někdo „místní“, kdo se rád (s vidi-
nou vlastního profitu) zhostí sebevětší pi-
tomosti. Skrze uvedené výše tedy nemohu 
přijmout tvrzení, které staví parčík na roveň 
skutečným historickým ikonám města.
Po válce bylo určitě mnoho jiných, důležitěj-
ších věcí, které bylo potřeba dát do pořádku, 
a  tak parčík přežil do doby nástupu další 
diktatury, o  které je známo, že nacistické 
„know-how“ ráda brala za své a  dováděla 
k zvrácené dokonalosti (pakliže ho již před 
válkou nepomáhala v  rámci sovětsko-ně-
meckého přátelství utvářet). V  padesátých 
letech byl vybudován „ostrov“ kolem moro-
vého sloupu – snad aby se dalo zorganizovat 
parkování a  na náměstí mohly vzniknout 
„silnice“, „cesty“, či „ulice“ (ani jedno to 
slovo se mi nezdá přesným pojmenováním 
tohoto jevu). Parčík se stal v  pojetí komu-
nistického urbanismu jakýmsi posvátným 
hájem uprostřed města, kam se kladly věnce 
a vystrašeným obloukem se obcházela hvěz-
da vysazená z rudých tulipánů (či podobné 
budovatelské zahradní kreace). Jednou roč-
ně se parčík objel zemědělskou a jinou tech-
nikou nazdobenou břízkami a  krepovým 
papírem, obešel mávátky poníženým davem 
obyvatel… a vůbec… na základě souvislostí 
a z nich pramenící „osobní vztah k parčíku“ 
mohl v té době dlouhodobě pozitivně rezo-
novat jen u duševně nemocného jedince. Je 
jen krutě cynické, že uprostřed parčíku stojí 
pomník padlým ve světových válkách, jehož 
odhalení v  roce 1947 byla přítomna JUDr. 
Milada Horáková, kterou režim pár let nato 
(justičně) zavraždil.
Netvrdím, že výše zmíněné nevnímá někdo 
úplně opačně nebo minimálně výrazně jinak. 
Chápu, že období, kdy je člověk mladý, zůstá-
vá v naší paměti zapsáno vždy jako „čas, kdy 
bylo všechno krásný a skvělý“. Člověk by však 
měl toto brát jako milosrdný klam a  nikoliv 
jako potvrzení, že „opravdu bylo všechno 
krásný a skvělý“, a že to, co nám ten čas při-
pomíná, by mělo zůstat tak, jak to je. Ustrnuli 
bychom v šíleném skanzenu.
Když jsem náměstí při fotografování ob-
cházel, protože jsem chtěl vyfotit každou 
fasádu náměstí zvlášť, uvědomil jsem si, že 
pokud by prostor nebyl ucpán parčíkem, 
náměstí by vlastně bylo celkem roztomilé, 
že není zdaleka tak obrovské a prázdné, jak 
působilo na vizualizacích rekonstrukce od 
architektů Bízy a  Kožnara (Atelier 25). Že 
je v dobrých proporcích vůči fasádám domů, 
úřadu a kostelu – všechno, co teď vidět není 
a  čemu parčík brání, aby bylo vnímáno, by 
najednou ukázalo všechny své kvality v ne-
čekaných a dávno zapomenutých souvislos-
tech. Při východu od kostela nebo ze zámku 
by se náměstí otevřelo v celé své ploše a láka-

lo by ke vstupu do prostranství. Při stoupání 
vzhůru zámkem by vstup do náměstí byl dů-
stojným vrcholem té cesty. Možnost vydat 
se z jakéhokoliv bodu náměstí kamkoliv, a to 
PŘÍMO, je opět zcela neznámý pocit, který 
mi parčík nesmyslně upírá. Potenciálně sil-
né dominanty náměstí jako je kostel, kašna, 
ale i  samotná budova dnešního městského 
úřadu – to všechno nemá možnost kvůli 
parčíku zasáhnout do prostoru náměstí ve 
své plné síle a měřítku. Když jsem uvažoval, 
jak bych přítomnost parčíku vnímal jako ob-
chodník, který samozřejmě chce, aby jeho 
podnik (obchod, kavárna, restaurace atp.) 
na náměstí svou fasádou lákal co nejvíce lidí 
k návštěvě, opět bych musel parčík prohlásit 
za dílo šílence, který chce všechny obchodní 
aktivity z  náměstí vytlačit. Když pak však 
není těch, co by na náměstí nabídli třeba tu 
kávu s posezením a výhledem na prostran-
ství náměstí, proč by tam pak chodil někdo 
na kávu? Proč by pak někdo vyndaval ven 
slunečníky, stolky a  židličky? Začarovaný 
kruh se uzavírá…
Pak je tu další věc: V rámci diskuze o podobě 
náměstí se úplně (a  možná i  účelově) opo-
míjí, že součástí řešení vypracovaném Ate-
lierem 25 bylo propojení náměstí s dvorem 
pivovaru, který ač je situován téměř v  cen-
tru města, je momentálně odtržený a nemá 
adekvátní využití (stejně jako celý pivovar). 
Součástí zmíněného řešení bylo i  napojení 
na upravené zámecké terasy, které mohou 
plnit funkci zóny odpočinku mnohem lépe 
než jakýkoliv trávník přímo na rynku.
Úplně mimo rámec tohoto textu ponechám 
dopravní značení, změť šipek, cedulí a ohav-
ných nástěnek (tu radniční nevyjímaje). Tato 
rakovina městského mobiliáře (kterým netr-
pí zdaleka jen náměstí) je pro mě jen potvr-
zením nefunkčnosti prostoru náměstí, pro-
tože pocit, že tomuto prostoru nerozumíme, 
nevyznáme se v něm, nikdo nikam nemůže 
dojít a trefit bez menší bojovky, v nás pocho-
pitelně je a narůstá zcela právem.
Mimo rámec tohoto textu také nechám úva-
hy, které by celou problematiku horažďovic-
kého náměstí s  parčíkem smrskly na „účet-
nickou“ rétoriku, kolik co bude stát a kdo co 
chce při tom ukrást. Podsouvání těchto úvah 
má jen odvádět pozornost a probouzet nízké 
pudy. Čímž zároveň nechci popřít, že ekono-
mický faktor řešení náměstí je součástí úvah 
o tomto řešení. Jen to není možné redukovat 
pouze na otázku momentálního městského 
cashflow, protože náměstí není rohlík, který 
kupujeme, abychom ho snědli.
Závěrem jen tolik, že pokud skutečně obyva-
telé (občané) Horaždovic chtějí mít „náměs-
tí s parčíkem“, které je rarita, protože je pro 
ně důležité „mít nějakou raritu, kterou nikdo 
jiný nemá“, tak ho mají již dávno. Pokud to 
chtějí ještě více zdůraznit, pak je vytvoření 
symbolické Čeňkovy Pily uprostřed parčíku 
zajisté dobrou cestou, jak na to. Jsem proti 

* Situaci r. 1941 v Horažďovicích stručně a fakticky 
popisuje třeba kapitola „1941“ v  brožuře „II. SVĚ-
TOVÁ VÁLKA NA HORAŽĎOVICKU“ vydané 
Městem Horažďovice v květnu 2010.
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takovému zacházení s veřejným prostorem, 
protože je to trapné, hloupé a z dlouhodobé-
ho hlediska i krajně nezodpovědné.
Naproti tomu práci architektů Bízy a Kožna-
ra (Atelier 25) vnímám jako důstojnou (a mo-
mentálně i jedinou) snahu se s problematikou 
náměstí odborně a zodpovědně vypořádat.

 MgA. Pavel Svoboda

západočeské sdružení 
obrany spotřebitelů, 
o. s.
Majerova 4, Plzeň – Bory
poradna otevřena: Po a Čt 15.–17. hod.
tel. poradna: 721 950 431-432
přístupná pondělí až pátek od 10–18 hod.
www. spotrebitele.org
e-mail: poradna@spotrebitele.org
V  bezbariérové poradně poskytujeme bez-
platnou poradenskou činnost pro spotřebi-
tele v  řešení jejich problémů. Tuto činnost 
poskytujeme také přes náš e-mail a i na te-
lefonické dotazy.
Pomáháme s  řešením sporů mezi spotře-
biteli a  prodejci či zhotoviteli. Provádíme 
přednáškovou činnost i besedy s veřejností.
Ve spolupráci s médii podáváme informace 
o  právech spotřebitelů čtenářům a  poslu-
chačům.
Jsme schopni poskytovat poradenskou 
činnost i  pro podnikatele. Spolupracuje-
me se státními i neziskovými organizace-
mi ke zlepšení tržních vztahů.
Tato činnost je zajišťována hlavně díky po-
moci Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

kultura V okolí 

Štíty stříbrného 
lva 2013 – hrad 
Velhartice
Rád bych vás pozval na jedinečnou akci, 
která se o  víkendu 7.–9. června uskuteční 
na státním hradě Velhartice. III. ročník Štítů 
stříbrného lva nabídne kromě tradičně úžas-
ných lidí kolem Hradeckého dvora královny 
Alžběty Richenzy (www.hradeckydvur.cz) 
i  účast německého klubu „living history“ 
Die Reisecen (www.die-reisecen.de). 
A na co se můžete těšit? Vrátíte se přímo do 
časů vlády Lucemburků v  českých zemích. 
Čeká vás dobové vojenské a  hospodářské le-
žení pod hradem, silná vojenská posádka, 
ukázky bojových formací, ale i jídla a oblečení. 

atrium cup 2013
5. 7. se uskuteční 15. ročník turnaje 

v malé kopané v Třebomyslicích.
Zápis týmů možný na trebomyslice@

centrum.cz, nebo 606 683 915.
Po skončení turnaje taneční zábava!

Srdečně zve SDH Třebomyslice

      SDH Bezděkov pořádá

v sobotu 20.7.2013 od 14,00 hod.

tradiční VEPŘOVÉ HODY
    K tanci a poslechu hraje

 populární jihočeská dechovka

   DOUBRAVANKA

Z reality 21. století se ocitnete přímo v době 
po roce 1300! Těšíme se na vás!

 Mgr. Lukáš Kopecký

Víte k čemu slouží prostata, jaké potíže dělá, jak se léčí její 
onemocnění? Proč je důležitá prevence a pravidelné prohlídky 
nad 50let? Že i bolest kostí může souviset s prostatou? Nebo 

máte sami potíže či vlastní otázky? 
 

Pokud tomu tak je, zveme všechny zájemce na přednášky se 
společným tématem: 

PROBLEMATIKA ONEMOCNĚNÍ PROSTATY 
 

Zahájení 6.6.2013 v 18:00 ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Horažďovice 

Přednášející a témata: 
Prim MUDr. Leoš Handrejch : Urologie v Nemocnici Písek, 

a.s. - minulost a současnost 
MUDr. Jiří Ladman : Prostata, hyperplazie prostaty a její 

léčba 
MUDr. Marek Koch : Karcinom prostaty a možnosti léčby. 

As. MUDr. Libor Šafařík CSc, FEBU : Novinky v léčbě 
problematiky onemocnění prostaty,  poznatky z konference 

v USA – San Diego 
 

Na přednášky Vás zve Město Horažďovice a Nemocnice Písek a.s. 
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záVěrečné 
zamyŠlení 

agresivní děti 
V poslední době jsem se více než dříve setkal 
se smutným povzdechem maminek, které si 
stěžovaly na agresivitu malých dětí. Agresi-
vita dětí je skutečně něco nového, nepřiroze-
ného a ne dětského. Dětem má být ukazována 
krása života. Když jsem byl dítětem, líbila se 
mi kniha s  názvem „Jen děti pohleďte, co je 
krásy na světě“. Dětem by měl být vlastní ra-

mŮJ oteC JIří VoskoVeC
přednáška a promítání fi lmu režisérky Libuše Rudinské, 

který přibližuje osobní život Jiřího Voskovce 
malý sál muzea v Horažďovicích 
7. června 2013 od 17.00 hodin

vstupné dobrovolné
pořádá Město Horažďovice a Muzeum Horažďovice

V E Ø 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
   3. TÝDEN V ÈERVNU
  17. 6. - 21. 6.  2013
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Stačí jednou zavolat!

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-90x130_CB.indd   1 12.3.2012   12:28:51

 

                
                               Naše nabídka: 
               ploty, vrata, mříže, branky, zábradlí 
                opravy kovových konstrukcí a další 

                  jádrové vrtání do Ø 250 mm 

            zaměření a instalace teplovzdušných 
      solárních panelů AIR-INVENT  
          (větrání, temperování, odvod vlhkosti) 

                                 Pavel Vlček & Václav Šolar 
                                       Tel: 603 901 088 
                                   Mail: vlcekus@email.cz 
                                   Strakonická 160, 341 01  Horažďovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNK HORA OVICE

Nabízíme: koberce, lina, plovoucí podlahy, garny e,

kusové koberce, roho ky + mnoho dal ích

dopl k

koberce a lina v rolích skladem

PROVÁDÍME POKLÁDKU PODLAHOV CH KRYTIN

CENOVÉ  KALKULACE ZDARMA

Hora ovice – areál b v. kasáren

OTEV ENO:  PO – PÁ    9  ---  17 

POLEDNÍ P ESTÁVKA 12  ---  12.30

SO            9  ---  12

tel. 722615900

DOPRAVA KOBERC  PO CELÉ R ZDARMA

dostný a důvěřivý přístup k životu, jenomže 
tomu tak v mnoha případech není a nemůže 
být. Pak je zde druhý nový jev, a sice ten, že 
malé děti jsou velice brzy připraveny o  své 
dětství a příliš záhy jsou vtahovány do světa 
dospělých, což má paradoxní následek, který 
se projevuje tím, že dospělí mužové a ženy žijí 
u svých rodičů a jsou nějak nedospělí. 
Nedospělost nového pokolení se projevuje 
tím, že mladí lidé mají zábrany se k něčemu 
zavázat. Mají strach z defi nitivního a celoži-
votního závazku. Mají strach z  rozhodnutí, 
které je v  rozporu se svobodou. Pak je zde 
jakýsi „nátlak veřejného mínění“, které pova-
žuje rozvody a volná soužití za normální, tím 
vzniká nestálost vztahů a  v  tomto křehkém 
prostředí vyrůstají malé děti, z nichž více než 

jedna polovina zažívá rozpad rodiny, rozpad 
domova a  to často už v  předškolním věku. 
Ze života se vytratila ochota k oběti, trpělivé 
hledání vzájemného porozumění i vědomí, že 
těžkosti k životu prostě patří. Díky těmto sku-
tečnostem jsou malé děti příliš brzy připrave-
ny o své dětství, na druhé straně jim déle trvá, 
než dospějí do zralé dospělosti.
Agresivní děti jsou pro nás jakýmsi memen-
tem, že náš život není postaven na zdravém 
základě a  tím zdravým základem života je 
skutečně pevná rodina. Posvátnost manžel-
ství a rodinného života výslovně zdůrazňuje 
Bible, která na konci příběhu o stvoření ihned 
hovoří o manželství a rodině a toto základní 
poselství by nemělo být zamlžováno.

 Otec Petr 
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Vladimír Pára bezesporu patří k  nemno-
ha „opravdovým hrdinům“ z  Horažďovic 
a  jeho život by mohl být klidně námětem 
románu. Svědčí o tom četná českosloven-
ská, britská a  francouzská vyznamenání 
včetně tří československých válečných 
křížů, jednoho kříže francouzského a  vy-
sokého britského vyznamenání D. F. C., 
které obdržel jakožto bývalý příslušník 
311. československé bombardovací perutě 
Královského letectva Velké Británie.
Narodil se 24. 7. 1918 v  dnes již zboura-
ném domě čp. 162/II na Husově náměstí 
v  Horažďovicích, v  pekařské rodině. Ro-
dina se později často stěhovala, bydleli 
v  Andělské Hoře u  Chrastavy, v  Hostivi-
cích a  v  Chrudimi. Vladimír od dětských 
let toužil po létání a  již ve dvaceti letech 
se stal pilotem turistických letadel. To 

bylo v Chrudimi roku 1938 a o rok později 
odjel na školení do Francie, kde ho zastihl 
začátek války. Domů se již nevrátil. Dobře 
ovládal francouzštinu, a  tak se přihlásil 
do cizinecké legie a roku 1940 byl zařazen 
jako voják 2. třídy francouzského letectva. 
Zde úspěšně absolvoval několik náletů na 
velmi zastaralých typech letadel. Po obsa-
zení Francie byl 30. 7. 1940 evakuován do 
Anglie a zařazen k 311. čs. bombardovací 
peruti. Sloužil jako druhý pilot v  posád-
ce rotného Petra Úruby na bombardéru 
Wellington. V letech 1940–42 se účastnil 
nočních náletů na Berlín, Emden, Kiel, 
Wilhelmshaven, Essen, Dortmund, nebo 
také Paříž a  Brest. Od ledna 1941 létal 
s  eskadrou 617, takzvanými ničiteli pře-
hrad. 14. 4. 1942 byl po úspěšném náletu 
na přehradu v  Dortmundu jeho bombar-

horaŽĎoVICké osobnostI

V pátek 14. 6. 2013 
se na náměstí koná trh

VÝUKA ANGLIČTINY 
PRO MALÉ I VELKÉ 

+420 739 746 783

Vladimír stanislav 
„roger“ pára

NÁBYTEK BARBORKA

www.nabytekbarborka.cz

VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU

– výroba kuchyňských linek na míru 
– kancelářský nábytek 
– vestavěné skříně 
– dětské pokoje, obývací stěny ad.

Bojanovice 6 

342 01 Sušice

e-mail: b.barborka@atlas.cz

tel. 376 596 617

      606 886 159

      728 114 756

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. Stáří slepiček 14–18 týdnů, cena 149–170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek 27. června 2013, Horažďovice – u vlak. nádraží – v 14.50 hod.
Případné bližší informace tel: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena 15–22 Kč/ks 

Slepičky pouze z našeho odchovu!!
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dér při návratu zasažen a  musel nouzově 
přistát na německém území v Holandsku. 
Z  šesti členů posádky tři zahynuli. Pára, 
tehdy velitel posádky, se přes těžké zraně-
ní dostal z letadla a spolu s M. Zapletalem 
a J. Klvaňou byl zajat. Po vyléčení se v za-
jateckém táboře dvakrát pokusil o  útěk, 
což se mu podařilo až napotřetí. Přes 
německé území se dostal do Čech, kde se 
krátce skrýval u  strýce v  Rakovníku. Po 
odpočinku se vydal přes Rakousko, Itálii 
a  severní Afriku zpět do Anglie, kam do-
putoval někdy kolem Vánoc 1943. Od roku 
1944 působil Pára u  dopravního letectva 
R. A. F., kde dopravoval nové bombardé-
ry Liberátory z  Kanady do Anglie a  dě-
lal výcvikového instruktora začínajícím 
letcům. Po skončení války se 18. 8. 1945 
vrátil do vlasti a  nastoupil k  čs. letectvu, 
kde působil jako dopravní pilot na letišti 
ve Kbelích. Životní plány mu však v  roce 
1948 překazil únorový komunistický puč. 

Pára se ještě stihl oženit a  s  manželkou 
emigrovat do Anglie, kde opět nastoupil 
do armády. Uplatnění našel ve Farnborou-
gh u Royal Air Force, kde zaškoloval nové 
letce jako instruktor výcviku. Přeškoloval 
například piloty válečných bombardérů 
Lincoln na B-52. Párova manželka však 
v Anglii náhle umírá. V roce 1950 byl Pára 
propuštěn z vojenského letectva do civilní 
služby a nějaký čas pracoval jako technik 
v  konstrukčním týmu. Roku 1952 se roz-
hodl změnit život, odletěl do Austrálie 
a definitivně se zde usadil. Byl zde napří-
klad ředitelem hotelu i  konstruktérem, 
roku 1957 se podruhé oženil a v Austrálii 
žil až do své smrti v roce 1983.
Zaslouženého uznání se tedy bohužel 
nedožil. Při rehabilitaci západních letců 
v roce 1991 byl Vladimír Pára, zvaný „Ro-
ger“, povýšen in memoriam do hodnosti 
plukovníka a bylo mu uděleno Čestné uzná-
ní velitele letectva a diplom Svazu letců. 

Vladimír Pára z  Horažďovic odešel ještě 
před válkou a  nikdy se sem již nevrátil. 
Lidí, kteří by si na něj pamatovali, mnoho 
není, jsou-li vůbec nějací, a  proto je tře-
ba si jej připomínat, aby se nezapomnělo 
definitivně. Letos si připomeneme 30 let 
od jeho skonu, v  roce 2018 bude výročí 
100 let od jeho narození. Určitě by stálo 
za úvahu vytvořit připomínku trvalou, ve 
formě pamětní desky, která by mohla být 
někde poblíž místa jeho rodného domu. 
Máme na to 5 let času, „Roger“ by si to 
rozhodně zasloužil.

Portrét připravil: Aleš Červený, 
Městské muzeum Horažďovice.

Vaše náměty a připomínky: 
obzor@muhorazdovice.cz

Mgr. Dušan Havlena, advokát
oznamuje všem klientům, 

že od 7. 6. 2013 se přesouvá po-
bočka jeho advokátní kanceláře 
z budovy Městského úřadu na 

adresu Ševčíkova čp. 32, 341 01 
Horažďovice 

(vedle pekařství u Rendlů).
Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná, pobočka Ho-
ražďovice, Ševčíkova čp. 32 (vedle pekařství u Rendlů) 

Kontaktní telefon: 722 905 684, 
Email: Ak.Havlena@gmail.com

Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně 
zastupování před soudy a jiným úřady, 

Sepisování darovacích, kupních, nájemních, vypořá-
dacích či jiných smluv. 

V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, 
vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení soudu dle 

Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! 
Úřední hodiny: Středa: 14.30–17.30 hod.

Pátek: 8.30–15.00 hod.

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

nebankoVní pŮJčky pro zaměstnance, ženy na MD, důchodce i pro podnikatele!
Pro podnikatele 30 000,– (bez dokládání DP) a další nové možnosti financování!!

Pro FO nově 5000,– (stačí jen 2 doklady totožnosti).
Konsolidace nevýhodných půjček a pomoc s výběrem 

nebo refinancováním hypotéky.
Solidní jednání. Volejte: 603 711 818

www.hobbystore.cz
InternetoVý prodeJ

zahradníCh domkŮ a skleníkŮ

zo čsV horaŽĎoVICe
vás srdečně zve na přednášku Zdeňka Sváška, předsedy ZO, 
na téma: Tvorba oddělků a chov nových včelstev, která 
se koná 8.  června 2013 od 9.30 hod. na včelíně p. Sváška 
„Na kuběně“ (směr Babín ves).
Občerstvení zajištěno. Těším se na vaši návštěvu. 

Zdeněk Svášek, předseda ZO

nabídka volných bytů
Město Horažďovice nabízí k pronájmu městské byty: 
byt 3+1 v Komenského ul. 953 o rozloze 83,63 m2

byt 2+1 v Jiráskově ul. 716 o rozloze 61,16 m2 
Podrobnější informace na tel. 376 547 522 nebo v sekretariátu měst-
ského úřadu.

Odbor kanceláře starosty 
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Na jednom místě produkty našich partnerů: České 

pojišťovny, Kooperativy, Allianz, Generali, Axa, 

Pojišťovny České spořitelny, ČSOB pojišťovny a 

dalších.  

Se společností Tfin s.r.o. můžete získat: 

• životní a úrazové pojištění od 300 Kč měsíčně 

• úrazové pojištění dětí 

• komplexní pojištění nemovitosti a domácnosti  již 

za 2.000,‐ Kč ročně 

• povinné ručení již od 1.549,‐ Kč ročně 

• spoření formou nákupu zlatých slitků  

• investice do dluhopisů a akcií 

!!!Pozor,  životní pojištění  s výhodnějším úročením do 

konce června!!! Neváhejte a využijte této šance!!! 

Kontakt: kancelář ‐ Blatenská (u zdravotního střediska), Horažďovice 

Ing. Marek Šnobr – 602 158 381, marek.snobr@tfin.cz 

Karel Fiala – 731 538 753, karel.fiala@tfin.cz   
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SPLÁTKY*  900,- + 20x 495,- + 549,- Prodloužení záruky o 1 rok

8 999,-

Přežije polití!

Procesor Intel
Acer Travelmate TMP253

TRHÁK

× spolehlivý model s novými Windows® 8 64-bit × nový procesor Intel® 1000M 
× paměť 4GB DDR3 Memory × 500 GB HDD (5400rpm) ×  čtečka karet Multi-in-1 
card reader × vypalovačka DVD Super-Multi DL drive × displej 15,6“ HD (1366 x 
768) LED LCD matný × × Acer Nplify 
802.11a/g/n × numurická klávesnice ×

gra§ka Mobile Intel® HM70 - HD Graphics
Acer Crystal Eye HD webkamera

tel
mobil
e-mail: rosacom@rosacom.cz

tel.:
mobil
e-mail: divis@rosacom.cz

kompletní vybavení výpočetní
technikou • bezdrátový internet •
správa linuxových a win serverů •
rozlehlé sítě • webové aplikace •

opravy, servis a modernizace výp.
techniky • zabezpečovací systémy •

strukturovaná kabelá. • optické
rozvody

Václav Rosa
Prácheňská 35
341 01, Horažďovice

Ing. Václav Diviš
Masarykovo nám.176

336 01, Blovice
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Stavební míchačka
objem bubnu 125 l, motor 230 V, 
550 W, hmotnost 47 kg

Značkové suché maltové směsi 25 kg

zdící malta, univerzální omítka a zdící malta, 
jednovrstvá omítka, jádrová omítka, vápenný štuk, 
betonový potěr, zdící malta na pórobeton

3.990,-
125 l

Tvárnice ztraceného 
bednění   šedá barva

Kč/ ks

T 10 50 x 25 x 10 cm 26,-
T 15 50 x 25 x 15 cm 28,-
T 20 50 x 25 x 20 cm 35,-
T 30 50 x 25 x 30 cm 37,-
T 40 50 x 25 x 40 cm 44,-

VÝŠKA 25 cm

Přesné příčkovky
hladké

625 x 250 x 50 mm 21,-
625 x 250 x 75 mm 32,-
625 x 250 x 100 mm 42,-
625 x 250 x 115 mm 48,-
625 x 250 x 150 mm 59,-

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

25 kg od

50,-

od

21,-
od

26,-

Plzeň – Borská pole, Folmavská ul. • Po – Ne 700 – 2100 hod. • tel.: 377 012 911 • www.bauhaus.cz
Nabídka platí do 30.6. 2013 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. 
Chyby a změny jsou vyhrazeny.

NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !

PLZEŇ

Při nákupu nad 
400,- Kč získáte 
s tímto kupónem 
25 kg cementu 
jako dárek 

ZDARMA!
platnost kupónu do 
30. 6. 2013

kááá ll PPP NNN 777700000 22211000000 hhh dd tt ll

Zahradní obrubník
systém pero-drážka  šedá červená
usnadňující zabudování barva barva

500 x 50 x 200 mm 24,- 36,-
1000 x 50 x 200 mm 39,- 65,-

PPPl ňňňňň BBBBB kkákáák ll F l

Přídlažba trávníková
220 x 120 x 45 mm, 
variabilita prvku

šedá 12,-
červená 14,-

od

12,-
od

24,-
ks

2,98

7 00122 99111 bb hh

,
Zámková dlažba Parketa
20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 
vysoká pevnost a otěruvzdornost, mra-
zuvzdorná, odolná proti rozmrazovacím 
látkám, dobrý protiskluz, kusový prodej 
nebo na m2, 50 ks/ m2

149,-/ m2

Horažďovický obzor

13-06 Horažďovice 190x260 CMYK.indd   1 22.05.13   14:49
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akCe kIno otaVa
1. 6. sobota  20.00
KRÁLOVSKÝ VÍKEND 
Velká Británie – Každý občas potřebuje roz-
ptýlení od každodenních starostí. I  prezi-
dent. Komedie do 12 let nevhodná. Titulky. 
Vstupné 90 Kč. 

7. 6. pátek 8. 6. sobota 20.00
RENOIR
Francie – Skutečný příběh stárnoucího im-
presionistického malíře Augustea Renoira 
a začínajícího filmaře Jeana Renoira do 12 let 
nevhodný. Titulky. Vstupné 100 Kč. 

14. 6. pátek 15. 6. sobota 20.00
HLEDÁ SE PREZIDENT
ČR – Jeden z historických okamžiků novodo-
bých českých dějin – první přímá volba hlavy 
našeho státu. Vstupné 90 Kč. 

21. 6. pátek 22. 6. sobota 20.00
ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE
ČR – Nikdo není, kým se zdá... celovečerní psy-
chothriller do 12 let nevhodný. Vstupné 90 Kč. 

28. 6. pátek 29. 6. sobota 20.00
OTÁZKY PANA LÁSKY
ČR – Nový dokument uznávané scénáristky 
a režisérky Dagmar Smržové nahlíží do kaž-
dodennosti mladého muže postiženého schi-
zofrenií. Vstupné 90 Kč. 

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

23. 5. čtvrtek – sobota 15.6.  
VÝSTAVA PRACÍ – ZUŠ HORAžďOVICE 

Změna programu vyhrazena

knIhoVna
11. 6.  8.00–10.00 ZŠ Komenského
 10.00–12.00 ZŠ Blatenská
PASOVÁNÍ PRVňÁčKů NA čTENÁřE
Bublinková party s Vílou Pohádkou

20. 6.  sraz před knihovnou 8.30
TOULKY MĚSTEM 
– procházka s  Václavem Trčkou – tentokrát 
na Prácheň

Akce pořádané v  rámci projektů Děti a  čtení 
a  Seniorům Dokořán probíhají za finanční 
podpory Ministerstva kultury ČR, ve spolu-
práci s Oblastní charitou Horažďovice a DDM 
Horažďovice.

Městská knihovna upozorňuje na změnu půj-
čovní 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

kulturní dŮm
1. 6. sobota 19.30
IVAN KRAUS: VÍKEND
Repríza divadelního představení v podání Ty-
játru Horažďovice. Režie: Andrea Hlaváčová. 
Předprodej vstupenek v  kanceláři kulturního 
střediska, tel. 376 512 237, po–st od 8.00 do 
12.00 a v kině Otava, tel 376 511 890, čt–so od 
16.00 do 20.00.

17. 6. pondělí – 18. 6. úterý 
PRODEJNÍ TRH

28. 6. pátek  8.00
ROZLOUčENÍ SE ŠKOLOU
Žáci 9. tříd Základní školy Komenského v Ho-
ražďovicích.

30. 6. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIčKOU
K  tanci a  poslechu hraje Jan Vondrášek. Re-
zervace a  prodej vstupenek v  kině Otava, tel. 
376 511 890, otevírací doba čt–so od 16.00 do 
20.00. 

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

KULTURNÍ STŘEDISKO 
V HORAŽĎOVICÍCH 
připravuje 
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEčENSKÉ VÝCHOVY 
na rok 2013
Taneční kurz bude zahájen v  pátek 20. září 
tradičně pod vedením manželů Kociánových 
z  Klatov. Zájemci si mohou vyzvednout při-
hlášky od 3. června v  kanceláři kulturního 
střediska, tel. 376 512 237, nebo v předprodeji 
kina Otava, tel. 376 511 890 dle otevírací doby. 
Kancelář po–st od 8.00 do 12.00, kino Otava 
čt–so od 16.00 do 20.00. 
Uzávěrka přihlášek je 13. 9. 2013.

Další akci, kterou připravujeme:

16. 8. pátek  20.00
POUťOVÁ ZÁBAVA 
s legendární skupinou Parkán

OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska (376 512 237)
pondělí, úterý, středa  8.00–12.00
kino Otava Horažďovice (376 511 890)
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

Oddělení pro děti:
Po   8.00–11.00   12.00–16.30
St   8.00–11.00   12.00–15.00
Pá   8.00–11.00   12.00–14.00

5.–16. 8. ZAVŘENO

muzeum
1. 6.  výstavy 
CO DALI LIDÉ, CO DALA ZEMĚ 
– nové přírůstky do sbírek
PRÁCHEňSKO VE fOTOgRAfII 
– František Zemen, Ivan Jana

7. 6.  17.00 
MůJ OTEC JIřÍ VOSKOVEC
promítání filmu a následná beseda s reži-
sérkou Libuší Rudinskou, jenž byla přímým 
svědkem vztahu otce a dcery

INTERAKTIVNÍ DÍLNA 
NÁVRAT K TRADICÍM

dŮm dětí a mládeŽe
8. 6. sobota 13.00
BOTANICKÁ ExKURZE 
„ZA KRÁSOU ORCHIDEJÍ“
botanická exkurze zaměřená na čeleď: Or-
chidaceae s botanikem Mgr. Janem Šaškem, 
pracovníkem OŽP MěÚ v  Horažďovicích. 
Vycházíme z  Horažďovic od „Hydčického“ 
mostu.

15. 6. sobota 11.00
PROHLÍDKA 
PřÍRODOVĚDNÉ STANICE
pokračování oblíbených prohlídek Přírodo-
vědné stanice DDM Horažďovice. Ing. Vero-
nika Týrová představí návštěvníkům vnitřní 
chovy exotických zvířat. Vstup: 20,–.

23. 6. neděle 9.00
ZA TAJEMSTVÍM ŠUMAVSKÝCH SLATÍ
terénní exkurze na Šumavu pro děti a  mlá-
dež 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Tentokrát se 
cílem naší výpravy stane horské vrchoviště 
Tříjezerní slať na Šumavě. Společně zavítá-
me do poslední doby ledové a  na vlastní oči 
se přesvědčíme, jak vypadá drsná krása se-
verské tundry. Exkurzí provází Ing. Veroni-
ka Týrová. Trasa je dlouhá 8 km. Odjezd od 
Přírodovědné stanice DDM Horažďovice. Na 
akci je nutné přihlásit se předem.

galerIe CalIfIa 

4. 5.–10. 7.  
SOUND/ZVUK
– vystavující: Anna Irmanovova (CZ), Hugh Li-
vingston (USA), Martin Janíček (CZ), Michael 
Brewster (USA), Vít Havránek (CZ), Markéta 
Titlová (CZ), Barbara Benish (CZ/USA)


